
Decizia nr. 725/23.07.2019
privind sancţionarea cu amendă de 50.000 lei a S.C. ANTENA TVGROUPS.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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor
înregistrate sub nr. 6710/20.06.2019; 6710/24.06.2019; 6711/19.06.2019 referitoare la
emisiunea „Acces Direct”, difuzată de postul ANTENA 1 în data de 19 iunie 2019.

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
înregistrări, 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, cu raportare la cele ale art. 19 alin. (2) lit. f) k) şi l)
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Legea audiovizualului, art. 39 (2) - 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.

Codul audiovizualului - art. 19 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine
radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele
criterii:
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau

adolescenţilor;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau tema programului.

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 19.06.2019, în intervalul orar
16:56-18:58, în direct, emisiunea “Acces Direct”, prezentată de Cristina Cioran, cu
marcajul AP, genul programului: news magazine. Pe ecran și prin vocea din off s-a
menționat: Genul programului: news magazine. Următorul program poate fi vizionat de
copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.
Programul poate conține scene cu un puternic impact emoțional.

În cadrul ediției, în intervalul orar 18:10-18:50 s-a vorbit despre presupusul pedofil,
Cătălin Vasile Dumitru, prezent în studio. Invitați pentru discuții: Mara Bănică, Sorin Ovidiu
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Bălan, Beatrice Comăniceanu, avocat, Cătălin Vasile Dumitru și prin telefon: Dorian Popa,
cântăreț și Dumitru Coarnă, președinte SNNPC.

Pe parcursul discuțiilor, pe ecran au fost afișate titlurile: Pedofil periculos? L-am
găsit la locul de joacă!; Pedofil, plătit ca să abuzeze? De copii?; Pedofil periculos? Lăsat
liber… la joacă?; Liber să abuzeze copiii! Cătălin- pedofil periculos?; Recunoaște
abuzurile! Mai mari țării, îl auziți?

Redăm spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare privind modul
de prezentare al subiectului prezentat în emisiune:
(...)

Titlul: Liber să abuzeze copiii! Cătălin, pedofil periculos?
Reporter: Cât de apropiați erați voi fizic, îi atingeai?
Cătălin Vasile Dumitru: Da, normal, le-am făcut aceste, toate astea să-i ating pe ei, îl
îmbrățișam și-l pupam pe obraz.
Voce din off: L-am găsit pe bărbatul acuzat de mai multe mămici, că le-a abuzat
copiii, l-am găsit la locul de joacă.
Cătălin Vasile Dumitru: Am fost plătit 60 de lei, în blocul Pantelimon.
Voce din off: Cum a fost posibil ca tânărul de 32 de ani să fie eliberat? Oare va fi
reținut măcar azi, după ce va povesti la Acces Direct, toate faptele sale odioase?
(...)

 Reper 10.26, sel. 19-18- Titlu: Pedofil periculos? L-am găsit la
locul de joacă!; Liber să abuzeze copiii! Cătălin- pedofil periculos?; Pedofil,
plătit ca să abuzeze? De copii?

