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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 466 din 24.09.2015 
privind somarea publică a S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 
Bucureşti, Bd. Ficusului, nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 

CUI: 1599030 
Tel: 021/2030370;  0740106163; 0722377868 

Fax: 021/2087497 / 4091863 / 2030245 / 2087471 
 

- pentru postul de televiziune ANTENA STARS 
B-dul Mărăşti, nr. 65-67, Complex Expoziţional, Pavilion 7, Sector 1 

Tel.: 021/2087696, 2030221 
Fax: 021/2087553, 2030371 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 septembrie 2015, Consiliul 

Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare 
pentru sesizarea înregistrată sub nr. 6798/20.07.2015 cu privire la ediţiile 
emisiunilor „Agentul VIP” şi  „Dosarele VIP”, difuzate în 04.03.2015, 28.06.2015 şi 
05.07.2015 de postul ANTENA STARS. 

 Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. 
ANTENA TV GROUP S.A.(licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.4/09.01.2007 elib. la 
16.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1253.0/20.02.2007, 1253.0-4/20.02.2007 
elib. la 16.06.2015). 

 Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. a încălcat dispoziţiile art. 33 alin. (1) și (3) din Decizia CNA nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cadrul emisiunii „Dosarele VIP”, ediţiile din 28.06.2015 şi 
05.07.2015 difuzate de postul ANTENA STARS. 

 Potrivit dispoziţiilor din Decizia nr. 220/2011: 
-  art. 33 alin. (1): Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie, a domiciliului şi a corespondenţei. 
    alin. (3): Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje 

audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără 
acordul acesteia. 

Postul de televiziune Antena Stars difuzează în fiecare duminică, în direct, în 
intervalul orar 16:30-18:30, emisiunea Dosarele Vip, prezentată de Cristian Brancu 
și Dan Capatos, (genul programului: Pamflet).  

În ediţia din 28 iunie 2015 a emisiunii „Dosarele VIP”, moderatorii Cristian Brancu 
și Dan Capatos au făcut comentarii despre relaţiile amoroase pe care d-na D.N. le-ar fi 
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avut de-a lungul anilor cu diverși bărbați (soți: Viorel Popa și Andrei Zincă; alții: Sorin 
Ovidiu Vântu, Andrei Cioroianu, Mureşan, Jack Nicholson, un cetățean francez).  

Redăm din raportul de monitorizare: 
„Sel 1 (rep 27:15- 33:51 Rec003.avi) Cristian Brancu: Apropo de iubire, doamnelor 

și domnilor, dacă ar fi să povestim despre istoria de iubire a D.N. cu soțul ei, care a 
fost bun cât a fost cu bani, după care nu a mai fost bun... 

[…] 
După prezentarea acestui subiect, a fost difuzat un material despre relațiile D.N. cu 

diverși bărbați. Materialul este ilustrat cu: 
- Un colaj de fotografii şi imagini video cu D.N. (sursa: youtube.com); 
- Fotografia actorului Jack Nicholson, cu care se presupune că D.N. ar fi avut o 

aventură; 
- Fotografii cu primul soţ al D.N., Viorel Popa; 
- Cadre din presa scrisă conținând articole despre Tania Budi (sursa: Revista Vip), 

cu care Viorel Popa ar fi avut o relație amoroasă, despre Yvon Larisa Stolz (sursa: Revista 
Vip), fost manechin; 

- Fotografia cu sărutul dintre D.N. şi Mihaela Rădulescu; 
- Fotografia cu D.N. și francezul care a însoțit-o la Festivalul Enescu  (sursa: 

Revista Vip); 
- Fotografii cu D.N. și regizorul Andrei Zincă, cel de-al doilea soţ; 
- Fotografii cu omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu; 
- Fotografii cu Adrian Cioroianu, ambasadorul României la UNESCO. 
 Materialul este însoțit de un fundal sonor ce conține fragmente din diferite piese 

muzicale, printre care și refrenul melodiei ”E sofisticată” cântată de Maximilian. Se aud clar 
următoarele versuri: ”E sofisticată, mă/ Nu vezi cum se îmbracă mă/ Nu ai bani, zice 
lasă-mă/ Tipa asta e o pagubă/ Nu e de tine că e sofisticată mă.” Cuvântul ”stricată” la 
care face referire petenta, nu se distinge. 

