
Decizia nr. 556 din 21.09.2017
privind amendarea cu 10.000 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 STARS
BUCUREŞTI, B-dul Mărăşti nr. 65-67,Complex Expoziţional, Pavilion 7, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 septembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
înregistrate sub nr. 5950/10.07.2017, cu privire la emisiunea „Agenț ia VIP” difuzată în
data de 06.07.2017, de postul ANTENA STARS.

Postul de televiziune ANTENA STARS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 166.7/09.01.2007 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1253.0-9/20.02.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat art.
33 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete
sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţă privată şi de familie a
persoanei, fără acordul acesteia.

În fapt, postul de televiziune Antena Stars a difuzat în data de 06.07.2017, în
intervalul orar 22:00 – 23:59, în direct, emisiunea Agenț ia VIP, prezentată de Cristi
Brancu, Rocsana Marcu și Adriana Bahmuț eanu, cu marcaj 12, genul programului:
Talk Show Monden. Nu a fost menț ionat motivul principal de restricț ionare a
vizionării.

Titluri afişate pe ecran, de exemplu: PĂRINTELE CRISTIAN POMOHACI A
MERS LA PAROHIA SA; A ÎMPĂRȚIT ANAFURĂ CREDINCIOȘILOR DIN MOȘUNI;
PĂRINTELE CASIAN: ”PREOTUL POMOHACI NU A ÎNCĂLCAT NICIO REGULĂ
PENTRU CĂ A INTRAT ÎN ALTAR”; PETRU MATEI: ”EU NU INTRU ÎN BISERICĂ
ATÂTA TIMP CÂT SLUJEȘTE PREOTUL POMOHACI”; PETRU MATEI: ”TOATĂ
LUMEA DIN SAT SPUNE CĂ PREOTUL POMOHACI ARE ALTE ÎNCLINAȚII
SEXUALE”; PETRU MATEI: ”OAMENILOR DIN MOȘUNI LE E FRICĂ DE
PĂRINTELE POMOHACI ȘI DIN CAUZA ASTA PREFERĂ SĂ NU VORBEASCĂ”.

Voce din off: Părintele Cristian Pomohaci și-a făcut apariț ia în parohia sa
după ce a fost răspopit și trimis la mănăstire, preotul cântăreț a intrat în altar și
a împărț it credincioșilor anafură. Povestea, cu lux de amănunte, imediat
la ”Agenț ia VIP”, în exclusivitate. (...)

Adriana Bahmuț eanu: (...) Ileana, în hotărârea de divorț , în actul de divorț , și
aș vrea să discutăm un pic despre asta, scrie că voi v-aț i despărț it când eraț i
foarte tineri pentru că nu aț i avut niciun fel de relaț ii timp de trei ani de zile.
Relaț ii de căsătorie, asta înseamnă să ...

Cristian Brancu: Să se consume cumva căsnicia.
Adriana Bahmuț eanu: Să se și consume, da, exact, căsătoria. Să împărț iț i

perna, cum se zice.
Ileana Matus (fosta soț ie a domnului Pomohaci): Deci, aș vrea să spun pentu

toată lumea, că ceea ce scrie în hotărârea de divorț , da, este adevărat. Hotărârea
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de divorț , vreau să spun, că nu mi-a cerut-o nimeni și că există la Judecătoria
sectorului 6, poate oricine să o ia, să o vadă. Mai mult, într-adevăr, după doi ani de
căsătorie, s-a răcit aproape de tot relaț ia noastră și de aceea am ajuns la divorț ,
dar aceste treburi se știu. Inclusiv eu, personal, am depus hotărârea de divorț la
Patriarhie, atunci, după divorț . Deci, nu știu... Nu-i nimic anormal, totul s-a
întâmplat cu științ ă... Acuma, sincer, pe mine, chiar mă... nu știu cum să mă
exprim... Acum o luăm de la capăt aceeași poezie.

