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Decizia nr. 413  din 10.06.2014 
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 

C.U.I. R15971591 
 

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 iunie 2014, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizării  
nr. 7364/03.06.2014 cu privire la emisiunea de ştiri difuzată de postul ANTENA 3 în 
data de 03 iunie 2014, la ora 9.30. 
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine 
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.3/16.12.2003 
eliberată la data de 17.09.2013 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005 
eliberată la data de 17.09.2013). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare  
şi vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile  art. 64 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 Potrivit dispoziţiilor invocate: 

- art. 64 alin. (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. 

(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror 
credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt. 
 

În fapt, în data  de 03.06.2014, postul Antena 3 a difuzat, în regim de Breaking 
News, în  emisiunea „Ştirile dimineţii”, cu Nadina Câmpean şi Marius Ioniţă, ştirea cu 
titlul „Surse: şeful STS, internat în stare gravă”, ştire potrivit căreia directorul STS, 
domunul Marcel Opriş ar fi internat în stare gravă, într-un spital din Viena.  

Pentru acest subiect, a intrat în direct de la Palatul Parlamentului, domnul Ionuţ 
Cristache.  Ştirea a fost prezentată, de asemenea, după emisiunea „Daily income”.  

Redăm spre exemplificare din raportul de monitorizare, ştirea astfel cum a fost 
prezentată la ora 09.53: 

“Nadina Câmpean: Iar noi revenim cu o informaţie de ultimă oră. Se pare că 
şeful STS Marcel Opriş a fost internat de urgenţă la o clinică din Viena.  

Marius Ioniţă: Mai multe informaţii vin de la colegul nostru Ionuţ Cristache! 
Ionuţ, bună dimineaţa! Se ştie ceva despre starea de sănătate, motivele pentru care a 
ajuns la Viena? 

Ionuţ Cristache: Bun găsit, Nadina! Bun găsit, Marius! Vorbim de informaţii pe 
surse, aşadar neconfirmate din partea lui Marcel Opriş sau din partea  apropiaţilor săi. 



 

 

2

 

Cert este că n-ar fi prima oară când acesta ar fi ajuns în spital. Deocamdată nu ştim 
ce-i pune viaţa în pericol. Cert este că cei care ne-au furnizat aceste informaţii spun că 
despre asta e vorba: o boală care i-a pus şi în trecut viaţa în pericol, şi-acum este 
internat, se pare că este internat la un spital din Viena şi cu data de externare de 17 
iunie. Acesta ar fi trebuit să vină azi, în Senat, la Comisia de Apărare, pentru a 
prezenta acel proiect, de mutare a Serviciului 112 de la STS, la Ministerul de Interne, 
dacă vă aduceţi aminte tot scandalul. Şi el trebuia să vină, în urmă cu 3 săptămâni a 
mai fost prezent în cadrul aceleiaşi comisii, iar reprezentanţii în această comisie i-au 
cerut un plan etapizat de costuri, de infrastructură, de tot ce presupune această mutare 
a Serviciului, din ograda STS-ului, la Ministerul de Interne. Aşadar, acum vorbeau cei 
din această comisie, că această operaţiune se va amâna până în septembrie şi asta 
pentru că Marcel Opriş ar fi trebuit să vină, să părezinte acest program de mutare a 
Serviciului, cât de fezabil ar fi fost el, cum s-ar fi făcut, ce costuri ar fi implicat, cum s-ar 
fi schimbat infrastructura acestui serviciu. Trebuiau prezentate date concrete, 
programul în sine de mutare a acestui Serviciu. Cert este că încă o chestiune care a 
mai întârziat această mutare este şi punctul de vedere al Guvernului, care trebuia 
formulat, evident, de Ministerul de Interne, cel care urma să primească acest Serviciu, 
iar acest punct de vedere nu a venit. Aşadar, ştirea momentului este că Marcel Opriş 
este se pare internat  la Viena într-o stare foarte gravă. 

