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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 ianuarie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 12655 /25.11.2019, cu privire la ediția emisiunii „Like a Star” difuzate, în reluare, 
în  data de 25.11.2019, de postul ANTENA STARS. 

Postul ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţă audiovizuală nr.S-TV 166.9/09.01.2007 eliberată la 02.04.2019 şi 
decizia de autorizare nr.1253.0-11/20.02.2007 eliberată la 02.04.2019). 

 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. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00-23.00 
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau 
obscen. 

În fapt, postul de televiziune ANTENA STARS a difuzat în data de 25.11.2019, 
în reluare,  în intervalul orar 12:00-14:00, o ediție a emisiunii „Like a Star”, cu semnul 
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 impact emoțional, nuditate fără conotații sexuale, limbaj licențios. 
Genul programului: Reality show. 

Cu privire la conținutul acestei ediții, care a fost reclamat la CNA, redăm din 
raportul de monitorizare aspectele reținute: 

Sel 1 (rep 02:12:55-02:16:11, selecția Monitorizare Stars 25nov) 
- Livia și-a mișcat lent șoldurile dintr-o parte în alta, și-a trecut mâinile prin păr sau și-a 

arcuit spatele; 
Cătălin: V-am spus că-i periculoasă.  
- concurenta s-a sprijinit cu mâinile de canapea, aplecându-și corpul ușor în fața, apoi și-a 

flexat piciorul stâng până la nivelul posteriorului. De asemenea, aceasta a făcut piruete, 
observându-i-se fesele; 

- cu spatele la Tavi, Livia s-a lăsat puțin în jos, iar bărbatul a reacționat atingându-i 
picioarele; 

Livia: Ia uite-l! 
Tavi: Nu, de picior, așa! 
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Liviu: Popcorn! 
- Livia s-a așezat cu posteriorul pe masă, și-a ridicat piciorul stâng în aer, apoi l-a pus 

peste cel drept. În continuare a executat aceeași gen de mișcare, inversând poziția picioarelor. 
Concurenta și-a rotit capul de câteva ori, apoi s-a ridicat și s-a îndreptat către Cătălin. 
Ulterior, Livia s-a așezat în poala bărbatului, cu spatele la el și și-a desfăcut larg picioarele în 
aer. Cătălin a băgat mâna printre picioarele Liviei, ajungând la abdomenul acesteia, unde a 
simulat cântatul la chitară; 

Liviu: Voi vedeți ce vesel e pe aici? 
Cătălin: Depinde. Ooo, este bine! Stai, stai! 
Livia: Stai, stai, că nu mă mai lasă să plec! 
Cătălin: Îți cânt la chitară. 
- Livia s-a așezat cu genunchii pe canapea, sprijinindu-se cu mâinile de spătarul acesteia, 

iar Cătălin a lovit-o ușor peste fese; 
Cătălin: V-am spus că e periculoasă, nu mă credeți! Stai, stai, stai! Ca-n filmele alea. Stai acolo! 

(Lovind-o peste fese) Na, să nu mai faci! De ce ai făcut așa? 
Tavi: L-ai activat pe Cătălin grav. 
Voce concurent: Să nu mai faci, da? Să papi tot! 
- Livia s-a așezat pe piciorul lui Ionatan, s-a lăsat pe spate ținându-și picioarele încrucișate, 

apoi și-a ridicat în aer piciorul stâng (Ionatan a atins-o pe celălalt picior); 
- Livia s-a lăsat pe podea cu picioare în poziția „sfoară”, apoi, stând în genunchi, cu 

mâinile sprijinite de podea, și-a ridicat posteriorul și a făcut mișcări rotative din cap; 
- Livia și-a mișcat posteriorul stânga-dreapta și invers, stând aplecată, cu mâinile sprijinite 