Cristina Cioran: În câteva clipe vorbim chiar aici în platou, cu presupusul pedofil,
care a șocat România, bărbat pe care colegii mei l-au găsit aseară, culmea, chiar la
un loc de joacă pentru copii, asta după ce a fost lăsat liber de judecători. El ne va
povesti, în direct, în fața întregii țări toate faptele sale, rămâne de văzut dacă măcar
azi, după confesiunea sa, va fi reținut, însă, înainte de toate, vă las să ascultați ce le-
a povestit bărbatul aseară, colegilor mei dar și ce acuzații sunt aduse tânărului, de
către mai multe mămici care au ajuns la disperare. Atenție, urmează imagini cu un
puternic impact emoțional!
Reporter: Cât de apropiați erați voi fizic, îi atingeai?
Cătălin Vasile Dumitru: Da, normal, le-am făcut aceste, toate astea să-i ating pe ei, îl
îmbrățișam și-l pupam pe obraz. Am fost plătit 60 de lei, în blocul Pantelimon.
Voce din off: E mărturia șocantă a lui Cătălin Vasile Dumitru, bărbatul acuzat de mai
multe mămici de pedofilie, un bărbat pe care judecătorii l-au lăsat liber, la nici 24 de
ore după ce fusese prins, asta spre disperarea părinților copiilor, cărora individul le-
a trimis și încă le trimite mesaje.
Femeie: Mă scurg pe picioare, aia sunt. Nu pot să mănânc, nu pot să mă odihnesc,
sunt o chestie ambulantă pe stradă, pentru că nu știu la ce să mă aștept.
Voce din off: Femeia e mama unui băiețel de 13 ani, e un părinte care tremură de
frică pentru siguranța copilului său, motivul, ei bine, individul pe care-l acuză de
pedofilie, i-a trimis din nou mesaje fiului său, la scurt timp după ce judecătorii l-au
lăsat liber. ”Ascultă-mă ce-ți zic: voi, când ați depus plângere împotriva mea am
știut ce să zic la televiziune, sau la sala de parchet, eu am câștigat prestanță și după
cum cred eu că deșteapta de mama ta s-a uitat la televizor, eu am ieșit neîncătușat”.
Scandaloasa poveste a început acum o săptămână, atunci mama băiețelului de 13
ani a citit chiar în telefonul fiului ei mai multe mesaje obscene, pe care bărbatul de
32 de ani le-a trimis celui mic și abia după ce a stat de vorbă cu băiatul ei a aflat de
clipele de groază prin care cel mic ar fi trecut.
Femeie (filmată cu spatele): L-a luat în brațe și l-a și pupat.
Bărbat: Mereu l-am văzut numai cu copii mici. O dată dormea pe bancă cu ei.
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Voce din off: După cele aflate, mama băiatului de 13 ani a mers la poliție și a depus
plângere.
Femeie: Am aflat că fiul meu a fost urmărit până la sala de antrenamente unde face
baschet, iar luni când m-am dus la secția de poliție să depun o plângere, am aflat că
l-a luat în brațe și l-a și pupat, a spus să mai am răbdare că, dintr-o dată a dispărut
acest individ și să nu mai duc cazul la extremă, deci eu exagerez, oarecum a
dispărut din cauza mea, pentru că l-am amenințat că mă voi duce la poliție.
Voce din off: Într-un final, individul a fost săltat de anchetatori și dus la audieri, dar,
surpriză, după nici 24 de ore, bărbatul a fost eliberat, asta chiar dacă mamele spun
că au prezentat dovezi că are, mesaje explicite despre acte sexuale și despre
întâlniri cu copiii față-n față, toate trimise de același individ băieților, unde mai pui
că noi discuții șocante între presupusul pedofil și copiii au ieșit la iveală. ”Zi, dacă
vrei să te duci până la baie să-ți faci o poză și mi-o trimiți și eu o s-o șterg, dar zi,
vrei să ne vedem singuri?”
Femeie: Eu nu pot să cred așa ceva, deci nu cred că se poate întâmpla așa ceva. Un
om care hărțuiește copiii, care le trimite mesaje, să își facă poze la (bip!) să umble în
libertate! Eu sunt nevoită să-mi țin copilul sechestrat în casă. Sunt foarte curioasă
dacă acești copii ar fi fost copii de polițiști sau copii ai oamenilor din cadrul armatei,
sau ai unor demnitari, care ar fi pățit aceste lucruri, dacă s-ar fi luat aceeași
rezoluție.
(...)
Voce din off: Ei, bine, o echipă a Acces direct a reușit aseară să-l găsească pe
Cătălin Vasile Dumitru. Acesta era la un loc de joacă. Acolo, omul a vorbit extrem de
relaxat, despre tot ce a făcut.
Reporter: Cât de apropiați erați voi fizic? Îi atingeai?
Cătălin Vasile Dumitru: Da, normal, le-am făcut aceste teste, toate astea, să-i ating
pe ei, să-i atrag atenția lor, vorbeau cu mine să-mi spună: pune mâna, vorbeau cu
mine că s-au simțit bine.
Reporter: Simțeai că ei erau lipsiți de afecțiune?
Cătălin Vasile Dumitru: Exact, afecțiunea asta…
Reporter: Ai lucrat doar cu băieți.
Cătălin Vasile Dumitru: Da, (…) pentru că totul pleacă de la părinte. Relație sexuală
n-a fost. Îl îmbrățișam și-l pupam pe obraz. Recunosc că am ajuns să fac săruturi.
Reporter: De ce le cereai copiilor, băieților, poze cu ei în baie?
Cătălin Vasile Dumitru: Cu poze nu făceam. Îmi trimiteau multe mesaje scrise, să-mi
spună să-i trimit eu poza mea. Mamă, deci mi-am pus mâinile în cap. Am fost plătit,
60 de lei, în blocul Pantelimon. Le scriam în felul următor: că ”bună, sunt Cătălin, ți-
am dat cerere să-mi fac prieten și plus, dacă vrei, uite, 1 % sunt și eu bisexual și îmi
plac băieții și dacă îmi răspunzi ceva, hai la o scară de bloc, ceva genul ăsta”.