Nadina Câmpean: Ionuţ, mulţumim! Cu mai multe detalii va veni colega noastră 
Sabina Iosub, în doar câteva minute deoarece la ora 10 încep „Previziunile Zilei”. 

Marius Ioniţă: Noi ne revedem mâine, la 6 fix. O zi excelentă în continuare!” 
Conform raportului de monitorizare, în emisiunea  următoare, „Previziunile Zilei”, 

moderată de Sabina Iosub, ştirea despre presupusa internare a Directorului STS a fost 
prima din emisiune şi a intrat tot în regim de „Breaking News”. Ora de difuzare: 10:09. 
Titluri:”Şeful STS, internat în stare gravă” şi “Marcel Opriş internat la Viena”. A 
intervenit din nou în direct de la Palatul Parlamentului reporterul Ionuţ Cristache. 
Subiectul a fost discutat din platou cu Felix Rache, realizatozul emisiunii ”Deziluzia 
Optică”.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
“Sabina Iosub: Bună dimineaţa, bun găsit la „Previziunile Zilei”! Sunt Sabina 

Iosub şi vă aduc informaţia de ultimă oră: Şeful STS Marcel Opriş este internat în spital 
în stare gravă. Colegul meu Ionuţ Cristache are mai multe informaţii pentru noi. Ionuţ, 
bun găsit! 

Ionuţ Cristache: Bun găsit, Sabina! Aşa este. Aceasta este informaţia: Marcel 
Opriş, şeful STS, este internat în spital. Se pare că ar fi în Viena. Nu este pentru prima 
dată când acesta este internat la clinica din Viena. Nu ştim deocamdată care este 
boala de care suferă.  

Ionuţ Cristache: ”Sursele noastre spun că a mai fost tratat şi cumva a recidivat 
şi i-a pus şi prima dată viaţa în pericol. Ştim că până în acest moment, va fi internat 
până în 18 iunie, atunci ar fi data externării sale. El era astăzi să vină în Senat la 
Comisia de Apărare pentru a prezenta acel proiect, dacă ne aducem aminte, în urmă 
cu 3 săptămâni el a fost invitat la aceeaşi Comisie de Apărare şi i s-au cerut date 
privitor la mutarea sistemului 112, de la STS, Serviciul pe care-l patronează, la 
Ministerul de Interne. Şi-atunci membrii Comisiei i-au solicitat un program fezabil 
privind această mutare, şi anume ce costuri presupune, ce înseamnă infrastructura 
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Serviciului 112, cum ar putea fi mutat personalul şi reîncadrat la Ministerul de Interne 
şi aşa mai departe. Aşadar, Marcel Opriş trebuia să vină azi şi să prezinte tot acest 
program, însă, iată această prezentare este amânată şi practic discuţiile privind 
mutarea Serviciului 112 este amânată şi surse din cadrul Comisiei, spuneau că cel mai 
probabil, va fi amânată până în septembrie pentru că urmează bineînţeles vacanţa 
parlamentară, şi nici atunci nu se ştie dacă se va mai face pentru că trebuia şi un punct 
de vedere al Guvernului, privitor la acest aspect, punct de vedere formulat de 
Ministerul de Interne, cel care primea acest serviciu de la STS. Însă cumva totul se 
raporta la Marcel Opriş pentru că el coordonase tot acest program. El trebuia să vină 
cu cifrele exacte, el trebuia să promoveze sau nu, să gireze sau nu, această idee. Şi 
iată cumva nu mai poate fi prezentată, dat fiind starea lui gravă de sănătate. 

Sabina Iosub: Ştim în acest moment, Ionuţ dacă a fost desemnat, nu ştiu...un 
interimar pe perioada cât este Marcel Opriş în spital? Sigur, mă refer la buna 
funcţionare a STS-ului, ca lucrurile să fie clare!    

