Decizia nr. 243/10.03.2020
privind sancţionarea cu amendă de 5.000 lei 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
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2; Bd. Mărăști nr. 65-67, Complex Exp.
Romexpo, sector 1; Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1
București

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate, ca urmare a
sesizării înregistrate sub nr. 1298/10.02.2020, cu privire la emisiunea „Poftiți la muncă”,
difuzată în data de 10 februarie 2020 de postul ANTENA 1 .
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016).
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din
înregistrarea emisiunii, 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 1 a difuzat, în data de 10.02.2020, în intervalul
orar 19:59 - 22:52, emisiunea Poftiți la muncă, gen divertisment, cu marcajul AP.
Conform raportului de monitorizare:
Nea Marin și echipa lui (Liviu Vârciu, Augustin Viziru, Mihai Mitoșeru, surorile de la Cheeky Girls:
Gabriela şi Monica Irimia, și Coana Mița), muncesc la podgoria Vasilescu din Pietroasele, jud. Buzău,
pentru Ștefan Marius Cernat (de 21 de ani), din Urlați. Acesta are un frate mai mic și mama paralizată de
7 ani și nu are unde să lucreze; tatăl a decedat când avea 7 ani. În urma muncii prestate de echipa lui Nea
Mărin, Ștefan Marius Cernat va fi angajat la podgorie.
În dimineața primei zile, Nea Marin și echipa lui au curățat etichetele de pe sticle împărțiți în două: Nea
Mărin cu surorile Irimia într-o echipă, băieții în cealaltă echipă. La final echipele au fost declarate la
egalitate.
A doua zi dimineața, Nea Mărin și-a pregătit două nuiele, una cu frunze (care nu doare foarte tare) cealaltă
fără frunze (care doare), pe care le-a folosit la trezirea băieților.
La muncile prestate s-a alăturat și Coana Mița. La început, a trebuit să aducă din beci butoaie pe care le-au
spălat.
A doua misiune a fost culesul strugurilor pe care i-au vândut apoi în piață, iar banii strânși i-au donat
cazului pentru care au venit. După vânzarea de la piață s-au dus la cumpărături, la Dedeman, pentru
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locuința lui Ștefan Marius Cernat, împărțiți în aceleași echipe. Coana Mița a ajutat echipa adversă în care
era Vârciu.
A treia zi, fiind ziua onomastică a lui Nea Mărin (dar și a lui Viziru), Vârciu l-a trezit cu lăutari. În această
zi, echipa care a făcut mai mulți bani la piață, în ziua precedentă, a fost declarată câștigătoare și a
beneficiat de relaxare la bazin, la SPA. Ceilalți (Vârciu, Viziru și Gabriela Irimia) au dat de mâncare la
animale. Pentru că nu a mai fost Nea Mărin de față, Liviu Vârciu nu a mai participat la muncă, acesta doar
privindu-i pe ceilalți doi și încercând să-l convingă și pe Viziru să nu mai muncească. Înainte de
terminarea zilei de muncă, au plecat toți trei la SPA. La început Vârciu și Viziru au încercat să o ducă pe
Coana Mița la bazin dar nu au reușit. Apoi, pentru că era și ziua lui Nea Mărin, au adus lăutari și au dansat
în apă.
În acest context, referitor la aspectele semnalate s-au constatat următoarele:
Expresiile reclamate de petent:
S1-1 (59.45-59.59/10-19) Nea Mărin: (după ce Vârciu și Viziru au lăsat butoiul să se rostogolească înapoi
în beci) Băă! Fir-ați ai dracu să fiți!
(01.37/10-20) Nea Mărin: (singur la cameră despre momentul când Vârciu încerca să descopere soiul de
struguri mirosind aerul): Știe... Ie-te al dracu! De unde știi tu?
(02.16/10-20) Nea Mărin (singur în fața camerei): Bă, du-te dracu de aici!
(04.44/10-20) Mihai Mitoșeru: (ajutându-le pe surorile Cheeky să meargă cu pantofii cu toc) Ce naiba?!
Ai înnebunit? Sunt pantofi de Anglia. Dă-o dracu! Ia-o încet.
(05.21/10-20) Mihai Mitoșeru (singur în fața camerei): Mă simțeam și eu bine, eram acasă și mă sună Nea
Mărin: „Vino la emisiune că...” Bă, zic, cum dracu să mă mai duc? Adică... am fost o dată, de două ori,
de trei ori, de patru ori. Gata! Vin, muncesc, ceea ce nu fac de obicei și mă și bate. Dă-o dracu! M-am
gândit așa: Cât de prost să fiu? Adică... Iată!
