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- pentru postul TARAF TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 7488/14.08.2015 cu privire la conţinutul unui
videoclip difuzat de postul TARAF TV în data de 13.08.2015.

Postul de televiziune TARAF TV aparţine S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. S-TV 107.4/27.01.2005 şi decizia de autorizare
nr. 797.2/04.06.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare şi a vizionării imaginilor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul
S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit normei invocate, este interzisă difuzarea de programe al căror scop
principal este exploatarea aspectului fizic al minorului sau expunerea acestuia în
ipostaze nepotrivite vârstei.

În fapt, în ziua de 13.08.2015, postul de televiziune TARAF TV a difuzat un
videoclip muzical având următorul conţinut, conform raportului de monitorizare:

“Postul Taraf TV a difuzat în data de 13.08.2015, la 18:17 și 18:43 (timp real)
videoclipul lui Marius Babanu: ”Arăboaica”. În videoclip apare o minoră îmbrăcată
sumar și desculță, care dansează în stilul dansurilor arăbești. În videoclip sunt
alternate cadre în care minora dansează pe covor, cu cadre în care minora
dansează pe masă. În jurul ei se află un grup de șapte bărbați, așezați în semicerc:
interpretul piesei Marius Babanu și alți șase instrumentiști.

Videoclipul are marcaj AP.
Versurile piesei sunt următoarele:
”La plăcerea inimii mele/ dansează arăboaica mea /ce frumusețe de femeie/

faceți loc pentru ea// să se-audă darabana cu ritmuri orientale/ să vedeți ce talent
are cum se mișcă din mijloc/ să dați volumul mai tare, cu fiecare mișcare/e și mai
seducătoare și m-a zăpăcit de tot// mamă ce talent are, de focul ei nu mai
pot/mișcări originale cum vezi numai în Maroc/nu-mi iau ochii de la ea când văd că
se mișcă-așa/ dau tot ce am pentru ea, arăboaica mea.”

Faţă de conţinutului videoclipului, de mesajul transmis de acesta şi de
versurile melodiei, membrii Consiliului au considerat că acesta este de natură să
încalce principiul interesului superior al minorului, întrucât plasează un personaj
copil într-o situaţie / circumstanţă nepotrivită vârstei lui.
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Potrivit art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea audiovizualului, Consiliul Naţional al

Audiovizualului are obligaţia să asigure, în calitate de garant al interesului public,
protejarea minorilor în cadrul serviciilor de programe.

În aplicarea prevederilor menţionate, Consiliul a emis norme de
reglementare cu privire la protecţia copiilor, cuprinse în Codul audiovizualului,
potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte
principiul interesului superior al minorului.

Acest principiu se regăseşte în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, care la art. 2 prevede: (1) Prezenta
lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării
drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în
acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al
copilului.; (4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate
demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de
organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele
judecătoreşti.”

Membrii Consiliului au apreciat că versurile care au însoţit dansul minorei au
transmis un mesaj nepotrivit cu vârsta acesteia, de natură a afecta dezvoltarea
armonioasă a copiilor şi au constatat încălcarea alin. (1) a art. 9 din Codul
audiovizualului.
Dispoziţia legală invocată reglementează în mod expres o interdicţie,

interdicţie pentru care actul normativ nu prevede excepţii de la aplicare (precum
acordul părinţilor pentru apariţia minorei în videoclip).
În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale,

Consiliul are obligaţia să asigure cu prioritate o protecţie reală a publicului minor,
având în vedere nevoia de protecţie şi îngrijire specială a acestei categorii de
public.

Faţă de aceste aspecte, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului
S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. cu SOMAŢIE PUBLICĂ DE INTRARE DE
ÎNDATĂ ÎN LEGALITATE.

Supusă la vot, propunerea 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 prevederilor art. 144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. S-TV 107.4/27.01.2005 şi decizia de autorizare
nr. 797.2/04.06.2015 pentru postul de televiziune TARAF TV) se sancţionează cu
SOMAŢIE PUBLICĂ DE INTRARE DE ÎNDATĂ ÎN LEGALITATE pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. (1) 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
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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
S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul
TARAF TV în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel
puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TARAF TV cu
somaţie publică, întrucât, în ziua de 13.08.2015, a difuzat un videoclip muzical în
care o minoră a fost expusă în ipostaze nepotrivite vârstei, în raport de versurile
melodiei şi de mesajul transmis de acestea, fapt de natură să prejudicieze
dezvoltarea armonioasă a copilului.

Potrivit Codului audiovizualului, este interzisă difuzarea de programe al
căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorului sau expunerea
acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


