
 
Decizia nr. 206/24.03.2022 

privind sancţionarea cu amendă de 5.000 lei  a S.C. ANTENA TV GROUP 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 1 

Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2; Bd. Mărăști nr. 65-67,  
Complex Exp. Romexpo, sector 1; Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1 

București 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 martie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a 
sesizărilor înregistrate sub nr. R10883, 10860/2021-11-01, R10949/2021-11-02, 
R11002/2021-11-03, 11259/09.11.2021, cu privire la emisiunile „Mireasa” și „Neatza cu 
Răzvan și Dani, difuzate în data de 01.11.2021, respectiv 09.11.2022 de postul ANTENA 
1.  

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.13/19.12.1995 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 169.4-6/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 
TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar    6,00 
- 23,00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau 
obscen; 

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat, emisiunea Mireasa din data de luni 
01.11.2021, prezentator Simona Gherghe, a fost difuzată în intervalul orar 14.00-15.59. 
Genul programului este reality show, fiind afișat în debutul emisiunii simbolul AP 
(programul poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau 
împreună cu părinții ori familia).  

Momentele semnalate de către petenți s-au petrecut atât în perioada anterioară, cât și în 
ziua respectivă. La ora 15.15 a fost difuzat un reminder al zilelor anterioare, durata 1 minut 08 
secunde, printre altele fiind rememorate scurte fragmente relevante ale relațiilor dintre Alex și 
Ana, respectiv Ion și Marius, la petrecerea organizată sâmbătă seara ( a se vedea S1). La ora 
15.24 a fost abordat pe larg subiectul relației dintre concurenții Alex și Ana și a discuției dintre 



concurenții Ion și Marius, în contextul petrecerii de sâmbătă seara. În acest context, s-au făcut 
următoarele afirmații:  

Simona Gherghe: Fetele și băieții alături de mine, pentru că vreau să vedeți care a fost 
situația la petrecere între Alex și Ana. 

Simona Gherghe: În primul rând Ion, îți atrag atenția asupra faptului că ai încălcat 
regulamentul, că ți-ai oprit lavaliera! Și știi că nu ai voie să faci lucrul acesta.(Ion dă din cap) Și 
vă rog să nu mai faceți acest lucru. Și drept sancțiune, când se deschid ușile, nu știu când o să 
fie asta, am să te rog să rămâi la tine-n cameră.Sau pe terasă, unde vrei tu, nu în preajma 
fetelor. Ok, trecând la subiect... 

Titrat pe ecran alternativ Ion a profitat de distracție pentru a face o demonstrație? 
Ion, încălcare gravă a regulamentului! Și-a oprit lavaliera! 
Ana și Ion, o stare de bine ce-i impresoară în momente cheie... 
La un moment dat, Ana și Ion păreau că au petrecerea lor separată! 
“Sărutul lui Iuda”, un alt fel de a înțelege solidaritatea masculină? 
Ana: “A fost o întâmplare mai puțin fericită”! 
Ana și Ion s-au “tratat” ca la carte! Dar nu-și prea amintesc! 
Ana și Ion par să se fi distrat de minune împreună! 
Ion: Da, impropriu spus că se dădea Ana la mine, nici nu mai țineam minte discuția de acolo 

de dimineață. Cel mai probabil am zis așa pentru amuzamentul meu și-al lui Marius că...adică 
nu chiar cred că s-a dat Ana la mine. 

Simona Gherghe: Păi și-atunci? Ce facem, spunem la băutură niște lucruri și a treia zi, a 
doua zi, tu nu-ți mai amintești de fapt, nu? . (Ion: Nu știam c-am zis așa atunci dimineața, că s-
a dat Ana la mine. Vă dați seama că știam în mare parte discuția cu Marius.) Păi, dacă...știai 
sau nu știai, că...(Ion: Păi am spus că nu știam o anumită frază, nu că nu știam toată discuția.) 
Și,  hai să spunem așa, ce știai, ce-ți amintești tu? (Ion: Știam c-am făcut cartofi prăjiți –râsete) 
Apropo de Ana, c-ai vorbit mult despre Ana... (Ion: Da, știam c-am povestit faza asta de atunci 
când m-a luat și pe el și pe mine de gât și ne-a zis “băieți, nu vă mai certați!”, și că a venit aicea 
și-a zis...i-am zis și ei în pauză c-a venit și-a zis “băi,  că nu scapi”, că nu știu ce, că...) Alex? 

Alex: Eu cred că este doar în capul lui... (Ion: Dă-l încolo...) Însă din momentul ăsta, noi 
ne-am certat, știi nu? Am putut să trec peste, dar despre ce-ai vorbit acolo cu Marius, n-o să mai 
treacă. Ca să știi. Și nici cu Marius...mi-a adresat un cuvânt foarte...( Simona Gherghe: Te-a 
jignit!) Da! Și nici cu el nu...îi credeam altfel de băieți...Sunt foarte nervos în momentul ăsta, nu 
știu, supărat, nervos. Doar că despre Ana nu cred ce-a spus Ion...atât pot să zic. 

