
 

 

 
 

Decizia nr. 287 din 19.03.2020 
privind sancționarea cu somație a  S.C. ANTENA 3 S.A. 

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

CUI 15971591 
 

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

 
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 martie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza 
reclamațiilor nr. 1891/25.02.2020, 1923/26.02.2020, 1972/27.02.2020, 1990/28.02.2020, 
1975/27.02.2020, 2615/16.03.2020 și 2615/1/16.03.2020 referitoare la emisiuni difuzate de  
postul ANTENA 3 în perioada 24-28 februarie 2020, și în zilele de 4, 11 și 14 martie 2020.   
 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 rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a 
încălcat prevederile art. 65 lit. c) și art. 75 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).  Potrivit dispozițiilor invocate: 
   Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 
următoarele reguli: 
     c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în 
acel moment; 

Art. 75 - (1) Relatările despre dezastre sau tragedii colective trebuie să fie realizate 
cu decenţă şi discernământ, fără a induce panică.  

Redăm, spre exemplificare, din rapoartele de monitorizare analizate de membrii 
Consiliului: 

“Postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 25.02.2020, în intervalul orar 21:00-23:45, 
emisiunea de dezbatere Sinteza zilei, moderată de Mihai Gâdea.   

Titluri afișate pe ecran: EXCLUSIV: ROMÂNIA, NEPREGĂTITĂ DE CORONAVIRUS; ORBAN 
PLEACĂ, CINE E VIITORUL PREMIER?; CORONAVIRUS-RAED ARAFAT, APEL DE ULTIMĂ ORĂ; 
UN ITALIAN CU CCORONAVIRUS A FOST ÎN ROMÂNIA; TRANSMISIE DE LA LOCUL UNDE A 
FOST ITALIANUL; CORONAVIRUS, ALERTĂ MAXIMĂ ÎN GORJ ȘI DOLJ; EXCLUSIV: TRASEUL 
ITALIANULUI INFECTAT ÎN ROMÂNIA; ARAFAT: ALERTĂ EPIDEMIOLOGICĂ ÎN CURS, LA 
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GORJ; UN ITALIAN CU CORONAVIRUS A STAT 5 ZILE PE STRĂZILE DIN ROMÂNIA; ARMATA 
ITALIANĂ, ÎN ZONELE DE CARANTINĂ; HAOS ÎN ȚARĂ CU CENTRELE DE CARANTINĂ; 
URMEAZĂ: IMAGINI DIN ZONA ROȘIE, BLINDATĂ A ITALIEI; CERCETĂTORII AMERICANI AU 
DESCOPERIT UN ANTIDOT; CINE ESTE PREMEIRUL IDEAL PENTRU ACEASTĂ CRIZĂ?; 
IMAGINI ȘOCANTE: GOANA DUPĂ ALIMENTE; CORONAVIRUS: INFORMAȚII ÎN PREMIERĂ 
NAȚIONALĂ; ȘOCANT: FILIPINEZ BĂTUT CRUNT ÎN ITALIA; ITALIENII AU CREZUT CĂ 
FILIPINEZUL E CHINEZ; ANTIDOTUL PENTRU CORONAVIRUS, INFORMAȚII EXCLUSIVE; 
CARAMITRU JR ȘOCHEAZĂ: SĂ FIE ÎNCHISE BISERICILE; BILL GATES, AVERTISMENTE 
PRIVIND PANDEMIA, DIN 2017. 

Invitați: Raed Arafat- șeful Departamentului pentru Situații de Urgență; Laura Vicol-avocat; 
Florin Bodoc-fost ministru al Sănătății; Andrea Csep-deputat UDMR; Gabriela Podașcă-deputat PRO 
România; Mugur Ciuvică-președinte GIP; Bogdan Chirieac- jurnalist; Cătălin Harnagea-fost șef SIE; 
Dragoș Damian, reprezentant Patronatul Fabricilor de Medicamente din România (telefonic).       

Subiectele serii: despre epidemia de coronavirus și modul în care România este pregătită să 
gestioneze posibilele cazuri de infectare a populației cu acest virus; demisia premierului Ludovic Orban 
și necesitatea desemnării unui alt premier de către președintele Klaus Iohannis. 

 
 S1 (rep.53.25-58.40 sel.25-20)  

Intro Mihai Gâdea: Zile de foc, doamnelor și domnilor,  pentru România și pentru întreaga 
lume. Breaking news-ul CNN-ului care cade ca un trăsnet peste lume este că două dintre cele trei 
condiții să fie declarată pandemia sunt îndeplinite. Două condiții din trei îndeplinite pentru a declara 
pandemie, ce înseamnă lucrul acesta, care vor fi restricțiile, care este modul în care se schimbă 
lumea, vom afla împreună în această seară. În câteva clipe în studioul nostru va veni doctorul Raed 
Arafat, cel care conduce Departamentul Situațiilor de Urgență, pentru a răspunde la cele mai 
importante întrebări ale momentului.  

