
Decizia nr. 489 din 20.07.2017
privind somarea S.C. ANTENA TVGROUP 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 STARS
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67,Complex Expoziţional, Pavilion 7, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iulie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
înregistrate sub nr. 4382/22.05.2017, cu privire la emisiunea „Răi da buni” difuzată
19.05.2017, de postul ANTENA STARS.

Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA
TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.7/09.01.2007 şi decizia de
autorizare audiovizuală nr. 1253.0-9/20.02.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat
art. 40 alin. (1) şi (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze

afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt
acestea.

În fapt, în data de 19.05.2017, în intervalul orar 19.45-21.45, postul ANTENA
STARS a difuzat emisiunea „Răi da buni”, moderată de Mihai Morar, invitaţi fiind
soţii Marcel Toader şi Maria Constantin, care au vorbit despre problemele lor cu
Asociaţia de proprietari a blocului unde locuiesc.

Redăm din raportul de monitorizare:
„Principalele titluri afișate pe ecran referitoare la subiect: Imediat: Marcel Toader, în scandal cu

vecinii/Soțul Mariei Constantin nu mai scapă de procese/”Ședințele la Asociația de Proprietari se fac fără
știrea noastră”/Maria Constantin și Marcel Toader, nevoiți să se mute din apartament

Alte titluri care au fost postate pe durata discuțiilor cu cei doi invitați: Marcel Toader: ”Eu mi-am distrus
baia”/”De 14 ani tot schimbăm țevi în apartament”/”Plătim un portar pe care nu l-am văzut
niciodată”/Marcel Toader: ”Dimineața nu putem să facem duș, pentru că nu avem apă caldă”/Maria
Constantin: ”Cred că deranjez vecinii”/Maria Constantin, din nou studentă/Maria Constantin se face femeie
de afaceri/Din ce bani vrea să facă bani frumoasa artistă/Maria Constantin: ”Mi-am făcut rochia în jumătate
de oră”
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În cadrul prezentării pe scurt a subiectelor emisiunii, s-a anunțat și: Marcel Toader nu mai scapă de

procese. Este în plin scandal cu vecinii și este nevoit să se mute din casa în care a trăit 16 ani. Toate
detaliile conflictului imediat la Răi da buni.

Mihai Morar: Știți cum e, vorba aia, vecinii te ridică, vecinii te coboară, așa că, atenție cum vă
înțelegeți cu oamenii de pe scară. Doamnelor și domnilor, noi râdem, glumim, dar oamenii ăștia chiar
trec printr-o situație. Oricum, atunci când e iubire, treci peste toate, nimic nu te poate opri.

În studio, sunt invitați Maria Constantin și Marcel Toader.
Sel.1 (892, 52:35)- Mihai Morar: Dacă vreți, puteți începe cu scandalul momentului, cum se spune … ce

se întâmplă la dumneavoastră în bloc?
Marcel Toader: Dar nu e un scandal al momentului, e un scandal de vreo doi ani și ceva.
Mihai Morar: Serios? Eu nu știam despre el.
Marcel Toader: Da, am fost și într-o instanță, într-o primă instanță, bineînțeles …
Mihai Morar: Serios?
Marcel Toader: Da.
Mihai Morar: Din cauza vecinilor?
Marcel Toader: Nu sunt vecinii, e Asociația de proprietari, adică e vorba de comitetul acela de

comuniști de acolo, înțelegi …
Mihai Morar: Dar folosiți cuvinte dure, adică …
Marcel Toader: Păi așa sunt, ei se adresează cu ”tovarășe” între ei …
Mihai Morar: Serios?
Marcel Toader: Da, ”tovarășe”, încă se adresează cu ”tovarășe” între ei, da.
Mihai Morar: Adică, cei care conduc Asociația de proprietari a blocului unde locuiți dumneavoastră?
Marcel Toader: Și foarte bine cunoscuți în media, bineînțeles, acea familie care a condus blocul acela,

asociația de proprietari foarte multă vreme, sunt foarte cunoscuți în media, e vorba de un fost general de
securitate, soția lui …