Cristian Brancu: Doamna! Doamna Ileana, am o rugăminte, cu toată prietenia cu
care am vorbit noi săptămâna trecută. Deci, ceea ce îmi spuneț i dumneavoastră
acum este că doi ani de zile a fost totuși bine, după care n-a mai fost deloc bine. Deci,
totuși, această căsnicie spuneț i că nu s-a consumat deloc. Adică, aț i fost așa... ca
doi prieteni, practic, în această căsnicie?!

Ileana Matus: Domnul Brancu, sunt lucruri intime care nu se discută și nu
vreau să povestesc despre ele.

Cristian Brancu: Ok. Nu, că eu... văzusem un titlu în presă că nu și-a făcut
datoria faț ă de ea trei ani de zile.

Ileana Matus: Fiecare om... Exact cum dumneavoastră vă daț i cu părerea
despre oricine, fiecare om poate să își dea cu părerea cât vrea. Eu nu vreau să fac
public acum viaț a mea lângă părintele Pomohaci.

Cristian Brancu: Foarte bine. Foarte bine.
Ileana Matus: Dacă eu vroiam să o fac, știam cum să o fac și nu acuma, atunci

când, într-adevăr, eram tânără și așa mai departe.
Rocsana Marcu: Corect.
Adriana Bahmuț eanu: Dar aș vrea să te mai întreb...
Ileana Matus: Dacă mie mi-a ajutat Dumnezeu... Mă ascultaț i?
Rocsana Marcu: Da, vă ascultăm.
Ileana Matus: Dacă mie mi-a ajutat Dumnezeu și am hotărât că nu mai putem

convieț ui împreună și am ajuns la divorț , au fost motivele personale pe care nu le
discut. Aveț i la îndemână hotărârea de divorț care spune clar că a fost de comun
acord. Deci, și el a fost de acord cu divorț ul. Și de aici încolo, ce să vă spun mai mult?
(...)

Cristian Brancu: (...) Doamna Ileana, aș vrea să vă mai întreb, să vă rog... În
lumina acestei hotărâri de divorț pe care am văzut-o și cu lucrurile care le-aț i spus
dumneavoastră că sunt adevărate, poate mă lămuriț i dumneavoastră. El spunea,
Cristian Pomohaci, despre dumneavoastră, citez: ”o cinstesc pe Ileana Matus, o
iubesc pe Ileana Matus, o respect pe Ileana Matus”. Ceea ce e foarte
frumos. ”Întotdeauna Ileana Matus a fost preoteasa mea”. Foarte bine. După care,
zice: ”întotdeauna mi-am dorit un copil cu Ileana”. Păi, și-a dorit sau nu și-a dorit,
că...?

Ileana Matus: Domnul Brancu, este una să-ț i dorești și alta să obț ii sau să
faci.

Cristian Brancu: Aa. În principiu, el și-a dorit, dar...
Ileana Matus: Dacă Dumnezeu Sfântul nu mi-a dat și n-am rămas însărcinată,

acuma cine e de vină?!
Cristian Brancu: În același timp, trei ani de zile...
Adriana Bahmuț eanu: Nu s-a consumat căsătoria.
Cristian Brancu: Nu s-a consumat căsătoria, da.
Adriana Bahmuț eanu: Cum puteai să rămâi însărcinată? Cu un bob de

mazăre, cu un bob de piper?
Ileana Matus: Doamna Bahmuț eanu, eu nu spun că nu s-a consumat

căsătoria. Eu am spus că nu discut despre problemele personale ale mele.
Viaț a intimă nu o discut pe post.

