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DECIZIA nr. 53/173
din 22 octombrie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „KISS FM”, urmare
a sesizării dlui Marin Popovici
Pe data de 24 septembrie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea f/nr.
din aceeași dată din partea dlui Marin Popovici, în care se menționează că la 20 și 24 septembrie 2019,
ora 07:36, postul de radio „Kiss FM”, în cadrul emisiunii matinale „Râzi cu Rusu și Andrei”, a difuzat
spotul publicitar pentru produsul „MaxiVita Exclusive Erektor”, care are un conținut foarte explicit și
nerecomandat minorilor. Petiționarul susține că acest gen de publicitate trebuie să fie interzis spre
difuzare în orele de maximă audiență, din motiv că mulți minori se deplasează, în această perioadă de
timp, spre instituțiile de învățământ.
La data de 25 septembrie 2019, prin scrisoarea nr. 711, în temeiul prevederilor art. 83 alin. (2)
din Codul serviciilor media audiovizuale, precum și în scopul examinării obiective a tuturor
circumstanțelor sesizate, Consiliul Audiovizualului a solicitat ÎCS „AG BROADCASTING” SRL,
fondatoarea postului de radio „Kiss FM”, prezentarea, în scris, a opiniei instituției referitor la cele
invocate în sesizarea dlui Marin Popovici.
Prin scrisoarea nr. 031/31 din 26.09.2019, ÎCS „AG BROADCASTING” SRL a comunicat
Consiliului Audiovizualului că postul de radio „KISS FM” admite că acest spot publicitar poate
incomoda unii ascultători radio și stopează difuzarea acestuia.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de radio „Kiss FM”
prin prisma celor invocate în sesizarea dlui Marin Popovici.
Astfel, rezultatele monitorizării au atestat că la 20 și 24 septembrie 2019, postul de radio „Kiss
FM” a difuzat spotul publicitar pentru medicamentul „MaxiVita Exclusive Erektor”, cu următorul text:
„Să trăiești la înălțime te va ajuta „MaxiVita Exclusive Erektor”, componența unică îmbunătățește
performanța sexuală, asigură o erecție puternică și îndelungată, sporește libidoul și combate oboseala.
„MaxiVita Exclusive Erektor” – supliment alimentar din extracte naturale. Fii bărbat adevărat cu
„MaxiVita Exclusive Erektor”! Găsiți în farmacii și online”.
Este oportun de specificat că în temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) din Codului serviciilor media
audiovizuale: „Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate și teleshopping pentru
produse medicamentoase și tratamente medicale, în conformitate cu prezentul cod, Legea cu privire la
publicitate și Regulamentul cu privire la conținuturile audiovizuale”.
Prezent la ședință, reprezentantul postului de radio „Kiss FM”, Andrei Cârlan, a menționat că în
spotul publicitar pentru produsul farmaceutic „MaxiVita Exclusive Erektor” sunt utilizați doar termeni
din medicină, care nu pot afecta în mod direct minorul.
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În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din
08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de radio „Kiss FM” (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge contestația f/nr. din 24.09.2019 din partea dlui Marin Popovici (PRO – (6)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare radio.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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