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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30 ianuarie 2018, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
10755/18.12.2017, cu privire la emisiunea „Aici eu sunt vedeta” difuzată de postul 
ANTENA 1, în data de 14.12.2017. 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală  nr. S-TV 03.9/19.12.1995 eliberată la 06.04.2017 şi 
decizia de autorizare nr. 169.4-2/22.11.2016 eliberată la 06.04.2017). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora  
difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta 
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin 
alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces 
condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu 
pot auzi sau vedea emisiunile respective. 

În fapt, în data de 14.12.2017, începând cu ora 21.07, postul Antena 1 a difuzat 
emisiunea „Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman. Emisiunea a fost 
înregistrată şi nu a fost precizat semnul de avertizare şi nici genul emisiunii.  
 Cu privire la conţinutul acestei emisiunii, în constatărilor sinteză din raport, se 
consemnează faptul că  unele probe ale emisiunii-concurs, la care participă vedete 
alături de copiii lor, au avut un conţinut cu conotaţie sexuală.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
  „Concurenții din emisiune au fost: Dinu Iancu Sălăjanu și fiul Luca (7 ani), Rocsana Marcu și fiicele 
Mayra (10 ani) și Indira (6 ani), Daniel Buzdugan și fiica Maria (9 ani). Rocsana Marcu a purtat o salopetă roșie, 
decoltată. 

Alți invitați: Andrei Ștefănescu și mama lui, Roxana. 
Sel 1 (rep 17.34 – 21.06 Antena1 14-21) La proba ”Ce a răspuns copilul tău”, Dan Bittman a adresat 

următoarea întrebare Rocsanei Marcu: Ce v-a zis mami să nu spuneți la noi în emisiune? 
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Dan Bittman: Stai, fii atent… Prima variantă: ”Că se uită pe telefon la oameni care fac prostii”. Fii 

atentă la următoarea… 
Dan Bittman: ”Că se rade la locul sensibil”. 
Dan Bittman: ”Că râgâie ca un fel de porc” (…) 
Dan Bittman: Că ”Are un fluturaș în sertar” (neinteligibil) câte știm despre tine. 
Dan Bittman: Și fluturaș în sertar, zău? Eu credeam că-n stomac, da-n sertar adică… (râsete) Hai să 

vedem… Să comentăm puțin… 
Rocsana Marcu: Un singur răspuns? Că… (râsete) 
Dan Bittman: Le luăm pe rând, așa… Te uiți pe telefon la oameni care fac prostii? 
Rocsana Marcu: Nu… 
Daniel Buzdugan: Da, care parchează prost…  
Dan Bittman: Măi, o credeți? Da sau nu? 
Răspunsul publicului a fost împărțit. 
Dan Bittman: Publicul… noi te credem… Că se rade la locul sensibil… asta, mă rog… 
Rocsana Marcu: Iii… 
Daniel Buzdugan: Nu, o roade… la pantof… 
(...) 
Dan Bittman: … Da le-ai spus și că nu este o rușine să ai un fluturaș în sertar? (râsete) 
Dan Bittman: E un obiect care ne ajută câteodată să scăpăm de singurătate sau…? 
Rocsana Marcu: Da de unde știi că am fluturaș? E doar o variantă acolo.  
Dan Bittman: E o variantă, am înțeles.  
Rocsana Marcu: E o variantă. 
Daniel Buzdugan: De unde știi că n-are mai mulți? 
Dan Bittman: Fluturași… Poate are și-n bondar… are un întreg insectar… (râsete)  
Rocsana Marcu: Chiar nu știu… Într-adevăr, am un fluturaș în sertar, dar habar nu aveam că fetele 

știu despre existența lui. 
(...) 
Sel 3 (rep 46.02 – 50.31 Antena1 14-21) Dan Bittman: Stai să vezi ce-au ținut minte cele două fete… Ce 

lucruri ciudate face mami când e acasă? Și avem următoarele variante de răspuns…  
Daniel Buzdugan: Primul lucru ciudat e că mami e acasă că de obicei ea e… (râsete) 
Dan Bittman: Nu, nu, nu… Să știi că  nu-i ăsta cel mai ciudat.   
Rocsana Marcu: Vorba bancului… Ce face o blondă dimineața… Se duce acasă… 
Dan Bittman: Exact. (râsete) Fii atent! ”Își masează sânii ca să se relaxeze.” (…) E posibil ca ei să fi 