(06.47/10-20) Mihai Mitoșeru: (pentru că Vârciu nu putea să oprească tractorul) Ce dracu?! O iei invers.
(08.55/10-20) Augustin Viziru: Din punctul meu de vedere simte purisanu că e momentul să predea
moștenirea mai departe și atuncea și-a găsit un copil adoptiv. Bă, și ai dracu seamănă!
(28.44/10-20) Nea Mărin: Fir-ați ai dracu de fătălăi.
(29.35/10-20) Nea Mărin: (curățând o sticlă) Fir-ați ai dracu să fiți. Să vezi cum o să culeagă astea
struguri.
(30.26/10-20) Nea Mărin: (curățând o sticlă) Ai dracu. Când e vorba de luat (se suprapune).
(31.19/10-20) Mihai Mitoșeru: Ce dracu? Și eu fac parte din Cheeky Girls?
(32.09/10-20) Nea Mărin (singur în fața camerei): Să nu cumva să înceapă ei cu drăciile lor.
(32.54/10-20) (?): (în timp ce Vârciu îl împingea pe Viziru simulând o ceartă) Du-te dracu!
(33.50/10-20) Nea Mărin: (curățând o sticlă) Nu vă știu eu? Fir-ați ai dracului de fătălăi!
(35.16/10-20) Mihai Mitoșeru: Dă-o dracu! Să iei tu o sticlă?
(36.07/10-20) Nea Mărin: (ridicând mâna cu o sticlă) Dacă faci d-astea, să moară dracii dacă nu...
(37.48/10-20) Nea Mărin: Fir-ați ai dracu să fiți azi și mâine!
S2 (37.55-38.50/10-20) Liviu Vârciu: (alergând și dispărând după colțul clădirii) Băga-mi-aș (bip) să-mi
bag. Stai! Stai! Staaai! Stai!
Nea Mărin: Fir-ar al dra... (lovind de două ori într-o scândură alături de Vârciu) (...)
Nea Mărin: Fire-al dracu să fii azi și mâine! (...)
Nea Mărin: (alergând cu scândura după Mitoșeru) Fire-al dracu să fii! Un’ te duci, mă, fire-al dracu!
Unde? (...)
Nea Mărin: (alergând după Mitoșeru) Un’ te duci? Un’ te duci, mă, fire-al dracu! Unde?
(39.53/10-20) Nea Mărin: Ce-a făcut, mă? Fire-ați dracu ...
(40.30/10-20) Nea Mărin: (dând cu furtunul către Vârciu) Pentru că eu hotărăsc. Eu hotărăsc, fire-al
dracu să fii azi și mâine!
(42.32/10-20) Nea Mărin: Mamă, cum le găsesc! Să moară dracii!
(45.23/10-20) Nea Mărin (singur în fața camerei): Pe dracu. (Despre Vârciu) El s-a pus în pat, și-a pus
pătura peste cap...
S15 (46.02-46.14/10-20) Liviu Vârciu: (din pat) Băga-mi-aș...
Nea Mărin: (după ce a ieșit pe ușă) Deșteptarea! Fire-al dracu să fii!
S4 (47.30-47.37/10-20) Augustin Viziru: Fire-al dracu!
Nea Mărin: Ce fire-al dracu, mă? Ce fire-al dracu? Ce? Sus! Sus mâna. Sus.
S5 (48.03-48.31/10-20) Liviu Vârciu: (strigând) Aaa! Băga-mi-aș (Bip)
S20-1 (49.21-49.39/10-20) Nea Mărin: Fir-ați ai dracu să fiți!
S20-2 (49.41-49.49/10-20) Viziru deschide ușa, iar Vârciu îi aruncă apa dintr-o găleată în față.
Nea Mărin: Băga-mi-aș...
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(59.48/10-20) Mihai Mitoșeru (singur în fața camerei): Bă, nu facem nimic. Păi dă-o dracu!
(00.09/10-21) Nea Mărin: (pentru că băieții nu voiau să facă treabă considerând că au câștigat prin
abandon) Fir-ați ai dracu azi și mâine (luând o nuia de pe jos). Păi zice omul o dată, zice omul de două
ori.
S6 (00.29-00.41/10-21) Liviu Vârciu: Băga-mi-aș...
Nea Mărin: Fir-ai al dracu. Ce-a câștigat?
S7 (00.43-02.09/10-21) Nea Mărin: Nu ți-e, mă, rușine să spui că ai câștigat? (Mergând către Vârciu cu
o nuia în mână și lovind într-un bidon de plastic de 3 ori.) Fir-ai al dracu. (Se suprapune.) Ce-ai
câștigat, mă? Zi! (...)
