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Decizia nr. 403/14.05.2019
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, parter, sector 2
CUI 15971591

Fax: 021/2030245

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 3083/26.03.2019 cu
privire la respectarea de către posturile cu acoperire națională a prevederilor legale referitoare la
prezentarea unor subiecte referitoare la acte de violență din instituțiile de învățământ.

Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
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 analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) și art. 40
alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 71 alin. (1) Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură sexuală

din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să
fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

Art. 40 (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte
sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Conform raportului analizat, în urma monitorizării emisiunilor informative difuzate de
postul de televiziune Antena 3, în ziua de 23.03.2019, s-a constatat faptul că au fost
difuzate știri referitoare la faptul că un copil din Botoșani ar fi fost lovit de profesorul de
religie.

23.03.2019
Știri ora 06:00
Sel 1 Titlul știrii: Acuzații grave: Elev bătut de preot
Subtitlu: Elevul a refuzat să se închine, acesta fiind penticostal, iar preotul l-a luat la

bătaie
Conținutul știrii:
Prezentator: Iată și un caz revoltător dintr-o localitate din Botoșani… Un copil de 11

ani a ajuns la spital cu Ambulanța după ce ar fi fost bătut de preot la ora de religie. Elevul
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care este penticostal ar fi refuzat să-și facă cruce și de-aici a început conflictul, după cum a
declarat mama acestuia. Aceasta îl acuză pe preot că l-ar fi tras de urechi și i-ar fi aplicat
mai multe lovituri peste față, dar și pe corp. Polițiștii s-au autosesizat în acest caz și fac
cercetări.

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care apare un copil bandajat la cap, aflat într-un
scaun rulant, împins de un cadru medical pe lângă o ambulanță, imagini din interiorul
ambulanței, imagini cu copilul întins pe targa din ambulanță, imagini în prim-plan cu mâinile
copilului care țineau un recipient în timp acesta ce se afla în scaunul rulant, imagini cu o
mașină de Poliție și o ambulanță Smurd. Chipul copilului a fost blurat.

În urma vizionării înregistrării și a analizării raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că informațiile prezentate de radiodifuzor în cadrul știrii nu au
respectat și obligațiile impuse în sarcina acestuia de prevederile art. 71 alin. (1) și 40 alin. (3)
din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările și completările ulterioare.

Astfel, Consiliul a constatat că, deși știrea privea un act de violență în cadrul unei
instituții de învățământ, conform titlului afișat de radiodifuzor: Elev bătut de preot, fiind
prezentată știrea despre agresarea unui elev în timpul orelor de clasă de către un profesor,
radiodifuzorul nu a prezentat în cadrul știrii și punctul de vedere al conducerii școlii cu privire
la incidentul adus în atenția publicului.

Or, potrivit prevederilor art. 71 alin. (1), știrile sau relatările referitoare la acte de
violenţă din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al
conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului; face
excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să
fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială.

De asemenea, față de aspectul că radiodifizorul a înțeles să difuzeze, în susținerea
acuzațiilor privind agresarea elevului de către profesor, soldată, conform informațiilor din
știre, cu „spitalizarea elevului”, a imaginilor în care copilul era ajutat să coboare din
ambulanță și să se așeze în scaunul rulant de către un cadru medical și a celor în care se
îndreptau spre unitatea medicală, membrii Consiliului au apreciat că se impunea și
respectarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Conform art. 40 (3), orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat
propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică, decizia fiind adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale
licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare
nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3, se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) și art. 40 alin. (3) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 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 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:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie
publică, deoarece o știre privind agresarea unui elev de către profesorul de religie în timpul
orelor de curs, prezentată în cadrul emisiunii informative de la ora 6.00, din data de 23
martie 2019, nu a cuprins și punctul de vedere al conducerii școlii, așa cum obligă
dispozițiile Codului de reglementare a conținutului audiovizual.

Potrivit prevederilor legale, știrile sau relatările referitoare la acte de violenţă din
instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii
şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului. ”

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