răspuns chestia asta, noi nu i-am întrebat… 
(...) 
Dan Bittman: Da… Mergem la varianta b. ”Își pune tampoane roz și albastre în geantă.” Fii atentă! Fii 

atentă! ”Își împinge fundul în spate ca să iasă în evidență.” 
Rocsana Marcu: Nu este nevoie că e ieșit oricum în evidență. 
Dan Bittman: Și ultima variantă:  ”Se prostește la noi și face hau-hau, bau-bau.” 
Rocsana Marcu: Aaa… (râsete) 
Dan Bittman: E dinamovistă… Hau, hau, hau, hau… Te rog, explică-mi! Nu, explică-mi-o pe prima cu 

”își masează sânii”. Așa te relaxezi? Spune-ne! (râsete) Nu ne cruța! Te rog, nu ne cruța! 
Rocsana Marcu: Păi se potrivesc cam multe variante… Nu știu ce să spun. 
Dan Bittman: Păi, vezi? Nu te superi… 
Rocsana Marcu: Da, m-au surprins într-o zi … 
Dan Bittman: Că ce făceam? 
Rocsana Marcu: … făcând ce scrie acolo… masându-mi sânii… 
Dan Bittman: Masaj… 
Rocsana Marcu: Dar nu că-i masam… 
Dan Bittman: Da ce făceai? 
Daniel Buzdugan: Îi certa… 
Rocsana Marcu: Eu, de obicei, după duș, dau cu cremă pe tot corpul, e normal… 
Dan Bittman: Aaa, am înțeles… 
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Rocsana Marcu: Și au intrat în cameră chiar când… coboram… 
Dan Bittman: Am înțeles. Și ce le-ai spus? Fetelor, va veni o vreme când și voi o să faceți la fel. 
Rocsana Marcu: Că e normal să-ți hidratezi pielea după duș… Da, e absolut normal să dai cu o loțiune 

hidratantă… 
Dan Bittman: Hidratantă? 
Rocsana Marcu: S-ar putea să fie varianta aceea. 
Dan Bittman: Așa… 
Rocsana Marcu: Următoarea… ”Își pune tampoane roz și albastre”… 
Daniel Buzdugan: Era cremă solară… Puteai să le spui că ”Mergem la plajă, mami, și…” (râsete; 

Daniel Buzdugan și-a trecut palmele sus-jos în dreptul pieptului) Factor de protecție… (…) 
Rocsana Marcu: Varianta cu tampoanele roș-albastre în geantă… 
Dan Bittman: Își împinge fundul în spate? 
Dinu Iancu Sălăjanu: Nu este listă… 
Rocsana Marcu: Nu? Își împinge fundul… 
Dan Bittman:  În spate… 
Rocsana Marcu: Aaa, nu e nevoie, nu… Nu e nevoie că e OK. 
Dan Bittman: Am înțeles. 
(...) 
Rocsana Marcu: M-aș opri la sâni. (râsete) 
Dan Bittman: Te-ai opri la sâni? 
Rocsana Marcu: Cred că și voi v-ați opri tot la sâni, așa… (râsete) 
Dan Bittman: Păi nu vezi că și operatorii, uite-așa, le tremură camerele… toată lumea e… (râsete) 

Deci o bifăm, da? 
(...) 
Dan Bittman: Hai să vedem ce-au spus ele. Ia să-mi spuneți voi, mie, ce lucruri ciudate face mami când e 

acasă? 
Mayra: Păi își masează sânii… (râsete) 
Dan Bittman: Păi tu de unde știi? 
Mayra: Păi am surprins-o în cameră la ea. (râsete) 
Dan Bittman: Ai surprins-o în cameră la ea? Da de ce crezi că-și masează sânii? 
Indira: Să facă masaj… 
Dan Bittman: Să facă masaj? 
Indira: Da. 
Mayra: Ca să se relaxeze. (râsete) 
Dan Bittman: Ca să se relaxeze, da. 
Rocsana Marcu: Bravo! U-hu! 
Dan Bittman: Deci, după cum vezi, și operatorii noștri fac uite-așa cu camerele… da… (prezentatorul a 

gesticulat cu mâinile sus-jos) Bravo! (râsete) 
 
Sel 4 (rep 28.48 – 31.00  Antena1 14-22) Rocsana Marcu a relatat că, în urmă cu câțiva ani, într-o 

excursie în care a mers împreună cu fiica cea mare, în Egipt, a bătut un taximetrist deoarece acesta îi smulsese 
portofelul din mână.  