Ionuţ Cristache: Dacă putem vorbi de o bună funcţionare a STS-ului, da` la 
aceste iunstituţii de stat, cu precădere la Servicii, Servicii Secrete sau la Servicii care 
aduc servicii Siguranţei Naţionale, la rândul lor, întotdeauna sunt pregătiţi pentru astfel 
de situaţii, este un protocol intern, bineînţeles nedat publicităţii,  care se respectă cu 
sfinţenie. În măsura în care numărul 1 nu-şi mai poate exercita funcţiile şi atribuţiile din 
motive de sănătate, vine cel din eşalonul 2 care preia toate atribuţiile. Aşadar, sunt 
convins că acest serviciu va funcţiona fără probleme şi îi va fi asigurat un interimat 
atâta timp cât Marcel Opriş va rămâne internat.  

Sabina Iosub: Mulţumesc foarte mult Ionuţ Cristache, pentru informaţiile pe 
care ni le-ai adus! Foarte pe scurt discutăm acest subiect. Alături de mine este Felix 
Rache, realizator „Deziluzia optică”. Bun găsit, Felix! 

Felix Rache: Bună dimineaţa! 
Sabina Iosub: Nu ştim exact care sunt datele privind sănătatea lui Marcel Opriş. 

Ştim doar că este internat, înţelegem în stare destul de gravă la un spital din Viena. Pe 
mine mă interesează în acest moment să punctăm ceea ce se întâmplă cu STS-ul. 
Acest subiect a fost amânat în Parlament, tocmai din cauza stării de sănătate a lui 
Maecel Opriş. Ce crezi că se va întâmpla în continuare? Şi din ce ne-a spus Ionuţ, 
sigur! 

Felix Rache: Ne dăm seama că cel mai bun spital din Bucureşti e tot la Viena, 
că văd că şi domnul Marcel Opriş...Să-i dea Dumnezeu sănătate! Am înţeles de la 
colegul nostru că se tărăgănează totuşi, trecerea STS-ului în subordinea primului-
ministru, iar şeful STS-ului să fie numit Secretar de Stat, parcă aşa suna propunerea 
asta de lege. Văd că nici ăştia de la PSD nu mai dau atât de mult brânci, că înţeleg că 
nu există niciun punct de vedere de la Ministerul de Interne. Acuma poate, eu 
ştiu...domnul Ponta nu ştie cine o să fie următorul prim-ministru, şi n-ar vrea totuşi, să-i 
lase domnului Dragnea un serviciu în subordine. Sper că cei de la PSD...n-au ajuns 
încă la Cotroceni, şi sper să nu se certe de-acum pe Servicii. Mă interesează şi dacă 
trece STS-ul ăsta din subordinea Preşedintelui, pentru că ştim că dânsul este foarte 
avid de stenograme, în subordinea pimului-ministru, dar să ştii că mai mult m-ar 
interesa dacă vinovaţii ăia pentru accidentul acela teribil din Apuseni, ar trece în 
subordinea procurorilor.  
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Sabina Iosub: Urmărim subiectul! Vorbim acum de ceea ce se întâmplă în 
PNL.” 

Potrivit raportului de monitorizare, ştirea referitoare la internarea într-un spital din 
Viena a directorului STS nu a mai fost reluată până la difuzarea jurnalului de la ora 
14:30, prezentat de Lorena Burlacu, în cadrul căruia a fost prezentată o ştire cu titlul 
„Legea STS trasă pe dreapta în Senat”. Pe ecran s-a afişat informaţia că „Senatorii 
au amânat din nou discutarea legii prin care STS ar trebui să treacă la MAI”. 

 În această ştire a apărut în sincron Corneliu Dobriţoiu - Preşedintele Comisiei 
de Apărare din Senat care a spus că nu există punctul de vedere al Guvernului faţă de 
Legea STS. Reporterul afirmă că Directorul STS Marcel Opriş a fost în Parlament şi îl 
întreabă pe Corneliu Dobriţoiu dacă a stat de vorbă cu el.  

