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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                       e-mail : cna@cna.ro 

 
Decizia nr. 225/04.05.2017 

privind sancţionarea cu somaţie publică a  S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. 
Oradea, Str, Teatrului, nr. 1-2, jud. Bihor 

CUI: 13988880 
Fax: 021/40.42.420 

 
- pentru postul de televiziune NA�IONAL TV 

Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 46B, sect. 6 
Fax:  021/41.11.185/20.42.466 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 mai 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza 
reclamaţiei înregistrată la C.N.A. sub nr. 10108/14.11.2016 cu privire la emisiunea 
“Fosta mea iubire”, din 12.11.2016 difuzată de postul NAŢIONAL TV.  

Postul de televiziune NA�IONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS 
MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală  nr. S-TV 33.2/11.07.2001 elib. la 13.09.2012 şi  
decizia de autorizare nr. 524.0-2/08.09.2003). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CLAS 
MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
 “Art. 18  Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: 

    b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen” 
 
În fapt, conform raportului de monitorizare, ,,postul de televiziune Na�ional TV a 

difuzat, în data de 12.11.2016, de la ora 22.00, o edi�ie a emisiunii Fosta mea 
iubire. Genul programului –  Reality Show.  

În intervalul orar 22.00-23.00, emisiunea a fost difuzată cu semn avertizare  
12 - Acest program este interzis copiilor sub 12 ani ( Programul poate con�ine: 
violen�ă fizică, psihică �i de limbaj redusă ca intensitate �i număr de scene, 
expresii vulgare ori licen�ioase incidentale sau nuditate).  

În intervalul orar 23.00-23.30, emisiunea a fost difuzată cu semn de avertizare 
15 - Acest program este interzis minorilor sub 15 ani ( Programul poate con�ine 
accidental scene de sex, limbaj ori comportament obscen, violen�ă fizică, psihică 
sau de limbaj, persoane în ipostaze degradante).  

   Pe ecran a fost afi�at atât la începutul emisiunii cât �i după pauza publicitară 
- Acest program este o fic�iune.  

   Pe tot parcursul difuzării, pe ecran a  fost men�ionat RELUARE.  
   Emisiunea este prezentată de Marian Dumitru. În această edi�ie invitat a fost 

actorul Vlad Drăgulin.  
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În jurul orei 22.00, a fost difuzat un material înregistrat cu men�iunea 
URMEAZĂ. Pe ecran au apărut imagini în care personajele simulau pozi�ii �i 
mi�cări erotice. Femeile din imagini purtau chilo�i tanga �i sutien, iar bărba�ii 
purtau câte o pereche de boxeri. 

Într-o secven�ă apare în prim plan posteriorului unei femei, care purta 
chilo�i tanga de culoare albă. Personajul stătea peste un bărbat care purta o 
pereche de boxeri de culoare neagră. Unele imagini au fost u�or blurate.  

În această edi�ie, prezentatorul Marian Dumitru a fost contactat de o tânără, 
Gabriela, care dorea să afle dacă partenerul său Alexandru este un bărbat fidel. În 
acest sens, au fost instalate camere de supraveghere în locuin�a acestora. Pe 
parcursul emisiunii au apărut �i alte personaje: Magda �i Mihaela - prietenele 
Gabrielei, Puiu �i, respectiv Mihai, partenerii acestora.  

La începutul emisiunii cele trei prietene au dorit să dea o petrecere privată 
pentru care �i-au pregătit câte o vestimenta�ie specială. În jurul orei 22.13, timp de 
aproximativ 10 secunde a fost prezentată vestimenta�ia Magdei, fiind prezentat în 
prim plan posteriorului acesteia care purta o pereche de chilo�i tanga de 
culoare ro�ie.  

În jurul orei 22.35, într-o altă secven�ă, Mihaela a venit în casa unde locuia 
Puiu, partenerul Magdei, iar acesta din urmă i-a cerut să se dezbrace pentru a-i face 
un masaj. Femeia a rămas în sutien �i chilo�i �i s-a întins pe pat cu fa�a în jos. 
Bărbatul s-a a�ezat deasupra ei, în zona posteriorului acesteia, i-a desfăcut sutienul 
�i a început să îi maseze spatele.  

În jurul orei 22.40, a fost difuzată o secven�ă cu Magda �i Puiu în dormitor. 
Puiu stătea pe pat, învelit cu o pătură, iar Magda �i-a desfăcut halatul rămânând în 
sutien �i chilo�i. În momentul în care aceasta s-a urcat pe pat, în prim plan fiind 
prezentat posteriorului personajului.   