(rep 01.23 sel 4) Rocsana Marcu: Și când nu se aștepta el, pe la spate (cântând), pe la spate… (râsete) 
Dan Bittman: Da zi, zi… Pe la spate, pe la spate… 
Invitata a exemplificat prin gesturi cum a procedat. 
Rocsana Marcu: El stătea așa la volan. 
Rocsana Marcu: N-am cum. Vino un pic să-ți arăt. Tu stai așa, ca pe…  
Dan Bittman (cântând): Pe la spate, pe la… 
Rocsana Marcu: Și el cu portofelul… aici îl ținea… între picioare. Așa, ca să nu i-l iau… Se gândea el că i-l 

iau… Și am sărit, așa, la gâtul lui… 
Dan Bittman: Aoleu! 
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Rocsana Marcu: Nu că am tableta… așa, cu stânga… și am început să-i dau… Mă, da îi dădeam… mă 

gândeam numai la copil… Zic: am lăsat copilul în stradă, e întuneric, trebuie să salvez copilul,  să-i iau și 
portofelul… Și dăi… Și dăi… 

Dan Bittman: Pe la spate, pe la… 
Rocsana Marcu: Și dăi… Și dăi… Și dăi… Și dăi și la ficați și dăi și la… tot… I-am luat portofelul și nu i-am 

plătit nici cursa, nenorocitul… 
 
Sel 5 (rep 37.50 – 39.20 Antena1 14-22) La proba ”Panoul dintre ei” lui Daniel Buzdugan și fiicei 

acestuia, Dan Bittman le-a adresat următoarele întrebări, cu cele trei variante de răspuns:  ”Ce lucru rușinos 
are tati?” Și avem variante de răspuns: ”Cătușe” (…), ”Un tricou cu Claudia Schiffer dezbrăcată” sau ”O carte cu 
prostii”? Apăsați acum! (…) Și ultima întrebare: ”Ce are tati mereu la el?” (…) S-ar putea să ai un parfum frumos 
mirositor cu testosteron, așa, carnetul de șofer sau o cruciuliță de lemn? 

Pe ecran au fost reprezentate grafic variantele de răspuns. În cazul variantei de răspuns ”Un tricou cu 
Claudia Schiffer dezbrăcată” a fost afișată imaginea unei femei ce purta lenjerie intimă/costum de baie.  

 
Sel 6 (rep 56.16 Antena1 14-22 – rep 00.22 Antena1 14-23) Dan Bittman: Rocsana dragă, tu urmezi… Să 

vedem dacă cele două fiice ale tale îți vor ridica la plasă sau mai rău, în fine, te vor încurca cu filmulețul 
următor. Fii atentă, ghicitoarea… 

Rocsana Marcu: Cred că ai făcut voi ce trebuia să nu reușesc să-mi dau seama. 
Dan Bittman: Nu, nu, nu… nu e grav… Ia uite-te! 
Pentru proba ”Ghicitoarea” cele două fiice ale Rocsanei Marcu au filmat următorul material (fetițele 

au încercat să explice verbal și gestual la ce anume au făcut referire): 
Mayra: Sunt rotunzi…  
Indira: Cred că sunt… bej… 
Mayra: Așa… mai mare… așa… Și au aicea ceva mai… așa… sau așa… așa… Și aicea vina așa o 

chestie mai… la femei, da la bărbați nu știu cum e… Vaca mai are chestiile astea… Pisica… 
Indira: Porcul are? 
Mayra: Da, porcul… 
Indira: Porcul are.  
Mayra: Multă lume zice că au chestiile alea mai mari și sunt mai interesante, da nu știu de ce zic asta. 

Mami crede despre (bip) ei că sunt… mari, aduc foarte multă audiență și că mulți oameni se uită la ea că are 
chestiile alea mari. 