Mihai Morar: Aaa, am înțeles, deci vorbim de practici …
Marcel Toader: Practici vechi, da, care au rămas și în ziua de azi. Adică cu dare de seamă, dăm

tovarășului cutare, dăm cuvântul tovarășului cutare, darea de seamă, adică nu raportul de activitate, darea
de seamă, ca pe vremuri. Acolo e vorba de o mare înșelătorie, de o mare nenorocire ce se întâmplă în blocul
acela. Gândiți-vă că ne fură peste tot, pe noi, ăștia care suntem acolo proprietari, peste tot ne fură.
Reparăm țevi de vreo 17 ani, reparăm acoperișul blocului de vreo 17 ani, acum iarăși se schimbă țevile,
trei zile la rând, încă trei zile la rând săptămâna viitoare …

892, 55:45 Marcel Toader: Da, cu o firmă de apartament, se schimbă țevile astea cu o firmă de
apartament. Deszăpezire noi în fiecare iarnă, noi nu am văzut pe nimeni cu lopata, avem portar pe care nu
l-am văzut niciodată și așa mai departe …

Mihai Morar: A, deci plătiți un portar care de fapt nu … Păi o fi vreo fantomă, cine știe! O fantomă de
asta comunistă care …

Sel.2 (892, 56:55)
Marcel Toader: Dimineața nu e apă caldă niciodată, dacă te trezești la ora șase, nu e nimeni că vin doi

fochiști, atenție, avem doi fochiști angajați, iar dacă dimineața la ora 5 dacă vrei să te trezești să pleci la 6
să iei un avion, nu-i apă caldă.

Mihai Morar: Am înțeles.
Marcel Toader: Pentru că sistemul e făcut de așa manieră, bine, e făcut pe genunchi, adică foarte scump,

dar prost făcut, să nu se investească. Și să spun de ce. Sunt două cazane mari de 2000 de litri, se încălzesc cu
apă, spre exemplu, ultimul care face duș astăzi, din acel bloc, cazanele alea se încălzesc cu apă, ele nu sunt
termoizolate, nu au nicio treabă, până dimineața se răcesc. Acei 4000 de litri de apă rece, până nu se scurg
de acolo, să se încălzească altă apă, 4000, 4 metri cubi, până nu curg pe țeavă, nu vine apă caldă.

Mihai Morar: Deci, cu alte cuvinte, tot sistemul acesta e și scump, bănuiesc, plătiți o grămadă de bani
pentru …

Marcel Toader: 1200 de lei pe lună, întreținerea …
892, 58:55 Marcel Toader: Nu, dar eu problema cu Asociația asta nu o am din cauza acestor lucruri.

Faptul că, acum vreo doi ani și ceva, m-au sunat că am inundat vecinul de jos și eu nu eram acasă, era
doamna care ne ajuta pe noi în casă și zic nu, nu s-a spart nicio țeavă la noi în casă până am renovat
apartamentul, am schimbat absolut tot, cupru … nu, nu, că la dumneavoastră. Doamna a chemat pe cineva
care … un instalator, repede, repede … a început să spargă la toaletă, la chiuvetă, la … dă cada la o parte,
scurgerea, nu se întâmpla nimic. De unde era? De la centrala de încălzire. A trebuit să refac tot, bineînțeles,
am schimbat țeava la coloana centrală de încălzire și nu a vrut să recunoască lucrările.
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Mihai Morar: Am înțeles. Interesant. V-am zis, fiecare are câte o poveste, cel puțin o poveste de la el de

pe scară, de la el de pe bloc, cu vecinii. Puteți să ne scrieți pe Facebook-ul Răi da buni! Facem un concurs …
Sel.3 (893, 00:00)- Mihai Morar: Domnul Toader, eu cred că dumneavoastră sunteți pricinos și vreți să

ajungeți președinte la Asociația de proprietari. Acesta-i visul dumneavoastră, să candidați la președinție
pentru Asociația de proprietari, e adevărat și nu … aveți boală pe săracii bătrânei care se chinuie să ducă
destinele blocului mai departe.