Voce din off: […] Umbla vorba că atunci ar fi fost remarcată de Jack Nicholson, 
cu care ar fi avut o aventură. După acest succes, ușile începeau să i se deschidă cu 
repeziciune. […] Destinul i l-a scos în cale pe Viorel Popa, un bărbat bine, potent financiar 
și cu mare priză la femei celebre, căci, înainte să înceapă o relație cu frumoasa actriță, 
acesta a trăit o poveste de dragoste înflăcărată cu frumoasa Tania Budi, cu care a fost 
extrem de generos. Potrivit Revistei Vip, i-ar fi oferit un apartament luxos în buricul târgului, 
două mașini, dar și multe bijuterii. Prin patul lui ar mi fi trecut și Yvon Larisa Stolz, un 
manechin bine cotat în vremea aceea, pe care ar fi cerut-o de soție, dar l-ar fi refuzat. Așa 
că s-ar fi reorientat către D.N.. Viorel Popa a luat-o de soție și a organizat o nuntă de vis cu 
verighete comandate la Viena, invitați care mai de care și o petrecere pe măsură, iar luna 
de miere, însurățeii și-au petrecut-o la Viena. 

[...] 
Voce din off: Spunea D., imediat după ce s-a văzut cu verigheta pe deget. Nu era 

mândră doar de noua achiziție masculină din viața ei, ci mai ales de apartamentul 
din Dorobanți sau de mașina primită cadou de nuntă. Viața actriței părea să se învăluie 
într-o puternică nuanță de roz o dată cu apariția primului moștenitor, Codrin. Puțini au fost 
cei care credeau că dintr-o fată din poveste, va ajunge o fată de toată povestea. Dar 
pasiunea de la început a trecut, iar mariajul cu omul de afaceri, unul din cei mai bogați 
români ai anilor `90, s-a dovedit o mare ratare, acesta fiind condamnat la ani buni de 
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închisoare pentru infracțiuni economice grave, iar D. a preferat să iasă din peisaj cu o 
parte din banii lui Viorel Popa. 

Voce feminină sugerând declarația D.N.: Fug de complicații. Nu mi-e milă de el. Ce, 
de mine îi este cuiva milă?  

[...] 
Voce din off: S-a vehiculat prin tabloide că pe lista D.N. ar ocupa un loc de cinste 

și Sorin Ovidiu Vântu. Inima fostei Miss România ar bate acum pentru fostul Ministru de 
Externe, Adrian Cioroianu. Deși au făcut tot posibilul să-și țină ascunsă povestea de 
dragoste, amorezii au fost surprinși împreună. Apropiații acestora susțin că Cioroianu și 
actrița sunt îndrăgostiți până peste cap, și fericirea lor e cu atât mai mare cu cât băieții lor, 
pe care îi au din alte relații, Mihai și Codrin, se înțeleg de minune. 

[...] 
Dan Capatos: Am mai fost pe la nişte piese de teatru, unde ea pare că este 

băgată cu forţa aşa în distribuţie, fără nicio noimă, știi? Da` am crezut că poate mi se 
pare mie... şi văd prin nişte filme, este o actriţă cu trecere mai degrabă la cei care 
hotărăsc, nu neapărat cu un mare talent. 

Referindu-se la căsnicia pe care a avut-o cu Viorel Popa, Dan Capatos afirmă că D.N. 
”s-a căsătorit din interes”, iar Cristian Brancu critică faptul că D.N. și-a părăsit soțul atunci 
când acesta a intrat la închisoare. 

Sel 3 (rep 37:04- 38:09 Rec003.avi) Cristian Brancu: Niciodată nu le-am suportat 
pe femeile care când văd că bărbatul intră la pușcărie, în loc să arăți că dragostea 
înseamnă ca atunci când, dacă ai iubit... 

Cristina Marcu: La bine și la rău... 
Cristian Brancu: Când e greu. A, când e bine și e șmecher e foarte bine, e cel mai 

mare cadou, iubi, mu, mu, mu, după care când e cu pârnaie... Vai, ce nenorocit! 
Odios! 

Dan Capatos: A fost poate printre primele cazuri de acest gen, de fată care s-a 
căsătorit din interes, hai să spunem pe bune, că repet, nu e elegant, dar nici vreo 
mare dragoste nu cred că a fost din partea ei. El cred că o iubea, pentru că ea este o 
fată frumoasă. 

Cristian Brancu: Da! 
[...] 
După pauza de publicitate se vorbește de presupusa relaţie a D.N. cu omul de afaceri 

Sorin Ovidiu Vântu. 
Sel 4 (rep 41:13- 41:48 Rec003.avi) Cristian Brancu: Revenim la D.N. şi nu are 

rost să vă spun cam din câte guri foarte bine informate am auzit că D.N. şi Sorin 
Ovidiu Vântu... când Sorin Ovidiu Vântu n-avea niciun fel de obligaţii şi nici dânsa… 
ar fi avut foarte multe întâlniri foarte pasionale, ceea ce de fapt nu este nici un fel de 
rușine, pentru că Sorin Ovidiu Vântu este un tip fermecător în stilul lui arogant, cinic, și nu 
este singura victimă, în ghilimele... din zona vedetelor pe care a făcut-o... 