De asemenea �i cuplul format de Mihaela �i Mihai a fost surprins în ipostaze 
erotice. 

Ulterior în emisiune, ace�tia din urmă au simulat mi�cările specifice actului 
sexual, fiind prezentat în prim plan posteriorului Mihaelei care purta o pereche 
de chilo�i tanga de culoare ro�ie.  

  Secven�a a durat aproximativ 30 de secunde, fiind difuzată în jurul orei 22.45.”  
 
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor selecţii din ediţia 

emisiunii “Fosta mea iubire”, prezentată anterior, membrii Consiliului au constatat că 
difuzarea unui astfel de conţinut, în intervalul orar 22.00-23.00 s-a făcut cu încălcarea 
prevederilor art. 18 din Codul audiovizualului.  

Membrii Consiliului au constatat că emisiunile prezentate mai sus au fost 
difuzate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul 
programelor audiovizuale, temele abordate în cadrul acestora, limbajul agresiv 
precum şi gesturile persoanelor care au participat la emisiuni fiind nepotrivite cu 
încadrarea pe care radiodifuzorul a făcut-o programului şi cu ora de difuzare a 
acesteia.  

Astfel, Consiliul a constatat că acestea au conţinut limbaj licenţios, obscen, 
violent, de natură să afecteze dezvoltarea morală şi psihică a minorilor, care, la ora 
difuzării programelor respective, pot avea acces la vizionarea acestuia.  

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de dispoziţiile legale care 
interzic, în intervalul orar 06.00 – 23.00, difuzarea acelor producţii  care prezintă în 
mod repetat scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen. 
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Membrii Consiliului au apreciat că scenele de sex �i comportamentul obscen 
expuse detaliat şi repetat, de radiodifuzor, nu constituie un model, un exemplu de 
relaţie interumană care să asigure educaţia sau divertismentul telespectatorilor 
minori.       

Consiliul a apreciat că un conţinut precum cel exemplificat mai sus a fost de 
natură a afecta minorii, întrucât un astfel de conţinut nu poate constitui un model de 
educaţie în dezvoltarea armonioasă a minorului, ştiut fiind că educaţia este o 
dimensiune importantă a personalităţii copilului, iar conduita morală prezintă un factor 
deosebit în educare pentru că încorporează modul de adaptare la cerinţele şi relaţiile 
sociale sau ceea ce văd la televizor. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul apreciază că toţi radiodifuzorii 
au obligaţia să asigure o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor 
cu un astfel de conţinut, care pot oferi modele de comportament pentru copii, trebuie 
făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice 
şi/sau morale. 

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a apreciat că încadrarea emisiunii de 
către radiodifuzor cu marcajul AP şi cu precizarea motivului pentru care programul 
este permis spre vizionare numai cu acordul sau împreună cu părinţi ori familia: 
“motiv restricţionare: Programul poate conţine: scene de sex, limbaj sau 
comportament trivial, vulgar sau obscen” nu sunt de natură să îl exonereze de 
răspundere pentru respectarea dispoziţiilor legale invocate mai sus, cu atât mai mult 
cu cât, potrivit dispoziţiilor legale, aceste producţii pot fi difuzate după ora 23.00.  

Membrii Consiliului au considerat că scenele de sex �i comportamentul 
obscen care au fost prezentate în mod repetat persoanele în cadrul acestor emisiuni, 
au fost de natură să conducă la încălcarea dispoziţiilor art. 18 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 6,00 - 23,00  este interzisă 
difuzarea  unor producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament 
trivial, vulgar sau obscen, în mod repetat. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute de Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.  

 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile şi 
cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

În temeiul dispoziţiilor 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. ABC PLUS MEDIA S.A., titularul licenţei 

audiovizuale  nr. S-TV 33.2/11.07.2001 elib. la 13.09.2012 şi  deciziei de 
autorizare nr. 524.0-2/08.09.2003, 719.0-4/01.09.2004 elib. la 10.09.2013 pentru 
postul de televiziune NAŢIONAL TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare 
de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 18 lit. b) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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 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 S.C. ABC PLUS MEDIA 
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 cu somaţie publică postul de 
televiziune NAŢIONAL TV, deoarece în emisiunea “Fosta mea iubire” din 12.11.2016, 
au fost difuzate scene de comportament trivial, vulgar sau obscen, fapt de natură a 
încălca prevederile art. 18 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 
 
 
 
        
 


