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Decizia nr. 195 din 15.03.2018
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,
Clădirea 14, parter, sector 2, C.U.I. R15971591

Fax: 021/208.74.96

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15.03.2018, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat sesizările nr. 10798/18.12.2017, 10849/19.12.2017, 10924/21.12.2017,
10924/1/21.12.2017, 10924/2/21.12.2017, precum şi raportul de monitorizare cu privire
la emisiunea „Subiectiv” difuzată în data de 17.12.2017 de postul ANTENA 3.

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 şi
decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016).

În urma dezbaterilor, a analizării raportului de monitorizare şi a vizionării
înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a
încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 64 (1) - În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Conform Sintezei constatărilor din raportul de monitorizare, în timpul emisiunii
“Subiectiv” din 17 decembrie 2017, în intervalul orar 20.37-20.45, moderată de dl.
Răzvan Dumitrescu, au fost prezentate imagini cu domnul Mihai Goțiu, în prezent
senator USR, în diferite ipostaze și perioade de timp, printre care și imagini ce păreau a
fi o luptă între domnia sa și jandarmi.

Titluri: Dezvăluiri! Protestatari, legături cu pliticieni. Imagini incredibile cu unii lideri
#Rezist. Scene fabuloase cu un lider USR. Jandarmii, goniți de liderul USR cu
târnăcopul.

“Răzvan Dumitrescu: Haideți să vă arăt pozele și după aceea le comentăm. Mihai
Bumbeș este domnul de la “Miliția Spirituală”. Ei bine, o să vedeți poze cu domnul
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Bumbeș de la “Miliția Spirituală” care susținea Campania lui Nicușor Dan la Primăria
București, 30 mai 2012. Iată imaginea facebook, de pe facebook. Asta este imaginea cu
domnul Bumbeș implicat în Campania lui Nicușor Dan în iunie 2012. Îl vedeți pe domnul
Bumbeș încercuit. Este mitingul pentru Nicușor Dan. Exista și această imagine, “Miliția
Spirituală” susține Campania lui Nicușor Dan la Primăria București. 30 mai 2012. În alte
imagini foarte interesante cu domnul Bumbeș, îl vedem alături de actualul senator USR,
Florina Presadă. Iată-l pe domnul Bumbeș, alături de doamna Presadă, martie, 31, 2015.
Cum de asemenea îl putem vedea pe domnul Bumbeș alături de domnul Goțiu,
senator USR, alături de domnul Blidariu, de care am vorbit săptămâna trecută,
domnul Goțiu e cel cu sapa în mână (…), e în septembrie 2013 acest instantaneu,
de la protestele anti RMGC. Ceea ce înseamnă că acești oameni erau împreună în
diverse proteste, se cunoșteau de foarte multă vreme, dovadă stau aceste imagini în
care, în diverse momente de timp, din 2012 și până acum, apar împreună. Domnul
Goțiu, am găsit iarăși niște imagini foarte interesante, dânsul este senator USR și
vicepreședinte al Senatului României. Iată câteva imagini cu domnul Goțiu,
luptându-se cu jandarmii, este cel cu târnăcopul în mână. Domnul Goțiu,
luptându-se cu jandarmii. E vorba de acele proteste împotriva gazelor de șist, sau
aici, tot domnul Goțiu, din alt unghi, cu lopata în mână luptându-se cu jandarmii.
Ce ne-a atras atenția este faptul că, dacă în 2012 cei de la “Miliția Spirituală”, susțineau,
nu e ilegal să faci lucrul ăsta, asta înseamnă că-l cunoști pe cel pe care îl susții, pe
Nicușor Dan. “Evenimentul zilei” prezenta o listă absolut transparentă cu finanțările.
Lista era luată din informații publice, nu e nimic secret în asta și se putea constata că în
perioada aia, în 2011-2012, “Miliția spirituală”, domnul Mihai Bumbeș, încasase de la
“CEE Trust”, o finanțare totală de 105.000 USD! “CEE Trust” este organizația domnului
George Soros. Repet, lucrurile sunt publice, nu e nimic ilegal! În baza principiului
transparenței, lucrurile astea, cred că nu se opune nimeni ca ele să fie cunoscute!

(…)
Răzvan Dumitrescu: Avem poze cu fondatorii site-ului. Domnul Brădățan, îl

vedeți în imagine la protestele recente cu “Toți pentru justiție”. Domnul Tudor Brădățan
este unul dintre fondatori, alături de Roxana Pencea Brădățan în momentul ăsta și
dânsa pentru că sunt căsătoriți. Asta e poza din momentele astea, ale protestelor pe
tema justiției, dar dacă ne uităm în urmă îi vedem pe Brădățan și Roxana Pencea de
la Declic.ro cu vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu, actualul vicepreședinte al
Senatului, de la USR, în septembrie 2014, la proteste, “fără cianură la Certej”. Mai
putem vedea niște poze cu domnul Brădățan, Roxana Pencea, Luminița Dejeu -
Declic.ro, cu vicepreședintele Senatului, Mihai Goțiu. Asta ne arată încă o dată că
și dânșii se cunosc de mai mult timp cu domnul Goțiu și poate că e și normal să
se ajute la un moment dat. Domnul Goțiu este de la USR! Păi, încă o dată, revenim,
repet, nu e chestia de legal sau ilegal aici!”

Având în vedere conţinutul redat anterior, membrii Consiliului au constatat că
informaţiile şi imaginile referitoare la dl. Mihai Goţiu nu au fost verificate şi prezentate în
mod imparţial şi cu bună credinţă, fiind încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din
Codul audiovizualului.
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Astfel, afirmaţiile moderatorului Razvan Dumitrescu potrivit cărora: „Domnul

Goțiu, am găsit iarăși niște imagini foarte interesante, dânsul este senator USR și
vicepreședinte al Senatului României. Iată câteva imagini cu domnul Goțiu,
luptându-se cu jandarmii, este cel cu târnăcopul în mână. Domnul Goțiu,
luptându-se cu jandarmii. E vorba de acele proteste împotriva gazelor de șist, sau
aici, tot domnul Goțiu, din alt unghi, cu lopata în mână luptându-se cu jandarmii.”
nu corespund realităţii, întrucât imaginile incriminate fac parte dintr-un film din 2013, o
ficţiune, “Compania România”, în care dl. Mihai Goţiu a filmat alături de prieteni, care
aveau rolul de jandarmi.

Concluzionând, sursa imaginilor în care dl. Mihai Goțiu ar bate jandarmii provine
dintr-un film documentar, bătaia fiind una regizată.

Pe cale de consecinţă, membrii Consiliului au constatat că informaţiile şi imaginile
prezentate de radiodifuzor în legătură cu senatorul Mihai Goţiu nu au fost corecte şi
verificate, ceea ce a condus la difuzarea acestora fără respectarea principiilor
imparţialităţii şi bunei credinţe, astfel încât dreptul la informare a telespectorilor a fost
prejudiciat.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de
televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă în
cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 3 S.A. are obligaţia de a transmite pe postul ANTENA 3, 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 de lei
postul ANTENA 3, deoarece, în emisiunea „Subiectiv” din 17.12.2017, informaţiile
despre senatorul Mihai Goţiu nu au fost verificate şi prezentate în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, pentru a asigura o informare obiectivă a publicului, fapt ce contravine prevederilor
art 64 din Codului audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