Simona Gherghe: Ana? 
Ana: Păi nu am ce să zic, pentru că până la urmă s-a legat de niște chestii când...la fiecare 

petrecere schimbam și vorbe, și era și Alex de față, și ce, că am venit lângă voi doi, pe bune? 
Asta nu-i un ....Iar ce-ați spus, că am făcut special să fiu cu Alex când cu Adelina, cu Adelina n-
am avut niciodată nimic de împărțit, adică...nu se face așa. 

Alex: Ce m-a deranjat cel mai mult a spus despre Ana, c-o facem poștă. (Ana: Da!) Foarte 
urât, adică ... (Ana: Nu înțeleg de unde până unde v-ați găsit voi să discutați despre treaba asta? 
Iar Ion, dacă tu nu știi să discuți cu, adică dacă ție ți se pare atât de anormal ca să vorbească 
fete cu tine și să crezi că se dau la tine, atunci nici măcar bună nu-ți mai dau. Eu vorbesc în 
egală măsură cu Sebi, cu persoane care-mi sunt dragi, adică nu știu de ce interpretezi așa. 
Chiar nu pot să-nțeleg. Era în spirit de glumă totul, am crezut că... ) 

Simona Gherghe: Ce-i, Raluca? 
Raluca: M-a deranjat și pe mine.(Simona Gherghe: Ce?) Cum a vorbit. 
Ana: Raluca a fost de fiecare dată de față, adică nu am văzut niciodată nimic. Serios, nu 

putem să mai comunicăm între noi, fete și băieți, doar că suntem în cupluri sau...ce cuvinte au 
adresat, eu cred că vă respect pe fiecare din voi și se vede și-n filmările care sunt, când nu știu 
că , na, discutăm, vorbesc frumos despre fiecare...Nu înțeleg, de unde și până unde, iar dac-
aveți ceva personal cu mine puteați să-mi spuneți, nu așa, la o discuție dimineața, și s-adresați 
cuvinte și să jigniți, inclusiv și pe Alex, adică...Și dacă nu sunteți siguri de intențiile mele, măcar 



nu vă băgați, că nu v-a cerut nimeni nici o opinie. Așa pot să speculez despre fiecare-n parte că, 
ce credeți, că voi sunteți perfecți, sau cum? Nu fac nimic să demonstrez nimănui, ce înseamnă 
asta? E viața mea până la urmă, nu demonstrez nimănui nimic. 

Simona Gherghe: Da’ pare că te-amuză! 
Ion: Ar trebui s-aplaud? 
Simona Gherghe: Asta se-ntâmplă când e cu mult suc, știi, că dacă-i cu mai puțin sau spre 

deloc, e simplu, nu se mai întâmplă chestii d-astea, situații de genul acesta. 
Postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în direct, în data de 09.11.2021, începând cu 

orele 08:00, emisiunea NEATZA CU RĂZVAN ȘI DANI, genul programului: MATINAL.  
Emisiunea se difuzează cu mențiunea ”Direct”. 
Prezentatoari: Răzvan Simion și Dani Oțil; 
Co-prezentatori: Ramona Olaru și Florin Ristei. 
În ultima oră a emisiunii, între orele 11:00-12:00, au fost identificate aspectele la care se 

face referire în sesizare.  
Mai jos, este prezentată tehnoredactarea acestor pasaje din emisiune în ordinea 

cronologică:  
Dani: Hai că mă duc! O rezolv și pe Adina. Bună dimineața, Adina! Suntem alături de tine. 

Mi-ai scris, în intro, că fetele sunt interesate tot mai mult de un machiaj natural. Unde, bre? Că 
de când cu măștile vă faceți niște cozi de codrobatură, de parapapurcăriță la ochi, de m-ați 
zăpăcit. Bă, nu mai merge un machiaj de ăsta, cum se scoală Angelina Jolie, în filmul ăla de e 
ea reporteriță pițipoancă și zice ăla că moare joi. Îl știți? E, dacă nu-l știți la noapte nu o să 
dormiți, că o să vă uitați la el, pentru că o să vă roadă. Deci, mai urmărește cineva un machiaj 
natural? Sau se exagerează? Adina. 

La finalul prezentării machiajului, Adina (reporter) se adresează colegilor din platou:   
Adina (reporter): Cam atât de aici, dragilor. Sper că v-am oferit informații importante 

despre machiajul care nu se vede.   
Dani: Mhî, mhî, ... rămâneți la cadrul ăsta, vă rog! Acum pentru bărbați, trecuți de 22 de 

ani, priviți, vă rog să priviți, materialul didactic, da, domnișoara model. Când ridică privirea asta 
așa, și îți arată nările, animalul de pradă, intitulat femeie, ... te-a luat în vizor, deci ești mâncat. 
Se vede clar, deci se va vedea cum ridică puțin bărbia, atunci îți arată nările. Eu îi spun privirea 
- nări de gorilă. Nări de gorilă, Adina să îți explic deci asta este privirea, draga mea. Suntem de 
cinci zile în Santorini și tu nu ai scos inelul. Asta-i privirea voastră.  