Indira: Mami zice că sunt frumoși (râsete în platoul emisiunii) 
Materialul înregistrat cu cele două fetițe a fost întrerupt de comentariile din platoul emisiunii. 
Dan Bittman: Rocsana, eu cred că… 
Dinu Iancu Sălăjanu: Ca să înțelegem și noi de unde vine audiența. 
Daniel Buzdugan: Hai să facem audiență! Nu plânge!  
Rocsana Marcu: Mami, nu mai vedeți dulciuri un an de zile de-acum încolo. Moș Crăciun nu va mai 

veni… 
Daniel Buzdugan: Stai așa, pune mâna pe mine și uită-te la cameră încolo. Stai așa! (râsete) Da, hai să 

facem… (Daniel Buzdugan și Rocsana Marcu au stat câteva clipe cu brațele depărtate de corp). 
Dan Bittman: Așa și-așa (…) 
Daniel Buzdugan: Minutul de aur din emisiune…  
Dan Bittman: În minutul de aur… 
Andrei Ștefănescu: Știi ce m-a uimit pe mine? Că a zis așa… Că a zis că sunt mari, așa, și în față au 

ceva și mai mare, așa… Măi, nene, eu n-am văzut… 
Rocsana Marcu: Nu, ceva mic au zis… 
Andrei Ștefănescu: Așa ceva mic, da așa? 
Rocsana Marcu: Da. Că a zis că sunt așa și au ceva mic (râsete) Și au și vacile sau… (râsete) Și 

pisicile… (râsete) 
Dan Bittman: Aduceți un doctor… Aduceți un medic, vă rog frumos, cineva se prăpădește de râs… 

(râsete și aplauze) Deci, Rocsana, spune-mi la ce crezi că s-au gândit fetele tale? 
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Daniel Buzdugan i-a pus Rocsanei Marcu o pernă în fața bustului spunând: A scăzut audiența! 

(râsete) 
Dan Bittman: Luați perna!  
Daniel Buzdugan: Reclame… Băgăm reclame… Pam! Pam!  
Dan Bittman: Așa… Ia spune, Rocsana, te gândești la ce mă gândesc și eu, și ei? 
Rocsana Marcu: Bănuiesc că sunt… 
Dan Bittman: Reali… 
Rocsana Marcu: Ai mei… 
Dan Bittman: Ai tăi? 
Rocsana Marcu: Sânii! 
Dan Bittman: Sânii… Măi… Sână… Ăsta… sânii… Hai să vedem jumătatea cealaltă… 
Mayra: Indi, de obicei când se schimbă pentru înot sau pentru alte activități care mergem, ea are 

chestiile alea cam atâta… (râsete) cam atâta… 
Andrei Ștefănescu: Păi nu trebuia chiar așa de amănunt… 
Mayra: Da, le are mici, așa… A lu' mama au fost naturali, dar acuma nu mai sunt… (râsete) Sunt… nu 

știu cum să zic… mari, adică… 
Indira: Atâta… (râsete)  
Mayra: Să fie într-un fel… de două părți… de obicei ne ajută să arătăm mai bine… Mamele când au un 

bebeluș le dau laptele pe undeva… (râsete) 
Indira: Le dă pe-aicea… 
Mayra: Când hrănește bebelușul chestiile alea miros a lapte (râsete) 
Dan Bittman: Rămâi la sâni? 
Rocsana Marcu: Păi nu cred că se refereau la sfârcuri… sânii… 
Dan Bittman: Sânii… da? 
Rocsana Marcu: Totul, da.  
Dan Bittman: Răspuns corect. 100 de puncte. Bine, nici nu era foarte greu. 
Rocsana Marcu: M-am prins destul de ușor că m-au ajutat și fetele arătându-mi… e așa, are în față așa 

ceva și nu știu cum și crește audiența când apare mami la televizor cu ele… Zic, aaa, e clar… (râsete) 
Daniel Buzdugan: Mă dau și eu pe lângă audiență pe-aicea. 
 
Pe parcursul probelor, textul întrebărilor și al variantelor de răspuns a fost titrat pe ecran.” 
 
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări din cadrul 

emisiunii „Aici eu sunt vedeta”” din 14 decembrie 2017, membrii Consiliului au constatat 
că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, 
potrivit cărora difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau 
morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, 
prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că 
minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea astfel de 
emisiuni.  

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul unor probe la care au participat 
vedetele împreună cu copiii lor, au fost făcute comentarii cu aluzii sexuale, conţinut de 
natură a afecta minorii, în condiţiile în care emisiunea a fost difuzată începând cu ora 
21.07 şi fără ca radiodifuzorul să o încadreze cu semnul de avertizare corespunzător 
ori să indice motivele de restricţionare, astfel încât publicul, în special părinţii, să poată 
decide în cunoştinţă de cauză dacă permit sau nu copiilor să se uite la acest program. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, modalitatea în care a fost difuzată 
emisiunea, fără semn de avertizare şi restricţii menţionate şi în care ceea ce spuneau 
copiii persoanelor invitate a fost folosit pentru ca în platou să se facă aluzii sexuale, a 
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fost de natură a prejudicia dezvoltarea mentală a minorilor, încălcându-se principiul 
superior al copilului ce trebuie să guverneze orice program indiferent de genul acestuia. 