Adriana Bahmuț eanu: Am înț eles.
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Cristian Brancu: În egală măsură, dumneavoastră sunteț i fericita mamă a unui

băiat, nu?
Ileana Matus: Ascultaț i-mă. Atâta timp cât v-am spus că nu am rămas

însărcinată, cred că era de înț eles.
Adriana Bahmuț eanu: Da, se înț eleg multe lucruri, dar...
Rocsana Marcu: Doamnă, cum aț i divorț at, amiabil? Cum a fost la divorț ?
Adriana Bahmuț eanu: De comun acord, a și spus.
Ileana Matus: La înț elegere. El nu s-a prezentat niciodată...
Rocsana Marcu: La înț elegere. Dar el a fost prezent sau și-a trimis avocata?
Ileana Matus: Și-a trimis avocată. El nu s-a prezentat niciodată la proces.
Rocsana Marcu: De ce nu s-a prezentat?
Ileana Matus: A zis că e preot și că el nu vine într-o sală de judecată la

Tribunal.(...)
Rocsana Marcu: (...) Doamnă, vă daț i seama că toată ț ara așteaptă acum un

răspuns din partea dumneavoastră. L-aț i bănuit vreodată pe fostul soț de
homosexualitate sau pedofilie?

Ileana Matus: Mie, personal, nu mi-a arătat niciodată că are asemenea... cum
să vă spun eu, înclinaț ii.

Rocsana Marcu: Simț eaț i că este înnnebunit după dumneavoastră, când vă
atingea, tremura, era excitat așa cum ar trebui să fie orice bărbat când își atinge
soț ia sau îl lăsaț i rece, din toate punctele de vedere?

Ileana Matus: Doamnă, faț ă de mine a fost bărbat. Dacă vreț i să mă
înț elegeț i, dacă nu... asta e.

Rocsana Marcu: Vreau să vă înț eleg, numai să ne spuneț i.
Ileana Matus: Atât de puț in cât a fost, a fost.
Cristian Brancu: Deci, a fost cât a fost?!
Ileana Matus: Da.
Adriana Bahmuț eanu: Puț in la începutul căsătoriei.
Ileana Matus: Da.
Adriana Bahmuț eanu: Și după aia nu a mai fost nimic.
Ileana Matus: După aia s-au răcit treburile și atunci fiecare ne-am văzut de

treabă.
Rocsana Marcu: V-a propus vreodată să... nu știu, să aduceț i pe cineva în

relaț ie?
Ileana Matus: Niciodată.
Rocsana Marcu: O a treia persoană?
Ileana Matus: Niciodată.
Cristian Brancu: Dar el când a ales să nu se... să nu mai meargă alături de

dumneavoastră, v-a spus sau dumneavoastră i-aț i spus: măi, omule, noi nu mai avem
nimic în comun.

Ileana Matus: Nu. Eu, înainte să divorț ez de el, am fost la Arhiepiscopie, pe
urmă am fost la părinț ii lui și ultimul a fost el, căruia i-am spus că am să divorț ez de
el.

Cristian Brancu: Da.
Adriana Bahmuț eanu: Dar ț i-a fost vreodată frică de el, în timpul căsătoriei

sau după, ai simț it o frică așa?
Ileana Matus: Nu. Mie nu mi-a fost frică pentru că niciodată nu mi-a demon...

nu mi-a arătat că ar trebui să-mi fie frică de el. Eu sunt un om corect și nu trebuie
să-mi fie frică de nimeni, dacă sunt corect faț ă de persoana respectivă.

Rocsana Marcu: Doamnă, dar acum, de când a pornit acest scandal, cât de des
vă contactează?

Ileana Matus: Nu m-a contactat decât o singură dată după scandal.
Rocsana Marcu: Și v-a rugat să aveț i grijă, să faceț i ce declaraț ii trebuie?
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Ileana Matus: Nu m-a rugat nimic, mi-a mulț umit că am vorbit frumos și atât.

Deci, nu m-a rugat absolut nimic. Mai mult, dacă tot am intrat în direct, aș vrea să vă
spun ceva. Să știț i că eu, până la urmă, nu am niciun amestec în problema părintelui
Pomohaci, ceea ce se întâmplă cu el. Astăzi, ce apare pe post, că a făcut, că n-a
făcut, nu este problema mea, pentru că eu, pe Facebook, pe mesaje, sunt tot acuzată
de fanii părintelui sau nu știu de cine, că eu am iscat această... acest scandal, să
spun așa. Oameni buni, eu de treisprezece ani, nu am nimic cu omul ăsta.