Nea Mărin: Fir-ai al dracu să fii!
Liviu Vârciu: (ieșind din șopronul cu utilaje agricole) Ai pierdut...
Nea Mărin: Ce-am pierdut, mă?
Liviu Vârciu: Ai pierdut. Cum, ce-ai pierdut?
Nea Mărin: N-am pierdut nimic. (...)
Liviu Vârciu: (se suprapune) S-a terminat. Gata! (strigând) Heee! (lovind cu o scândură un utilaj
agricol) S-a terminat! (lovind cu o scândură alt utilaj agricol) Eee! S-a terminaaat! S-a terminaaat!
Eee!
Nea Mărin: Fir-ați ai dracu să fiți, azi și mâine. (Aruncând un coș de nuiele către cei doi.) Fir-ați ai
dracu să fiți. Ce faci cu aia?
Augustin Viziru: Fir-ai dracu să fii tu de purițai. (Aruncând către Nea Mărin un coș de nuiele în
același timp cu Vârciu care a aruncat o scândură.) (...)
Nea Mărin: (alergând după cei doi) Fir-ați ai dracu să fiți, azi și mâine!
(02.12/10-21) Nea Mărin: Dă mâncare la (neinteligibil) fir-ai al dracu să...
(05.48/10-21) Nea Mărin: (alergând după Vârciu) Lasă, mă, acuma (neinteligibil) Fire-al dracu să...
(07.43/10-21) Nea Mărin: (după ce una dintre surorile Cheeky a spart accidental câteva geamuri dintr-un
suport de sticle de vin) Cum dracu ai putut să faci așa ceva?
(09.52/10-21) Nea Mărin: (când Vârciu și Viziru nu reușeau să treacă pragul cu un butoi) Dă-te, bă, la o
parte, fir-ai al dracu să fii! Dă-te la o parte, băga-mi-aș eu în el de butoi. Ai, mă, ia-l și... Ia-l de aici!
S14 (10.30-10.52/10-21) Liviu Vârciu: (după ce a adus un butoi din beci împreună cu Viziru, șoptind) Dăi drumu’!
Viziru s-a dat într-o parte.
Augustin Viziru: Da’ ce-am obosit, băi! (așezându-se pe parapet)
Vârciu s-a dat într-o parte, iar butoiul s-a rostogolit înapoi în beci în strigătele celorlalți.
Nea Mărin: (strigând) Băă! Băă! Fir-ați ai dracu să fiți!
Nea Mărin (singur în fața camerei): A împins un butoi de acolo și i-a dat drumu.
Nea Mărin (singur în fața camerei): Băă! Știți cât costă un butoi d-ăla? Fir-ați ai dracu să fiți.
S9 (12.07-12.20/10-21) Nea Mărin: Uite-l al dracu cum... Uite-l! Uite-l! Uite-l! Uite-al dracu cum...
(12.47/10-21) Nea Mărin: (mergând cu o creangă către Mitoșeru care s-a întors din plimbare) Bă, tu unde
ai mai fost? Fir-ai al dracu să fii!
S10 (13.57-15.05/10-21) Augustin Viziru: (către Vârciu) (neinteligibil) mi-ai adus albine? Ești prost la
cap? (...)
Augustin Viziru: Stați, mă, dați-vă dracu. (Plecând de lângă cei doi)
Liviu Vârciu: (având cutia cu albine în mână deschisă) Ia vino, mă, încoa!
Augustin Viziru: Nu fi prost! Nu fi prost! Bă, ești prost? N-am d-ăla, dă-te dracu de... (...)
Augustin Viziru: Băi, boule. (...)
Augustin Viziru: Bă, nu mai fi porc. Bă, tu n-auzi? Nu-i glumă. Uite, am transpirat.
S11 (15.28-17.13/10-21) (...) Augustin Viziru (singur în fața camerei): Da’ să vezi, fir-ați ai dracu, ce vă
fac eu. (...)
Liviu Vârciu (singur în fața camerei): Și-acuma am zis, bă, dacă e competiție și vrea să ne facă el nouă,
stai să-i facem și noi lui. Și când a zis să vă fac eu acuma fir-ați ai dracu, eu i-am zis lui Augustin
deschide ușa...
În imagini, Augustin a deschis ușa, iar Vârciu a aruncat apă cu găleata pe Nea Mărin.
Nea Mărin: Băga-mi-aș... (rămânând ud în prag) (...)