De exemplu, la emisiune a participat Rocsana Marcu şi fetiţele  ei, în vârstă de  
10 şi 6 ani, care în cadrul probelor de concurs trebuiau  să răspundă unor întrebări, cu 
mai multe variante de răspuns, cum ar fi: Ce v-a zis mami să nu spuneţi la noi în 
emisiune? 1. ”Că se uită pe telefon la oameni care fac prostii”; 2. ”Că se rade la locul 
sensibil”, 3. ”Că râgâie ca un fel de porc”; 4. Că ”Are un fluturaş în sertar”. 

Sau în cadrul altei probe: „Ce lucruri ciudate face mami când e acasă? 1. Îşi 
masează sânii ca să se relaxeze. 2. Îşi pune tampoane roz şi albastre în geantă. 3. Îşi 
împinge fundul în spate ca să iasă în evidenţă.  4. Se prosteşte la noi şi face hau, hau, 
bau, bau?”.  

Ori la o altă probă („ghicitoarea”), a fost filmat un material, în care fetiţele Rocsanei 
Marcu făceau referiri la sânii mamei lor, însoţind descrierea de gesturi sugestive: „Sunt 
rotunzi, cred că sunt bej. La femei, dar la bărbaţi nu ştiu cum e. Vaca mai are chestii din 
astea, pisica, da şi porcul. Toată lumea zice că dacă au chestiile alea mari sunt mai 
interesante, dar nu ştiu de ce zic asta. Mami crede despre ei că sunt mari (...) că aduc 
foarte multă audienţă şi că mulţi oameni se uită la ea că are chestiile alea mari”. „Mami 
zice că sunt frumoşi”.   

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că emisiunea a conţinut 
discuţii cu tentă sexuală, iar să foloseşti ce spun copiii pentru a face glume sexuale în 
platou, poate fi de o perversitate monstruoasă. Astfel, pornindu-se de la întrebările şi 
răspunsurile celor două fetiţe, în timpul emisiunii s-au făcut comentarii cu conotaţii 
sexuale, conţinut susceptibil de a prejudicia dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, 
publicul nefiind atenţionat, prin precizarea semnului de avertizare şi a motivelor de 
restricţii, pentru a permite părinţilor să ia măsuri de protejare a acestora, făcându-se 
astfel posibilă vizionarea de către minori, fără restricţii. 
 În consecinţă, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a asigura o protecţie 
reală a minorilor, deoarece difuzarea emisiunii cu un astfel de conţinut trebuia făcută cu 
responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, menite să protejeze această 
categorie de public. În acest scop, legiuitorul a prevăzut că difuzarea unor programe 
care, prin conţinutul lor, pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se 
face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu au acces la 
vizionarea lor. 

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia ca, atunci când aleg să 
difuzeze un program, să ţină cont de criteriile de clasificare prevăzute expres de Codul 
audiovizualului, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient 
discernământ şi nu deţin destule informaţii şi cunoştinţe, să nu considere că un 
comportament şi un limbaj cu aluzii sexuale pot reprezenta  un model firesc de viaţă.  

Mai mult, ţinând cont că emisiunea era una înregistrată, membrii Consiliului 
consideră că radiodifuzorul ar fi putut lua măsurile tehnice şi redacţionale, astfel încât 
difuzarea emisiunii să se fi făcut cu respectarea prevederilor legale în materie de 
protecţie a minorilor în cadrul serviciilor de programe.  

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de 
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al 
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor 
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legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, 
mentală şi morală a acestora. 

Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată în 
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit.  g) 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 
03.9/19.12.1995 eliberată la 06.04.2017 şi decizia de autorizare nr. 169.4-2/22.11.2016 
eliberată la 06.04.2017 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în 
cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, 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 
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 10.000 lei postul 
ANTENA 1, deoarece în cadrul emisiunii „Aici eu sunt vedeta”, difuzată în 14.12.2017, 
de la ora 21.07 şi fără semn de avertizare, au fost făcute comentarii cu conotaţii 
sexuale de natură a prejudicia dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, fapt ce 
contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.” 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

Serviciul juridic şi reglementări, 
 

 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu  