Marcel Toader: Cât mai departe.
Mihai Morar: Eu zic … adică în instanță nu ați avut succes, nu?
Marcel Toader: Nu, în prima instanță am câștigat.
Mihai Morar: Am înțeles!
Marcel Toader: În a doua instanță m-au dat în judecată când eram în acel show televizat.
Mihai Morar: Păi dacă o mai țineți mult în instanță cred că dispar toți vecinii, la cât mi-ați spus că au o

vârstă, cât să … prin selecție naturală se va face liniște în blocul acela.
Marcel Toader: Se țin bine, nicio problemă.
Mihai Morar: Se țin bine.
Marcel Toader: Se țin bine, da.
893, 00:40- Mihai Morar: Da, dar, e un bloc în care locuiesc mai mult pensionari, nu?
Marcel Toader: Acest bloc a fost făcut pentru Uniunea Artiștilor Plastici, numai că și-au făcut loc și

comuniștii, vă dați seama că dacă fiind central …
Mihai Morar: Locuiesc mai mult pensionari?
Marcel Toader: Da. Pensionari, foarte mulți.
Mihai Morar: Am înțeles. Păi și vă întreb, dacă numai 2000 de euro vă costă numai o lucrare de

apartament, 2000 de euro, din ce plătesc pensionarii 2000 de euro?
Marcel Toader: Pensionarii ăia de atunci cu …
Mihai Morar: Aaaa, sunt ăia cu pensii …
Marcel Toader: Păi cine stătea în centru pe Brezoianu? Pe vremea aia!
Mihai Morar: 100 și ceva de milioane?
Marcel Toader: Ăia sunt, ăia sunt toți!
Mihai Morar: Am înțeles! Pensionarii de lux.
Marcel Toader: Acolo e deranj pentru că noi, spre exemplu, până acum în 17 ani am participat la 2

ședințe de comitet de bloc.
Mihai Morar: Dar de ce, nu v-au chemat?
Marcel Toader: Nu, nu, nu, se anunță. Între ei … Sunt 8 persoane, mari și late care participă, ei decid,

nu ne întreabă, nu nimic absolut. Eu am auzit gălăgie într-o zi și m-am dus acolo peste ei … I-am prins în
fapt …

Mihai Morar: Partidul Comunist Român încă există și funcționează, are sediul la dumneavoastră în bloc.
Marcel Toader: Doar simțim cu toții că Partidul Comunist și Securitatea există și comuniștii există.
Mihai Morar: Incredibil.
Marcel Toader: Incredibil, da. Tot ei sunt.
893, 15:00 Mihai Morar: Doamnelor și domnilor, pentru că nu mai e de stat în bloc la ei, numai

probleme cu asociația de proprietari, cu domnii de acolo care fac ședințe fără să anunțe locatarii, au venit
la o terapie, au zis, hai să mai mergem de acasă, să mai …”

În urma analizării raportului de monitorizare având ca obiect emisiunea „Răi da
buni” din 19.05.2017, cu privire la care a fost primită sesizarea nr. 4382/22.05.2017,
membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor
art. 40 alin. (1) şi (4) din Codul audiovizualului.

Astfel, pe parcursul emisiunii, invitatul Marcel Toader a făcut afirmaţii acuzatoare
la adresa membrilor comitetului Asociaţiei de proprietari a imobilului în care acesta
locuieşte, fără să fie prezentate dovezi în susţinerea lor şi fără să fie solicitată opinia
reprezentanţilor acesteia, aspect consemnat în raportul de monitorizare.

Or, potrivit art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului la propria
imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind
fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar
persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul
de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu
a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
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De asemenea, membrii Consiliului au constatat că moderatorul emisiunii a

adoptat o atitudine care a permis formularea de acuzaţii nedovedite, în condiţiile în
care acesta avea obligaţia de a solicita ferm interlocutorului să prezinte probe pe
care îşi întemeiază acuzaţiile, pentru a permite publicului să evalueze cât de
justificate sunt, aşa cum se dispune la art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii
au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele
aduse în în atenţia telespectatorilor şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine a
persoanei.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
166.7/09.01.2007 eliberată la 06.04.2017, decizia de autorizare audiovizuală nr. 1253.0-
9/20.02.2007 eliberată la 06.04.2017 pentru postul ANTENA STARS) se sancţionează
cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 40 alin. (1) şi (4) 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 în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 postul ANTENA
STARS, deoarece în emisiunea „Răi da buni” din 19 mai 2017 au fost aduse acuzaţii
membrilor comitetului unei asociaţii de proprietari, iar moderatorul nu a solicitat
interlocutorului să le probeze, fapt de natură să prejudicieze dreptul la imagine a
persoanei, încălcându-se astfel art. 40 din Codul 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