După această ştire, la ora 14.30, postul Antena 3 a difuzat un “Drept la Replică”. 
Conform raportului de monitorizare, acesta a avut următorul conţinut:   
Lorena Burlacu: „Informaţiile transmise pe surse de către reporterul Ionuţ 

Cristache, potrivit cărora Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale General-
inginer Marcel Opriş ar fi grav bolnav şi s-ar afla internat într-un spital din Viena sunt 
false şi nu au fost verificate la Purtătorul de cuvânt al STS. Asta se arată într-un Drept 
la Replică. Directorul STS nu este internat şi nu are probleme de sănătate, aşa cum 
neadevărat a transmis reporterul Antenei 3. De altfel, Directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, Marcel Opriş, a participat seara trecută şi în cursul zilei de 
astăzi la acţiuni publice la care a putut fi văzut.”  

 

În urma vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că informaţia 
referitoare la internarea în stare gravă la un spital din Viena a directorului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale nu a fost difuzată cu respectarea dispoziţiilor legale privind 
informarea corectă a publicului.  

Astfel, potrivit reglementărilor în vigoare, informarea publicului cu privire la un 
fapt sau un eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi 
cu bună-credinţă, iar în cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a 
căror credibilitate nu este suficient verificată, se se menţioneze explicit acest fapt. 

Or, în urma analizării modului în care a fost adusă la cunoştinţa publicului 
informaţia referitoare la presupusa lipsă de la discuţiile de la Senat a directorului STS, 
lipsă motivată de starea de sănătate a acestuia şi internarea într-un spital din Viena, 
Consiliul a apreciat că informarea publicului nu a fost una corectă şi,  mai mult, că 
acestuia nu i s-a adus la cunoştinţă, în mod explicit, faptul că informaţia adusă la 
dispoziţia sa nu este suficient verificată. 

Astfel, simple menţiuni făcute de reporter, de exemplu: „se pare” ori „informaţii pe 
surse, aşadar neconfirmate”, în cadrul ştirii prezentate iniţial nu pot conduce către 
concluzia că ştirea era prezentată sub semnul incertitudinii ori ca o situaţie ipotetică, în 
condiţiile în care detaliile furnizate, contextul în care era plasată informaţia referitoare la 
internare şi titlurile afişate pe ecran prezentau situaţia adusă în atenţia publicului ca 
fiind o certitudine, un fapt real.  

Raportat la  modul de prezentare şi conţinutul ştirilor referitoare la starea de 
sănătate a directorului STS în cadrul emisiunilor „Ştirile dimineţii” şi “Previziunile Zilei”,  
Consiliul a apreciat că dreptul la replică prezentat de radiodifuzor în cadrul emisiunii 
informative de la ora 14.30 nu a fost de natură să-l exonereze de răspunderea pentru 
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neîndeplinirea obligaţiei referitoare la asigurarea unei informări corecte a publicului 
printr-o verificare suficientă şi rezonabilă a informaţiei prezentate ori de cea privind  
menţionarea explicită a faptului că realitatea informaţiei nu a fost suficient verificată. 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul şi cu respectarea 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. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.3/16.12.2003 eliberată la data de 17.09.2013 şi decizia de autorizare nr. 882.0-
2/24.06.2005 eliberată la data de 17.09.2013 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - 
NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) şi 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 S.C. ANTENA 3 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 postul ANTENA 3 cu somaţie 
publică, întrucât ştirea referitoare la starea de sănătate şi internarea într-un spital din 
Viena a directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, difuzată în data de 3 iunie 
2014, a fost nereală, prezentarea acesteia fiind făcută cu încălcarea dispoziţiilor legale 
privind corecta informare a publicului şi menţionarea explicită a faptului că informaţia nu 
este suficient verificată.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 


