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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 301/14.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. ANTENA TVGROUPS.A.

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

Fax: 021 203 0245, 021 203 0357

- pentru postul ANTENASTARS
Bucureşti, Bd. Mărăşeşti nr.65-67, Coplex Expoziţional, Pavilion 7 sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14.03.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 1024/05.02.2019 cu privire la emisiunea „Star matinal” difuzată de
postul ANTENA STARS în data de 01.02.2019.

Postul ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
(licenţă audiovizuală nr. S-TV 166.8/09.01.2007 şi decizia de autorizare
nr.1253.0-10/20.02.2007 eliberată la 10.05.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul 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 dispoziţiilor invocate:
Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă:

b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen;

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune Antena Stars a
difuzat în data de 01.02.2019 emisiunea Star matinal, în direct, în intervalul orar 08:00 -
11:45. Cu privire la genul programului şi restricţionarea vizionării au fost făcute
următoarele precizări: Genul programului: divertisment. Următorul program poate fi
vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori
familia. Emisiunea a fost difuzată cu simbolul de încadrare AP. Redăm spre exemplificare
din raportul de monitorizare:

“(..) Emisiunea a cuprins şi un moment în care a fost postată şi comentată fotografia
Loredanei Chivu în care aceasta îşi expunea spatele gol şi posteriorul cu bikini semi tanga.
Înainte de a fi expusă fotografia, Mircea Eremia a făcut următorul comentariu:

Sel. 1-8, reper 00:005
Pe fundal se aude o melodie, iar Mircea Eremia spune: Şi, nu întâmplător am

început cu această piesă, aşa, cu The Weeknd, ”The lost in the fire”, pentru că este o
piesă pentru doamne aşa şi pentru domnişoare, dar de care profită domnii pentru că
această piesă scoate ce este mai urât, mai senzual, mai sălbatic, mai incitant, mai sexy
din femei, iar bărbaţii, Naty, ştim foarte bine că este bine să dea play la această piesă
pentru că femeile parcă sunt aşa obsedate (Natalia Mateuţ începe să facă mişcări
unduitoare ca şi cum ar dansa) şi când aud această piesă, mamă, mamă, se aude aşa, se
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aşază aşa într-o anumită poziţie, iar bărbatul poate să facă ... Băi, la ce vă gândiţi, băi!
Poate să facă şi el o poză, poate să facă o poză, că femeia se aşază într-o poziţie ...

Natalia Mateuţ: Dacă vorbeşti aşa cu subînţeles, măi Mircea, la ce vrei să mă
gândesc!

1-8, 51:00 55:15, 00:55
Mircea Eremia: Eşti pregătită?
Natalia Mateuţ: Hai, dă-te, dă-te mai aşa, să văd!
Cei doi prezentatori stau în faţa unui ecran mare, apoi se depărtează pentru a se

vedea o fotografie. În această fotografie apare o femeie aflată pe un pat, care îşi expune
posteriorul şi spatele gol, fiind îmbrăcată doar în bikini semi tanga. Pe aproape toată
durata acestui moment, a fost expusă fotografia pe ecranul din platoul emisiunii, uneori din
cadru mai îndepărtat, alteori mai apropiat, cu focalizare pe posteriorul femeii. (sel. 1-8,
repere 51:00, 01:00 - 01:35, 01:50 - 04:10) Din comentarii reiese că fotografia a fost
postată pe una din reţelele de socializare de către Loredana Chivu, după ce aceasta şi-ar
fi făcut intervenţii de chirurgie estetică în zona posteriorului.

Mircea Eremia: Băi, dar arată foarte bine, ţi-am spus eu că zilele trecute şi-a făcut
ea ceva la posterior. Sincer să fiu, nu ne deranjează că ne tratezi ... nu ne deranjează că
ne tratezi cu spatele. Dimpotrivă, Loredana, ştii ce te rog? Hai să ne tratezi doar cu
spatele, să postezi numai poze, să mergi numai aşa pe stradă, nu trebuie să ne spui nimic,
poţi să fii arogantă, să nu ne bagi în seamă, pur şi simplu poţi să ne tratezi cu spatele ... Şi
aaa, apropo de arogantă, stai puţin, că acum îţi pregătesc ceva, pentru că ţi se potriveşte
foarte, foarte bine, Loredana. Uite acuma, muzica, sus pentru Loredana! Loredana,
Loredana, Loredana. Începe să fie difuzată o melodie din genul manele, iar cei doi
prezentatori fac mişcări de dans. Pe ecranul din studio este expusă iarăşi fotografia cu o
focalizare pe posteriorul Loredanei Chivu.