Nea Mărin: (desfăcându-și nasturii de la cămașa udă) Fir-ați ai dracu să fiți! (...)
Nea Mărin: Lasă c-o să vedeți ce vă fac eu acuma. Fir-ați ai dracu să fiți! Dă ciocanul încoace. Lasă c-o
sparg p-asta și să vadă el. (Începând să lovească din nou ușa cu scândura) (...)
Nea Mărin: Promit. (După ce s-a deschis ușa) Fir-ați ai dracu să fiți! Așa umblu eu acuma?! Așa?! Așa,
mă? Nu fac nimic. (Stând în prag) Cine a avut ideea?
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(17.41/10-21) Nea Mărin: (udat de băieți, oprindu-se din udatul acestora cu furtunul) Peter Pan, nu? Firați ai dracu să fiți!
(33.13/10.21) Nea Mărin: (la cules de struguri) Ia uite, mă, ce-i aici! Imediat se umple o ladă, mă, când
vrei. Fir-ați ai dracu de puturoși.
Augustin Viziru: Pe cine drăcui, bă?
S12 (37.00-38.17/10-21) (...) Augustin Viziru: (luând o creangă cu frunze de pe jos) Să moară
(neinteligibil) Unde ești, mă? Unde e, mă? Că nu mai pot să merg. Unde e, mă? Vino încoa, fir-ai al
dracu! (...)
Augustin Viziru: Fir-ai... (oprindu-se din alergat).
(44.14/10-21) Mihai Mitoșeru (singur în fața camerei): Luați-o încet, bă. Ce dracu? Ce dacă noi mergem
mâine la piscină?
(56.10/10-21) Liviu Vârciu: Oglindă baie cu... ăă. Oglindă baie, atât.
Angajat Dedeman: Cum să fie?
Liviu Vârciu: Dă-o dracu, dă-mi una cum o fi!
(00.37/10-22) Coana Mița (singură în fața camerei): (când Monica Irimia a adoptat o postură yoga la
terminarea cumpărăturilor repartizate) A început să facă niște sclembereli p-acolea. Păi lasă dracului
sclembereisto, du-te și cumpără alea.
S13 (08.31-08.47/10-22) Liviu Vârciu: Aaa! Băga-mi-aș... (ducându-și mâna la spate și ridicându-se)
(10.50/10-22) Coana Mița (singură în fața camerei): Tot m-a amenințat (Vârciu – n.m.), zice „Până vin eu
de la munca ce-o prestez, tu Coană Mițo, să înveți să înoți.” Cum dracu să mai învăț să înot acuma?
(14.12/10-22) Augustin Viziru: Nu prea termină ăsta cu una cu două, e al dracu rău.
(24.50/10-22) Nea Mărin: (depărtându-se pentru a pleca la bazin și lăsând echipa pierzătoare la muncă)
Las’ să vezi cum e fără mine. Să vezi cum e fără mine, fir-ai al dracu, când ți-am zis.
(27.45/10-22) Coana Mița: (în bazin, când vine Nea Mărin cu un acordeonist) Păi ce dracu (se
suprapune).
(29.00/10-22) Liviu Vârciu: Bă! Bă! Ia mai du-te dracu mai din partea ailaltă, mă. Nu mai lua de aicea,
mă, că-mi dai cu d-ăsta-n gură. Ești tâmpit la cap?
(31.46/10-22) Nea Mărin (singur în fața camerei): În timp ce noi făceam baie Coana Mița se uita când în
dreapta, când în stânga, când în față. Zic „Da’ de ce, Coana Mița, ești stresată? Ce s-a întâmplat?” „Nea
Mărin, dacă vine dracul de Liviu aici și mă prinde și mă (neinteligibil), să știi că eu mor, Nea Marin.”
(43.43/10-22) Nea Mărin (singur în fața camerei): Coana Mița a ieșit din apă și s-a dus la duș. Eu am
strigat-o „Coană Mițo, ce faci?” „Nea Marin, eu simt. Simt că dracul ăla de Liviu vine și mi-e frică.”
S22-2 (49.46-49.50/10-22) Nea Mărin: Fir-ai al dracu să fii. (Dându-i lui Mitoșeru o palmă pe spate.)
Ce te uiți la mine așa?
(51.35/10-22) Nea Mărin: Hai s-o pornim, dă-o dracu, să... zboare. (...)
Augustin Viziru: Fire-al dracu!
Nea Mărin: Ce fire-al dracu, mă? Ce fire-al dracu? Ce? Sus! Sus mâna. Sus. (Lovind ușa cu nuiaua.)