În momentul următor, Dani se deplasează la pupitrul de unde urmează să se prezinte 
horoscopul:  

Dani: Deci, aveți această capacitate,... Positano. Trei zile am stat la Positano și tu nu ai dat 
inelul. De ce m-ai adus până aicea? Păi, da bă, că eu asta gândesc noaptea. Deci, fii atent! Te 
uiți că,... cum avea și domnișoara 21 de ani. Deci, fii atent! Te uiți așa, privești în ochii 
patrupedului din față, privirea gorilă, nările, îi arăți nările. Asta și umerii lăsați și un pic pelvisul 
spre înainte, ca să-i arăți că ești,... pregătită de fătare, practic.  

Bianca (prezentatoare horoscop): Vulnerabilă și pregătită să fii luată și protejată de către 
cineva, de un mascul puternic . 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare și a vizionării unor fragmente din 
înregistrarea emisiunii “Mireasa”, difuzată în ziua de 01.11.2021, în intervalul orar 14.00-
15.59, și a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, difuzată în data 09.11.2022, începând 
cu orele 08:00, membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni au conținut un limbaj 
trivial, neadecvat intervalelor orare de difuzare, fapt ce contravine prevederilor art. 18 
alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în intervalul orar 06.00-23.00 nu 
pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, 
vulgar sau obscen. 

Potrivit definiţiei stabilite în Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu 
caracter trivial, vulgar sau obscen se înţelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, 



gesturi sau comportamente imorale, indecente, licențioase, sexuale explicite ori 
sugerate, care prin semificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de 
manifestare indecentă. 

În scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe, legiuitorul a 
prevăzut că, în intervalul orar 06,00 - 23,00, nu pot fi difuzate producţii care conţin un 
limbaj licențios (trivial, imoral, impudic, indecent, libertin, necuviincios, potrivit DEX); or, 
aşa cum reiese din rapoartele de monitorizare, dialogurile dintre participanţii la emisiuni 
au scos în evidență folosirea unui astfel de limbaj, de natură a prejudicia dezvoltarea 
mentală și morală a minorilor care au avut acces neîngrădit la vizionare, ținând cont de 
intervalul orar de difuzare.  

În esență, membrii Consiliului au constatat că aceste emisiuni au fost difuzate cu 
încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe, 
limbajul trivial folosit fiind interzis în intervalul orar de difuzare a programului respectiv.  

De exemplu, limbajul trivial folosit pe parcursul celor două emisiuni, precum: “Ce m-
a deranjat cel mai mult a spus despre Ana, c-o facem poștă”, emisiunea „Mireasa”, 
respectiv „Eu îi spun privirea - nări de gorilă. Nări de gorilă, Adina să îți explic deci asta 
este privirea, draga mea”, Te uiți așa, privești în ochii patrupedului din față, privirea gorilă, 
nările, îi arăți nările. Asta și umerii lăsați și un pic pelvisul spre înainte, ca să-i arăți că 
ești,... pregătită de fătare, practic,” în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, constituie 
un comportament nefiresc, aspect ce poate avea consecinţe negative asupra dezvoltării 
mentale şi morale a copiilor şi adolescenţilor, având în vedere că aceștia îşi formează 
seturile de valori, printre altele, și prin imitare, fiind afectați de limbajul trivial folosit de 
protagoniștii celor două emisiuni.  

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorul are obligaţia legală de a asigura o 
protecție reală a publicului minor în orice program audiovizual, iar difuzarea emisiunilor 
cu conţinut precum cel analizat, trebuie făcută cu responsabilitate, pentru ca aceștia să 
nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, întrucât nu au suficient discernământ şi 
cunoştinţe pentru a considera că un astfel de limbaj trivial folosit ca cel difuzat să 
reprezinte un model firesc de viaţă.   

Respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală 
trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor 
are în vedere, în egală măsură, şi educarea acestora prin folosirea unui limbaj decent 
care să nu le influențeze comportamentul. 

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că 
respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să 
primeze în orice program, întrucât nevoia de protecţie are în vedere şi dezvoltarea 
emoțională a acestuia, obligaţie ce-i revine, în egală măsură, radiodifuzorului. 

Constatând încălcarea prevederilor legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul 
serviciilor de programe, având în vedere că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior 
pentru încălcarea acelorași prevederi legale și, ţinând cont de criteriile de individualizare 
ale 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 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu amendă în cuantum de 5.000 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. 91 alin. (1) și (3) 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 

03.13/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-6/22.11.2016 pentru 
postul ANTENA 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 18 alin. 1 lit. b) 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 5.000 lei postul 

ANTENA 1, deoarece, în emisiunile “Mireasa” din 01.11.2021 și „Neatza cu Răzvan și 
Dani”, difuzate începând cu orele 14.00, respectiv 08.00, protagoniștii acestora au folosit 
un limbaj trivial în intervale orare la care minorii au acces neîngrădit la vizionare, de 
natură a-i prejudicia, fapt ce contravine prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00, 
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau 
obscen.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 

 