Pe durata difuzării melodiei, se aud şi versurile: Nu are rost să ne ferim, dacă ne
place/Şi dacă dragoste nu e, atunci, să facem/Hai, nu lăsa figurile să-ţi taie cheful/Şi dă-i
la suflet tot ce vrea, că el e şeful.

Mircea Eremia: Băi, Loredana, nu are rost să ne ferim şi să mă feresc dacă ne
place şi mai ales ştim că el este şeful, pentru că, nu pentru oricine s-ar aşeza Loredana
aşa la poză. Şi, bineînţeles, dacă observaţi, poza este făcută cu un aparat foto profesional
sau poate cu un telefon de generaţie nou, aşa, cu un telefon scump, cu această claritate a
imaginii, această senzualitate. Pixelii, pixelii dragă, se îmbină foarte bine. Ştii că, după
cum poţi vedea, cromatica acestei imagini, acestei fotografii de copertă ne arată cine
vorbeşte, bineînţeles despre transcendenţa către bine, către frumos, către optimism.
Această operă de artă, Loredana pe care o privesc în fiecare dimineaţă, este extraordinară,
nemaipomenită, incredibilă. Dragilor, dacă doriţi să vedeţi o asemenea operă de artă, nu
trebuie să mergeţi la Luvru, nu trebuie să mergeţi la vreun muzeu, nu trebuie să mergeţi la
vreun loc din ăsta aşa, cu opere multe, este foarte suficient să intri pe Facebook-ul sau
Instagramul Loredanei Chivu şi veţi vedea această operă de artă care este uşor de văzut
şi de admirat. Nu este neapărată nevoie să plătiţi, bineînţeles, sute de euro ca să intraţi la
un muzeu ca să vedeţi aşa ceva, să admiraţi aceste forme incredibile de artă, aceste
opere şi capodopere ... Trebuie să trecem mai departe, Nati! Vorbeşte tu, te rog, că eu am
rămas fără cuvinte!

Natalia Mateuţ: Păi, te cred şi eu.
Mircea Eremeia: Nu pot să scap de acest accent ...
Natalia Mateuţ: Hai, uite, îţi prezint următoarea vedetă, poate îţi revii până una alta,

văd că te-a luat rău de tot cu transpiraţii. Mergem la Dana Rogoz, pe care o încearcă
nostalgiile. (...)”

După vizionarea conţinutului cu privire la care s-a înregistrat sesizarea, membrii
Consiliului au constatat că modul de prezentare a fotografiei şi comentariile care au însoţit
prezentarea acesteia au avut un caracter trivial/obscen, constituind un conţinut total
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nepotrivit orei de difuzare a emisiunii şi restricţionării de vârstă pentru vizionare făcută de
radiodifuzor şi fost de natură să contravină prevederilor art. 18 (1) lit. b) din Codul
audiovizualului.

Potrivit art. 1 lit. c) din Codul audiovizualului, producţie audiovizuală cu caracter
trivial, vulgar sau obscen semnifică - ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau
comportamente imorale, indecente, licenţioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin
semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă;

Conform prevederilor invocate, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (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. (licenţă audiovizuală

nr. S-TV 166.8/09.01.2007 şi decizia de autorizare nr.1253.0-10/20.02.2007 eliberată la
10.05.2018 pentru postul de televiziune ANTENA STARS) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor 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 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 somaţie publică postul ANTENA
STARS, deoarece, în cadrul emisiunii „Star Matinal” din 1 februarie 2019 a difuzat imagini
şi comentarii de natură să contravină prevederilor art. 18 din Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual care interzic în intervalul orar 6.00-23.00 prezentarea unor producţii
cu caracter obscen.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