 (...)
Cristina Cioran: Tu ai rănit acești copii?
Cătălin Vasile Dumitru: Nu, nu a fost vorba de răneală, (…) ci doar în viața mea am
fost așa, obicei învățat în viață să fiu drăgăstos de copii, dar așa mi-a scăpat ticul
acesta să-i îmbrățișez, poate să-i pup pe obraz și deodată copiii au început să umble
și pe mesaje pe Facebook, (…) din urma urmelor să primesc și cereri pe Facebook
de la copii, le-am dat și lor cerere, după care le-am confirmat cerere și după aceea
au început să-mi spună gesturi, că dacă sunt gen pe invers am spus că nu sunt
genul pe invers să fiu și am spus că sunt gen pupăcios, ca să fiu, să-i îmbrățișez,
poate să-i alint și mi s-a părut…
Cristina Cioran: Măi, omule, noi vorbim de copii de 13 ani.
Cătălin Vasile Dumitru: Da, copii de 13 ani, recunosc.
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(...)”

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea înregistrărilor, membrii
Consiliului au apreciat că modul în care radiodifuzorul a înțeles să aducă la cunoștința
publicului subiectul referitor la săvârșirea de către o persoană a unor posibile abuzuri de
natură sexuală asupra unor minori nu a fost unul care să servească unui interes public
general, precum cel de informare cu privire la existența unui pericol, ci unul de natură să
prejudicieze minorii care aveau acces la vizionarea respectivului program.

Astfel, având în vedere tema abordată, titlurile afișate de radiodifuzor, detaliile
solicitate de invitați în descrierea și explicarea faptelor imputate, calitatea și tipologia
limbajului utilizat în dezvoltarea subiectului, precum și psihologia persoanelor şi reperele
morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, membrii Consiliului au
constatat încălcarea prevederilor legale privind protecția minorilor.

Membrii Consiliului au apreciat că toate aceste aspecte, ce au dat conținut ediţiei din
19 iunie a emisiunii „Acces Direct”, pot influenta dezvoltarea psihică şi morală normală a
minorilor, fiind de natură să provoace tulburări comportamentale copiilor.

Radiodifuzorii au obligaţia legală ca, atunci când aleg să difuzeze un program la ore
accesibile minorilor, să ţină cont de conţinutul efectiv al acestuia astfel încât copiii aflaţi la
vârste la care nu au încă suficient discernământ şi nu deţin destule informaţii şi cunoştinţe
referitor la efecte sau responsabilități, să nu considere că situațiile prezentate în emisiunea
analizat pot reprezenta modele care atrag notorietatea.

În scopul asigurării unei protecţii reale a publicului minor, legiuitorul a limitat
prezentarea unor astfel de producţii, de natură a afecta minorii, interzicând difuzarea lor în
intervale orare accesibile minorilor.

Potrivit Legii audiovizualului art. 39 (2), 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 calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului
consideră că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut trebuie făcută cu
responsabilitate, în intervale orare conforme clasificărilor în raport de criteriile
prevăzute în domeniu, cu respectarea măsurilor de protecţie psihică şi emoţională a
minorilor.

Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul
serviciilor de programe, ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 ANTENA
TVGROUP S.A.cu amendă în cuantum de 50.000 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. 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
03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-4/22.11.2016 pentru
postul ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
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completările ulterioare, cu raportare la prevederile art. 19 alin. (2) lit. f), k) şi l) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

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 50.000 lei postul
ANTENA 1, deoarece, modul de abordare a subiectului prezentat, psihologia și reperele
morale oferite copiilor și adolescenților, precum și calitatea și tipologia limbajului utilizat în
cadrul discuțiilor din emisiunea Acces Direct, din 19 iunie 2019, au dat un conţinut
nepotrivit orei de difuzare, de natură să prejudicieze minorii care au avut acces la
vizionare.

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile
de televiziune 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.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


