
 

 
Decizia nr. 623/03.11.2020 

privind sancţionarea cu somație  publică a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  
BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 

CUI RO 1599030 
Fax: 021/ 203.02.45; 203.03.57;  208.74.97   

  
- pentru postul de televiziune ANTENA 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 3 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării înregistrate sub nr. 
9386/27.09.2020 cu privire la ediția din 25 septembrie 2020 a emisiunii „Acces direct”, difuzată de 
postul ANTENA 1.  

 Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.12/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
169.4-5/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din emisiune, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  a încălcat 
prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) și c)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), 
potrivit cărora: 
  Art. 18 (1) - Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00-23,00 producții care prezintă:  
a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau 
gravitate; 
c) persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea și-au dat acordul. 

Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare: 
  “Constatări:  

Postul de televiziune Antena 1 a difuzat în direct, în data de 25.09.2020, în intervalul orar 
16:57-18:57, emisiunea Acces direct, cu semn de avertizare AP: Următorul program poate fi 
vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. 
Programul poate conține scene cu un puternic impact emoțional. Genul programului: news 
magazine. 
             Moderatoare: Mirela Vaida; 

Pe parcursul emisiunii, subiectul reclamat de petent  a fost abordat între următoarele 
repere orare: 
  - 16:48-16:49, head line Acces Direct în cadrul emisiunii informative Observator. 
  - 16:56-17:00, este prezentat subiectul în sine și prima difuzare a unei înregistrări video în 
care apar cei doi protagoniști, Brigitte și Florin Pastramă. 
  - 17:56-18:01, a doua parte a acestui subiect, prezentarea din nou a înregistrării video în 
cauză de încă 3 ori și a unui interviu realizat de către un reporter Antena1 cu Brigitte și Florin 
Pastramă, pe tema acestui incident. Ambientul interviului: pe canapea într-un living, posibil acasă 
la aceștia. Pe perioada interviului apare afișat în colțul stânga-sus al ecranului ”direct”. 
 
 

Titluri afișate pe ecran:  
NO COMMENT 
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ATENȚIE IMAGINI CARE POT AFECTA EMOȚIONAL TELESPECTATORII 
BRIGITTE PRIMELE DECLARAȚII DESPRE AGRESIUNE 
FLORIN PASTRAMĂ: AȘA NE IUBIM NOI 
BRIGITTE: E VINA MEA CĂ AM GURA MARE 
BRIGITTE: NE-AM CERTAT PE PARCARE 
URMEAZĂ: ACUZAȚIE: MARIA PĂUN M-A ȘANTAJAT ȘI M-A UMILIT 