de masă sau în poziție verticală, cu mâinile ridicate; 
Voce concurent: Ce jucăușă asta mică! 
Cătălin: Nu s-a jucat când era mică și acuma... 
- Livia s-a așezat pe canapea, lăsându-se pe spate, apoi și-a încrucișat picioarele în aer; 
Livia: Mă mai și așez. 
Cătălin: Ai zis că faci și modelling? Și modelezi și altceva sau...? Modelezi și bărbații? 
- Livia s-a așezat cu posteriorul pe două obiecte decorative sub forma unor palme întinse, 

apoi a repetat gestul folosind palmele lui Cătălin; 
Voce concurent: A... Nu face asta! Nu! 
Livia: Poate le rup! 
Cătălin: Vino încoace! Stai! Vino, vino! Vino! 
Livia: Vrei să mă așez acolo? 
Liviu: Uitați-vă la Ionatan acuma, vă rog! 
Ionatan: Cătălin, tu te bagi în seamă, frate! 
Cătălin: Io? Și ce...? 
Ionatan: Păi, dacă vine Anuța, te bat! 
Tavi: Chiar dacă o știi, frate, de atâta timp. 
Liviu: Liviu, uite-te, frate, aicea! 
Cătălin: Băi, Liviule, șterge-te la gură! 
Tavi: Tot e bine! 
Liviu: Ce vreți, mă? 
Voce concurent: Opa! Ia vedeți! (...) 
Pe parcursul dansului, pe ecran au fost afișate următoarele informații: Livia acceptă provocarea 

băieților și începe să danseze!; Livia se pune la încercare imaginația băieților printr-o demonstrație 
de GO-GO-DANCE! 

 

Dansul a fost întrerupt de venirea a două concurente (Diana și Roxa), apoi a fost reluat. 
 

Sel 2 (rep 02:17:15-02:17: 45, selecția Monitorizare Stars 25nov) 
Redăm un fragment din discuția care a avut loc odată cu venirea fetelor, cu posibile conotații 

sexuale: 
Roxa: Da` Nico unde e? Cu Aladin în vreo cameră? Îi face striptease? 
Diana: Păi, aduceți-mi și mie un striper aici. Hai! 
Tavi: Ce Aladin, mă? 
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Cătălin (râzând în timp ce-și freca mâinile): Haide, freacă lampa mea puțin! 
Diana: Aduceți-mi și mie un striper să danseze și pe mine. 
Roxa: I-auzi! Cine se bagă? 
Ionatan: Niciunul. 
Diana: Nu vrei să suni și tu, să-mi aducă... 
Cătălin: Ionatan, tu! 
Tavi: Ce Aladin, mă? 
Roxa: Aladin.  
Cătălin: Tavi, nu te agita! 
Diana: Dar ce e aicea? Unde suntem aicea? 
Roxa: În bar de negri. 
Diana: La lap dance? Facem lap dance? Ce e aicea? Eu nu mai înțeleg. 
Pe parcursul dansului, pe ecran au fost afișate următoarele informații: Diana îl surprinde pe 

Ionatan făcându-i ochi dulci Liviei!; Diana nu se poate controla! Se pare că Ionatan i-a întins nervii 
la maxim! 
 

Sel 3 (rep 02:18:40-02:19:51, selecția Monitorizare Stars 25nov) 
În continuare, Livia s-a urcat pe masa din încăpere și a continuat să-și miște bazinul pe ritmurile 

melodiei. Cătălin s-a urcat pe masă lângă ea, și-a plimbat mâinile de-a lungul corpului Liviei, apoi a 
apucat-o de păr, trăgându-i capul ușor pe spate. 

Liviu: Nu s-a abținut, mă! 
Ionatan: Dar ce face ăsta, mă? 
Livia: Mă șterge de transpirație. 
Liviu: Măi Cătălin, dă-te joc, că ne strici priveliștea. 
Livia (în timp ce era trasă de păr): Aa! 
Liviu: Ia uite-l, mă! Bă (neinteligibil). 
Liviu: Ai mă, Cătăline acuma, ce faci? 
Ionatan: Cătăline, dă-te jos, mă frate! 
Cătălin: E transpirată. 
Liviu: A luat-o cu călduri pe săraca fată. 