Pe un monitor, în spatele moderatorului este afișat un cronometru și informația: RAED ARAFAT 
00:05:18 LA SINTEZA ZILEI. 

Mihai Gâdea: În momentul acesta, doamnelor și domnilor, e o întrebare care circulă, știu 
lucrul acesta și nu o să mă feresc de întrebări, o să căutăm răspunsuri împreună, întrebarea acestei 
zile, mai ales pentru cei care stau în București,  este: colcăie coronavirusul prin București? Sunt 
cazuri care există în spitalele din România care nu sunt declarate? De asemenea, o întrebare foarte 
importantă la această oră este: ce s-a întâmplat cu italianul care a fost în România, care este pozitiv, 
care are coronavirus, care a umblat prin România? E alertă maximă la Craiova, e alertă maximă în 
Gorj sunt identificate persoane care au intrat în contact, a fost la vânătoare, a fost la casa soției sale, a 
intrat în contact cu mulți localnici, cine sunt aceste persoane vom avea live-uri din Gorj și din Craiova, 
pe de altă parte, există și vești bune, pe lângă veștile rele care vin în cascadă, există și o veste bună, 
vestea bună este că în momentul de față se vorbește despre identificarea unui tratament pentru 
coronavirus, veți vedea aceste informații în premieră națională, în această ediție specială. Veștile rele 
se îngrămădesc și ele, românii au intrat în panică, alimentele sunt prioritatea lor în momentul în care 
merg acum să cumpere, sunt supermarket-uri goale la această oră, este justificată o astfel de decizie, ce 
se va întâmpla cu prețul alimentelor, ce se va întâmpla cu prețul medicamentelor, ce se va întâmpla, 
măștile, prețul e ai mare cu până de 3000%, 3000%, sunt o serie întreagă de efecte ale acestei crize și 
ale felului în care oamenii percep criza, pentru că există o realitate a crizei și o percepție a crizei, în 
această seară vom vedea care este realitatea, dar care este și percepția. Pe de altă parte sunt foarte 
mulți oameni care au teama că li se ascund informații. Ce informații se ascund, dacă ele se ascund și 
mai ales cum se gestionează  această criză? Președintele Klaus Iohannis a ieșit în această seară la 
orele 19:00 cu un anunț foarte important, premierul Orban și-a depus mandatul. Ludovic Orban e ieșit 
din joc.(…)” 
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“În data semnalată de petent, 26.02.2020, în cadrul jurnalelor informative ale zilei au fost difuzate 
mai multe informații despre faptul că românii au golit rafturile din supermarket-uri, de teama epidemiei 
de coronavirus. 
 Previziuni, ora 09:00, prezentatoare Mihaela Bârzilă 
 S1(rep. 14.35-21.10 sel.26-9)  

Titluri: ISTERIE TOTALĂ, ROMÂNII AU GOLIT MAGAZINELE. 
Mihaela Bârzilă: Teama de o epidemie de coronavirus la noi în țară i-a făcut pe români să 

golească rafturile magazinelor mai ceva ca la sărbători. Imagini pe care le vedeam ieri doar în 
magazinele din Italia le întâlnim și în țara noastră. Rafturi tot mai goale, în tot mai multe 
hipermarket-uri. Încă de la deschidere s-au format cozi uriașe la toate casele de marcat, cărucioare 
pline cu alimente de bază, produse care au termen lung de valabilitate și baxuri întregi de apă. 

Au fost difuzate imagini dintr-un supermarket. Imaginile sunt însoțite de prezentarea sursei: 
SURSA: RALUCADAMIAN VIA FACEBOOK. Din zona standurilor de conserve lipseau produsele de pe 
rafturi, un ultim borcan fiind luat de pe raft. 

Voce bărbat: Toate rafturile astea cu conserve sunt goale, s-a golit. 
Mihaela Bârzilă: Rafturile cu făină, ulei și conserve s-au golit imediat, dar magazinele spun că au 

stocuri să le umple la loc. Au și interes pentru că, nu e așa, pot face profit în această perioadă. Stăm de 
vorbă despre această isterie de la noi din țară cu psihiatrul Gabriel Diaconu, bună dimineața. Înainte 
să ne omoare coronavirusul, ne omoară panica, nu? 

