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Decizia nr. 606 din 21.10.2020 
privind somarea  S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 

BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 
CUI 1599030 

Fax: 021/203.02.45, 021/203.03.57, 021/208.74.97 
 

- pentru postul ANTENA STARS 
Bucureşti, Bd. Mărăşeşti nr.65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7, sector 1 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 9017/16.09.2020 și nr. 9687/2020.10.02, cu privire la emisiunea „Brigitte & 
Pastramă”, difuzată în  data de 10.09.2020, de postul ANTENA STARS. 

Postul ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 
(licenţă audiovizuală nr.S-TV 166.10/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr.1253.0-
12/20.02.2007). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat 
prevederile art. 14 alin. (1¹) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora: “Orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se 
bazează pe fapte sau situaţii reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente 
de ficţiune, se semnalează pe toată perioada desfăşurării emisiunii, cu textul «Acest 
program este o ficţiune», afişat lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în 
format SD, definiţie standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie.” 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune ANTENA 
STARS a difuzat în data de 10.09.2020, emisiunea de tip reality show „Brigitte & 
Pastramă”, în intervalul orar 18:44:32 – 19:43:53.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
Înainte de emisiune au fost făcute verbal și scris următoarele precizări: 
- „GENUL PROGRAMULUI  REALITY SHOW”; 
- atenționarea: „URMĂTORUL PROGRAM POATE FI VIZIONAT DE COPIII ÎN 

VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 12 ANI NUMAI CU ACORDUL SAU ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII 
ORI FAMILIA”; 

- marcajul „AP”; 
- motivul restricționării: „PROGRAMUL POATE CONȚINE: SCENE CU 

IMPACT EMOȚIONAL; NUDITATE FĂRĂ CONOTAȚII SEXUALE; LIMBAJ 
LICENȚIOS 

Emisiunea nu a fost semnalată cu textul Acest program este o 
ficțiune.” 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrări ale ediției 
emisiunii „Brigitte & Pastramă”, difuzată în  data de 10.09.2020, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 14 alin. (1¹) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora programele audiovizuale care sunt calificate de radiodifuzor ca fiind un 

C O N S I L I U L  N A Ț I O N A L  A L  A U D I O V I Z U A L U L U I  
 

R O M Â N I A  
B U C U R E Ș T I  

Bd. Libertății nr. 14 
Sector 5, CP 050706 

www.cna.ro 
 

 

  
Autoritate publică 

autonomă 
  Tel.: 00 4 021 3055356 
  Fax: 00 4 021 3055354 

cna@cna.ro 
 



 

 2

reality show urmează să fie semnalate pe întreaga desfășurare cu textul: «Acest 
program este o ficţiune». 

Această prevedere are scopul de a avertiza telespectatorii asupra caracterului 
emisiunii pe care o vizionează, anume aceea că este vorba despre o ficțiune, iar nu 
despre situații petrecute în realitate și care pot avea un anumit impact emoțional 
asupra celor care o privesc. Astfel, în condițiile în care în emisiune au fost prezentate 
interacțiuni între membrii unei familii, unele dintre ele controversate sub aspectul 
relației între mamă și fiică, era imperios necesar ca emisiunea să fie marcată, pe 
întreaga ei desfășurare cu mențiunea că este o ficțiune, un scenariu, astfel încât 
telespectatorii să fie corect informați cu privire la natura producției pe care o 
vizionează. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţă audiovizuală nr.   
S-TV 166.10/09.01.2007 eliberată la 02.04.2019 şi decizia de autorizare nr.1253.0-
12/20.02.2007 eliberată la 02.04.2019 pentru postul de televiziune ANTENA STARS) 
se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1¹) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 
are obligaţia de a transmite pe postul ANTENA STARS, în următoarele 24 de ore de la 
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o 
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ANTENA STARS, deoarece, în data de 10.09.2020, emisiunea reality show „Brigitte & 
Pastramă” a fost difuzată cu încălcarea art. 14 din Codul audiovizualului care prevede 
că orice emisiune de tip reality show, al cărei scenariu se bazează pe fapte sau situaţii 
reale din viaţa unor persoane, conţinând însă şi elemente de ficţiune, se semnalează 
pe toată perioada desfăşurării emisiunii, cu textul «Acest program este o ficţiune», 
afişat lizibil.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
PREŞEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 