Dan Capatos: Nu de alta, dar îl transformă pe Viorel Popa în Făt-Frumos adică... .”  
În ediţia din 05 iulie 2015 a emisiunii „Dosarele VIP”, astfel cum rezultă din 

raportul de monitorizare, în intervalul 17:04 − 17:33 a fost dezbătut și prezentat un 
material despre evoluția în afaceri a lui Sorin Ovidiu Vântu și natura relațiilor cu 
diverse femei printre care şi cu D.N.. 

 Redăm din raportul de monitorizare: 
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“Sel 5 (rep 09:06- 10:26 Rec002.avi) Voce din off: Rămas fără obligații, femeile 
frumoase au început să-i dea târcoale. După ce s-a despărțit de soție, presa a pomenit 
periodic despre tot felul de relații avute cu frumusețile showbiz-ului. În ciuda handicapului 
fizic, potența materială a lui Vântu ar fi căpătat uneori conotații deosebit de 
atrăgătoare în ochii domnișoarelor. Astfel, la un moment dat, s-a vorbit despre o 
idilă cu actrița D.N.. […]” 

Vizionând şi analizând cele două ediţii ale emisiunii „Dosarele VIP”, din 28 
iunie şi 05 iulie 2015 (care au făcut obiectul rapoartelor de monitorizare şi din al 
căror conţinut am exemplificat mai sus), membrii Consiliului au constatat că, în 
cadrul acestora, într-un mod nerezonabil şi excesiv, au fost făcute comentarii care 
au constituit imixtiuni în viaţa privată a unei persoane, fără acordul ei, fapte ce 
contravin prevederilor articolului 33 alin. (1) şi alin. (3) din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice persoană are dreptul la respectarea vieţii 
private şi de familie, fiind interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de 
reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a 
persoanei, fără acordul acesteia. 

Membrii Consiliului apreciază că orice prezentator/ moderator/ realizator 
trebuie să îşi asume această calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea 
dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi 
este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei 
audiovizuale. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că ediţiile din datele de 
28.06.2015 şi 05.07.2015 au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale care 
impun în sarcina radiodifuzorilor respectarea dreptului la viaţă privată, ca drept  
fundamental, ceea ce presupune ca orice ştire, anchetă ori reportaj cu o astfel de 
temă să fie difuzate numai cu acordul persoanei în cauză.  

Sub acest aspect, la art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului legiuitorul a 
reglementat o interdicţie expresă în sarcina furnizorilor de servicii media 
audiovizuale, în sensul că, în lipsa acordului persoanei vizate de ştire, dezbatere, 
anchetă ori reportaj, acestea nu pot fi difuzate.  

Or, subiectul prezentat publicului în cadrul ediţiei din 28.06.2015 nu prezenta 
un interes public justificat şi nu răspundea cerinţelor legale prevăzute de art. 33  
alin. (4) din Codul audiovizualului, astfel încât difuzarea lor să fie posibilă fără 
acordul persoanei, precum nici referirea făcută la posibila relaţie a d-nei D. N. cu dl. 
Sorin Ovidiu Vântu din ediţia emisiunii difuzată în data de 05.07.2015.  

Mai mult, dispoziţiile legale prevăd că nu orice interes al publicului trebuie 
satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea 
dreptului la viaţă privată.  

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 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu somaţie publică, cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



 
 

 

5 
 

În temeiul art.144 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual şi a 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. ANTENA TV GROUP S.A., titular al licenţei 
audiovizuale nr. S-TV 166.4/09.01.2007 elib. la 16.06.2015 şi decizia de autorizare 
nr. 1253.0/20.02.2007, 1253.0-4/20.02.2007 elib. la 16.06.2015 pentru postul de 
televiziune ANTENA STARS, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor art. 33 alin. (1) și (3) din Decizia CNA 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 audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. ANTENA TV GROUP S.A. 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 postul de televiziune  

ANTENA STARS cu somaţie publică întrucât, în ediţiile emisiunii „Dosarele VIP” din 
28 iunie  şi 05 iulie 2015, nu a fost respectat dreptul la viaţă privată și de familie 
protejat de art. 33 alin. (1) şi alin. (3) din Codul audiovizualului. 

 Potrivit dispozițiilor legale, orice persoană are dreptul la respectarea vieții 
private și de famile, a domiciliului și a corespondenței, fiind interzisă difuzarea de 
ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în 
viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.” 

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

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic și 
reglementări 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
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