Rocsana Marcu: Dar mai aveț i în comun...
Ileana Matus: Eu am viaț a mea, eu am familia mea. Am treburile mele. Pe mine

nu mă interesează. Pentru că, până la urmă, mi-e milă, de orice om ț i-e milă când
ajunge la necaz sau probleme.

Rocsana Marcu: Bineînț eles.
Cristian Brancu: Foarte bine. Mulț umim mult. (...)
Pe parcursul discutării temei referitoare la acuzaț iile ce i se aduc preotului

Cristian Pomohaci, s-au difuzat, în mod repetat, pe ecran splitat, imagini video cu
acesta (îmbrăcat în costum popular).

În cadrul ediț iei, nu s-a prezentat punctul de vedere al preotului Cristian
Pomohaci. Nu s-a precizat pe post dacă s-a încercat contactarea acestuia sau
dacă a refuzat să prezinte un punct de vedere.

Vizionând şi analizând emisiunea „Agenț ia VIP” din 06.07.2017 (care a făcut
obiectul raportului de monitorizare şi cu privire la care a fost primită reclamaţia
nr. 5950/10.07.2017), membrii Consiliului au constatat că a fost difuzată cu încălcarea
art. 33 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit căruia este interzisă difuzarea de ştiri,
dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţă
privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia, radiodifuzorul având obligaţia
de a-i respecta viaţa privată.

Astfel, în emisiunea sus menț ionată a fost prezentat cazul d-lui Pomohaci Cristian,
scandalul sexual în care acesta este implicat, precum și comportamentul său în
perioada când era căsătorit cu d-na Matus Ileana.

Moderatorii emisiunii au întrebat-o pe fosta sa soț ie dacă d-nul Pomohaci își
îndeplinea îndatoririle conjugale, în sensul consumării căsătoriei, dacă i-a propus să
aducă o a treia persoană în relaț ie, etc, avându-se în vedere acuzaț iile privind
orientarea sa sexuală.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul acestei emisiuni, în contextul
discuţiilor despre cazul d-lui Pomohaci Cristian, au fost făcute relatări despre viaţa sa
privată cu fosta soţie, încercându-se evidenț ierea relaț iei sexuale dintre cei doi soț i
pe parcursul căsătoriei.

Consiliul consideră că prezentarea unor evenimente trebuie făcută cu
respectarea vieţii private a persoanei, sens în care Codul audiovizualului
reglementează o excepţie de la normă numai în situaţiile în care informaţiile sunt de
interes public justificat şi există o legătură semnificativă şi clară între acesta şi viaţa
privată a persoanei, excepţie neincidentă în cazul analizat.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că emisiunea analizată a fost
difuzată cu încălcarea prevederilor legale care impun în sarcina radiodifuzorilor
respectarea dreptului la viaţă privată și de familie, 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.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi atribuţiilor
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au
obligaţia de a respecta drepturile fundamentale ale omului în cadrul serviciilor de
programe, în virtutea legislaţiei din domeniul audiovizualului.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând
cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din
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Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului
radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. cu amendă de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (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 166.7/09.01.2007 eliberată la 06.04.2017, decizia de autorizare audiovizuală
nr. 1253.0-9/20.02.2007 eliberată la 06.04.2017 pentru postul ANTENA STARS) se
sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 33
alin. (3) 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 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 are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 10.000 lei postul
ANTENA STARS, deoarece în emisiunea „Agenț ia VIP” din 6 iulie 2017 au fost
abordate subiecte care constituie imixtiuni în viaţă privată şi de familie a unei persoane,
fără acordul acesteia, ceea ce contravine art. 33 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
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