Augustin Viziru: (după ce a închis ușa) Huo! (...)
Augustin Viziru: Fir-ai dracu să fii tu de purițai. (Aruncând către Nea Mărin același coș de nuiele în
același timp cu Vârciu care a aruncat o scândură.)

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor fragmente din
înregistrarea emisiunii “Poftiți la muncă”, difuzată în data de 10 februarie 2020, în intervalul
orar 19:59 - 22:52, membrii Consiliului au constatat că această ediție a conținut un limbaj
trivial, neadecvat orei de difuzare, fapt ce contravine prevederilor 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.
Potrivit definiţiei stabilite în Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu
caracter trivial, vulgar sau obscen se înţelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi
sau comportamente imorale, indecente, licențioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin
semificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă.
În scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a
prevăzut că, în intervalul orar 06,00 - 23,00, nu pot fi difuzate producţii care conţin un limbaj
licențios (trivial, imoral, impudic, indecent, libertin, necuviincios, potrivit DEX); or, aşa cum
reiese din raportul de monitorizare, dialogurile dintre participanţii la emisiune au scos în
evidență folosirea unui astfel de limbaj, de natură a prejudicia dezvoltarea mentală și
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morală a minorilor care au avut acces neîngrădit la vizionare, ținând cont de intervalul orar
de difuzare.
În esență, membrii Consiliului au constatat că această ediție a fost difuzată cu
încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe,
limbajul trivial folosit fiind interzis în intervalul orar de difuzare a programului respectiv.
De exemplu, limbajul trivial folosit pe parcursul emisiunii, precum: “fir-ați ai dracu” - de
19 ori, ”Fir-ați ai dracului” - 1 dată, ”Fire-al dracu” - de 10 ori, ”Fir-ai al dracu” - de 9 ori, ”Du-te
dracu” - de 3 ori, ”dați-vă dracu” - o dată, ”dă-te dracu” - o dată, ”ai dracu” - de 2 ori, ”al dracu” - de 4
ori, ”cum dracu” - de 3 ori, ”dă-o dracu” - de 6 ori, ”Să moară dracii” - de 2 ori, ”Pe dracu” - o dată, ”Ce
dracu” - de 4 ori, ”drăciile lor” - o dată, ”dracul de Liviu” - o dată, ”dracul ăla de Liviu” - o dată, ”Pe
cine drăcui” - o dată, ”lasă dracului” - o dată, ”băga-mi-aș eu în el de butoi” - o dată, ”Băga-mi-aș (bip)
să-mi bag” - o dată, ”Băga-mi-aș” - de 5 ori, ”Băga-mi-aș (Bip) - o dată, prost, boule, nebun, constituie

un comportament nefiresc, aspect ce poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării
mentale şi morale a copiilor şi adolescenţilor, având în vedere că aceștia îşi formează
seturile de valori, printre altele, și prin imitare, fiind afectați de limbajul trivial folosit de
protagoniștii emisiunii ”Poftiți la muncă” din 10 februarie 2020.
Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul are obligaţia legală de a asigura o
protecție reală a publicului minor în orice program audiovizual, iar difuzarea emisiunilor cu
conţinut precum cel analizat, trebuie făcută cu responsabilitate, pentru ca aceștia să nu fie
expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, întrucât nu au suficient discernământ şi cunoştinţe
pentru a considera că un astfel de limbaj trivial folosit ca cel difuzat să reprezinte un model
firesc de viaţă.
Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală
trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are
în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora prin folosirea unui limbaj decent care să
nu le influențeze comportamentul.

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că
respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală
trebuie să primeze în orice program, întrucât nevoia de protecţie are în vedere şi
dezvoltarea emoțională a acestuia, obligaţie ce-i revine, în egală măsură,
radiodifuzorului.
Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în
cadrul serviciilor de programe, având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancționat
anterior pentru încălcarea acelorași prevederi legale și, ţinând cont de criteriile de
individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din
aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu amendă în
cuantum de 5.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (3) 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
03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016 pentru
postul ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în cuantum 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 (Codul
audiovizualului).

6
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 amendă de 5.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece, în emisiunea “Poftiți la muncă” din 10.02.2020, difuzată în
intervalul orar 19:59 - 22:52, protagoniștii acesteia au folosit un limbaj trivial, la o oră la
care minorii au acces neîngrădit la vizionare, de natură a-i prejudicia, fapt ce
contravine prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului.
Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00,
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
și Relații Europene,
Șef Serviciu Dumitru Ciobanu