Referitor la aspectele semnalate de către petent, redăm în continuare fragmente din 
emisiune care ar putea avea legătură cu acestea: 
Selecția video: 16_1 56.57_58.23 prima parte Brigitte si Florin Acces Direct 
[00:00:02]; Mirela Vaida: Doamnelor si domnilor bine v-am regăsit. O nouă ediție Acces Direct 
care va începe în doar câteva secunde cu imagini în exclusivitate. În urmă cu doar câteva minute, 
înțeleg că ar fi  fost filmați Brigitte Pastramă și Florin Pastramă, în parcarea unui supermarket din 
București. Acesta ar fi agresat-o și ar fi târât-o literalmente pe jos pe Brigitte. Cineva ar fi 
filmat toate aceste lucruri și le-ar fi trimis, bineînțeles, la televiziune. Tocmai de aceea, înainte de a 
începe emisiunea, vrem să dăm aceste imagini fără să le comentăm. Dar vă avertizez! Urmează 
imagini cu un puternic impact emoțional! 
...[00:00:48] Difuzare prima dată a  înregistrării video reclamate de petent. (In imagine, 
bărbatul o trântește pe jos pe femeie, lângă portiera deschisă din dreapta a mașinii lor din parcare, 
în timp ce îi strigă ”(indescifrabil)... ești și familia ta ! Nu te potolești, bă ?”. Apoi femeia se ridică și 
se îndreaptă spre stânga mașinii, spre volan, în timp ce doi trecători încearcă să îl potolească pe 
Florin, care îi alungă nervos) 
[00:01:04]; Mirela Vaida:  Da, vom vedea ce se întâmplă! Ce explicații va da Florin. Am văzut că 
era foarte, foarte supărat, au încercat să-l liniștească niște trecători, nu a fost nici o șansă în acest 
sens. Cu siguranță că vom afla mai multe de la ei, probabil în următoarele zile, cine știe ce se va 
întâmpla.... 
.....[00:00:15]; Difuzare a doua oară a înregistrării video reclamată de petent  
 [00:00:26];Reporter: Ce faceți Brigitte și Florin că v-am văzut pe toate televizoarele,      v-am 
văzut peste tot în presă, Brigitte bătută, smuncită de Florin, ce s-a întâmplat? 
[00:00:37]; Brigitte Pastramă: Deci e bine că  n-avem cablu, că de ieri nu mai avem cablu, nu 
știu ce s-a întâmplat. Stăm și tot de la ora 10 dimineața îi chem pe ăștia  să-mi repare cablul. Ce 
s-a întâmplat ?  
....[00:00:47]; Difuzare a treia oară a înregistrării video reclamate de petent  
[00:00:52] ; Florin Pastramă: Dacă nu eu, atunci cine să o supere pe Brigitte, să o iubească? 
Florin Pastramă! 
....[00:00:56] ;  Difuzare a patra oară a  înregistrării video reclamate de petent  
[00:01:07 ; Mirela Vaida:  Da, nu vreau să comentez nimic fiecare trăiește cum dorește. Dar hai 
să mergem mai departe…” 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări ale ediției din 
25.09.2020 a emisiunii “Acces direct”, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a) și c) din Codul audiovizualului.   

Astfel, pe de o parte, au fost difuzate, în mod repetat, imagini cu familia Florin și Brigitte 
Pastramă surprinsă într-o ipostază de violență conjugală ce a avut loc în spațiu public, 
respectiv într-o parcare.  

În legătură cu imaginile vizionate, membrii Consiliului au considerat că respectivele 
scene au fost de natură să pună într-o ipostază degradantă pe Brigitte Pastramă, care a fost 
victima unui act de violență din partea soțului.  

Art. 18 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului stabilește în sarcina radiodifuzorilor 
obligația de a nu difuza în intervalul orar 6,00-23,00 producții care prezintă persoane în 
ipostaze degradante, chiar dacă acestea și-au dat acordul, obligație pe care postul ANTENA 1 
nu a respectat-o, difuzând imaginile de violență conjugală în intervalul orar 16:57-18:57. 

De asemenea, vizionând înregistrările, Consiliul a constatat și nerespectarea art. 18 
alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului care prevede că, intervalul orar   06.00-23.00, nu pot fi 
difuzate producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un 
grad mare de intensitate sau gravitate. 
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Astfel, s-a considerat că imaginile în care Brigitte Pastramă a fost agresată  au conținut 
un grad mare de intensitate de violență fizică și psihică. Or, difuzarea acestei emisiuni într-un 
interval orar pentru care norma legală prevede o interdicție expresă a constituit o încălcare a 
dispoziței legale menționate. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somație publică.   

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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. (licenţa audiovizuală nr.  
S-TV 03.12/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-5/22.11.2016 pentru 
postul ANTENA 1) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. art. 
18 alin. (1) lit. ) și c) 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 audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul ANTENA 1, 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 1, 

întrucât ediția din 25 septembrie 2020 a emisiunii „Acces direct” a prezentat imagini de 
violență conjugală cu încălcarea dispozițiilor art. 18 din Codul audiovizualului.   

Conform dispozițiilor invocate, în intervalul orar 6,00-23,00 nu pot fi difuzate producții 
care prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea și-au dat acordul și nici 
producții care prezintă violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad 
mare de intensitate sau gravitate.” 

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

 
 

PREŞEDINTE,  
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
       
 

Întocmit,  Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 

Șef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 

 