Pe parcursul dansului, pe ecran au fost afișate următoarele informații: Fetele pleacă și petrecerea 
continuă!; Cătălin nu se poate abține! 
 

Sel 4 (rep 01:53:43-01:55:23, selecția Monitorizare Stars 25nov) A fost difuzată o înregistrare 
care i-a surprins pe Livia și Paul având o discuție în baie. În timp ce Livia se uita în oglindă, 
Cătălin s-a lăsat pe vine și a început să-i maseze cu loțiune piciorul drept. Livia purta un 
costum de baie de culoare roșie (sutien și chiloți tanga), iar Cătălin avea bermude. Între cei doi 
a avut loc următorul dialog: 

Paul: Spune-mi, tu chiar... tu chiar n-ai pe nimeni în afara casei? Cred că o să-ți folosesc toată 
crema asta. 

Livia: N-are nimic. 
Paul: Am și dat pe jos. 
Livia: Are balta pește. 
Paul: Are balta pește. 
Livia: Are, are. 
Paul: Ești foarte frumoasă. 
Livia: Și îmi spui asta când te uiți la fundul meu sau cum? 
Paul: Nu neapărat. Te-am văzut în toată splendoarea ta, nu? Nu doar fundul. 
Livia: Da? Mă spionai noaptea când dormeam? 
Paul: Știi care-i chestia? Pe lângă că ai trăsăturile astea pe care le ai și corpul pe care îl ai, te 

miști și bine, dansezi și fain, ai ceva ce nu-ți lipsește. 
Livia: Sunt o cadână. 
Paul: Probabil un bărbat. 
Livia: Poftim? 
Paul: Probabil un bărbat. 
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Livia: Eu zic că te-ai cam încins, du-te un pic să faci o baie și revino. 
Paul: Nu, nu, nu m-am încins. Mai vreau să te întreb câteva chestii, dacă tot am prins momentul 

ăsta când suntem singuri, știi? Spune-mi... 
Livia: Ți se pare că am dinții galbeni?  
Paul: Cum? 
Livia: Nu, continuă... scuze. 
Paul: Pe mine mă lași aici așa la... la roabă și tu îți vezi de ale tale? Vreau să te întreb dacă tu 

chiar ai pe cineva în afara casei. Că nu știu cât de sigur ai vorbit atunci când ne-am întâlnit la 
piscină, când făceai fitness. 

Livia: Auzi, Paul, ridică-te! Tu crezi că, dacă eu aveam pe cineva, mai eram aici în casă? 
Paul: Păi, n-am de unde să știu. De asta te-am și întrebat legat de... de chestia asta. Trebuie să 

fiu sigur, nu? 
Livia: Și ți-am răspuns tot cu o întrebare. Ți-am răspuns tot cu o întrebare. 
Paul: Tot cu o întrebare? 
Livia: Da. 
Paul: Și ar trebui să-mi răspundă? Da? 
Livia: Mersi mult pentru ajutor. 

 

Sel 5 (rep 01:27:41-01:28:36, selecția Monitorizare Stars 25nov) A fost difuzată o înregistrare 
în care Naba și Ana-Maria se aflau în jacuzzi. La un moment dat, acestora li s-a alăturat 
Ionatan. Ana-Maria nu purta sutien, dar a fost blurată în zona sânilor. La începutul discuției 
cu Ionatan, fetele s-au pupat pe buze. Între concurenți a avut loc următorul dialog:  

Nuba: Ce faci, stăpânul casei? 
Ionatan: Sunt bine. Voi? 
Nuba: Uite (neinteligibil)... foarte bine. 
Ionatan: Mamă, ce poftă îmi faci, Ana, când te văd așa! 
Ana-Maria: Aoleu! 
Ionatan: Mamăăă! (...) 

 
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrări ale ediției 

emisiunii „Like a Star”, care a fost difuzată în reluare în 25 noiembrie 2019, în 
intervalul orar 12:00-14:00, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în 
intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, 
limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen. 

Astfel, confom raportului de monitorizare, această ediție a conținut momentul 
unui dans realizat de o concurentă, ca urmare a provocării primite din partea 
băieților. Aceasta purta o cămașă albă, pe care a dezbrăcat-o în timpul dansului, 
lenjerie intimă neagră (formată din burtieră și chiloți tanga cu talie înaltă), portjartier, 
dresuri pentru portjartier și pantofi negri cu toc înalt. Concurenta le-a dansat băieților 
aflați pe canapea, pe ritmurile melodiei care se auzea pe fundal.   

Dansul concurentei a fost lasciv, cu conotații sexuale, purtând lenjerie intimă, în 
timp ce ceilalți concurenți făceau comentarii cu aluzii sexuale. Aceste imagini și 
comentariilor făcute în timpul dansului, precum și a altor secvențe din cadrul 
emisiunii sunt descrise pe larg în raportul de monitorizare. 

În consecință, membrii Consiliului au constatat că, în data de 25.11.2019,  
emisiunea analizată a fost difuzată în reluare într-un interval orar necorespunzător  
în raport de conţinutul obscen al acesteia, de natură a prejudicia dezvoltarea 
minorilor, fapt ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

În sensul Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu caracter  
trivial, vulgar sau obscen  se înțelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi 
sau comportamente imorale, indecente, licenţioase, sexuale explicite ori sugerate, 
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care prin semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de 
manifestare indecentă. 

Pornind de la definiţia enunţată, raportată la emisiunea analizată, membrii 
Consiliului au constatat că aceasta se încadrează genului de program cu caracter 
obscen şi, pe cale de consecinţă, trebuia difuzată cu respectarea intervalului orar 
prevăzut de art. 18 din Codul audiovizualului, respectiv numai după ora 23.00, ca 
măsură de protecţie a minorilor. 

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a ţinut cont de psihologia personajelor şi 
de reperele morale pe care acestea le oferă minorilor, neîndeplinindu-şi astfel 
obligaţia a asigura o protecţie reală a acestora, deoarece difuzarea unui asemenea 
conţinut trebuia făcută cu responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, menite 
să protejeze această categorie de public.  

Consiliul consideră că radiodifuzorul ar fi putut lua măsurile tehnice şi 
redacţionale corespunzătoare și să nu difuzeze programul, în reluare, la ore 
accesibile vizionării de către copii, în scopul protejării acestei categorii de public atât 
de vulnerabile. De asemenea, în calitatea de garant al interesului public,  mai 
consideră că respectarea principiului superior al copilului trebuie să primeze în orice 
program audiovizual, asigurându-se astfel o protecţie reală a minorilor,  pentru a nu 
fi expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, neavând suficient discernământ şi 
cunoştinţe pentru a nu considera că un comportament şi un limbaj obscen pot 
reprezenta  un model firesc de viaţă.   

Faţă de aceste aspecte, având în vedere somațiile anterioare aplicate pentru 
încălcarea acelorași prevederi legale privind protecţia minorilor,  ţinând cont de 
criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 
5.000 lei.   

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. (licenţă audiovizuală nr. 
S-TV 166.9/09.01.2007 eliberată la 02.04.2019 şi decizia de autorizare nr.1253.0-
11/20.02.2007 eliberată la 02.04.2019 pentru postul de televiziune ANTENA 
STARS) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 
18     alin. (1) lit. b) 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 lei 
postul ANTENA STARS, deoarece, în data de 25 noiembrie 2019, emisiunea „Like a 
Star” fost difuzată în reluare într-un interval orar necorespunzător în raport de 
conţinutul obscen al acesteia, de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor, fapt ce 
contravine art. 18 din Codul audiovizualului. 

Potrivit prevederilor invocate, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate 
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau 
obscen.” 

 
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  
     

                                      