Gabriel Diaconu, psihiatru (telefonic): Poți să spui că e un punct de vedere pe care unii oameni 
își permit să îl afirme, acum eu privesc lucrurile printr-un filtru sensibil diferit, una la mână, că 
folosirea asta exuberantă de termeni psihiatrici, mi se pare disproporționat la realitatea de care vorbim. 
Nu e psihoză, nu e isterie, nu o să ne omoare panica, dar ceea ce observ este că populația de bună 
seamă e preocupată, îngrijorată și mai mult decât atât e convinsă că la un moment dat și insist pe acest 
cuvânt, convin (….) “ 

 
“Au fost monitorizate emisiunile Sinteza zilei și În gura presei difuzate în data de 27.02.2020. 

 Sinteza zilei 
Postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 27.02.2020, în direct, în intervalul orar 20:56-

23:47, în direct, emisiunea Sinteza zilei, moderată de Mihai Gâdea. 
Invitații emisiunii: Mirel Curea (redactor-șef adjunct Evenimentul Zilei), Ana-Maria Roman 

(jurnalist), Răzvan Dumitrescu (jurnalist), Robert Cazanciuc (vicepreședinte al Senatului), Tudor 
Ionescu (secretar general adjunct al ALDE), Val Vâlcu (redactor DC News), Bogdan Ficeac (sociolog), 
Hora’iu Moldovan (secretar de stat în Ministerul Sănătății). 

Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele reclamate: VESTE URIAȘĂ ÎN CRIZA 
CORONAVIRUS; AVEM DOVADA UNEI MANIPULĂRI MIZERABILE;  

Unul dintre subiecte abordate în ediția monitorizată s-a referit la o presupusă campanie de 
manipulare a opiniei publice împotriva postului de televiziune Antena 3, care ar fi fost declanșată de o 
anumită postare pe Facebook. Postarea s-a referit la faptul că un reporter Antena 3 ar fi golit rafturile 
dintr-un centru comercial pentru a crea impresia că românii și-au făcut provizii de alimente de teama 
epidemiei de coronavirus și a fost ilustrată cu o fotografie cu reporterul respectiv în fața unui raft gol (în 
cadru s-a observat și o parte a unui stand plin cu produse alimentare) și următorul text: Antena 3 în 
Constanța. Da, a golit un raft să filmeze 

 (.…)  
 În gura presei 

Postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 28.02.2020, în direct, în intervalul orar 00:00-
00:48, emisiunea În gura presei, realizată de Mircea Badea. Genul programului: Pamflet. 
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Sel 6 (rep 05:53-13:00, sel 0.mp4) Mircea Badea: Acuma, ați văzut acea mizerie, manipulare, 
Doamne, pentru cretini, dar pe Facebook, prietene! Prietene, pe Facebook sunt cretini! Prietene, câtă 
frunză, câtă iarbă, într-un loc unde mai există frunză și iarbă, adică nu... Băi, tătuțule, câtă frunză, câtă 
iarbă, mă! Câtă iarbă este pe terenul lui Chelsea, multă iarbă, tati, adică dacă nici acolo nu e iarbă! 
Da. Așa. Câți cretini pe Facebook! Dar acea manipulare împuțită, jegoasă și viermănoasă, recunosc, 
că aia m-a scos din minți, adică... ați văzut că eu sunt pe chill, pe cool, pe să râdem în ultimele multe 
luni, adică am și eu brehăneală totală, nu depind nici de guvern, nici de... mă doare-n cot în cele din 
urmă, dar prietene, din când în când așa, la ocazii, iată că se întâmplă, o dată la vreo 3 luni, cam așa 
cred că e rata, prietene, mă scoate câte ceva din minți. Asta, manipularea aia jegoasă pentru cretinii 
Facebook-iliști, aia m-a scos din minți, prietene, m-a băgat în roșu. Aaa! Bun! Dar imbecilii de 
Facebook-iliști, ăștia, hashtag-iști, desigur, leprele astea hashtag-iste, mă exprim cât se poate de 
elegant față de cum m-aș exprima, le-aș lua... ok? Ăștia, fiind absolut cretini și viermănoși, 
(neinteligibil) ar zice, dar nici nu e adevărat dom` le asta, zice: e o minciună dom`le asta, că s-a 
cumpărat din magazine, că s-a... nu e adevărat, dom`le, e absolut, hai dom`le nu știu ce... Hai să vă mai 
arăt totuși niște imagini. Imediat o să vedeți, eu nu-i comand deloc pe cei care s-au dus să golească 
rafturile magazinelor, dar deloc, deloc. Adică, nu văd nimic... adică, dom`le, e o lipsă de civilizație. Hai 
taci dracu din gură! E o reacție umană absolut firească. Deci, gata? Suntem pregătiți să vedem cum nu 
s-au golit rafturile magazinelor și cum nu-i adevărat, e un fake-news, eee! Hai să vedem. 

(rep 01:56, Sel 6) A fost difuzată o înregistrare preluată de pe Facebook în care clienții unui 
centru comercial s-au îmbulzit la un stand de tip insulă, fiecare dintre ei încercând să intre în 
posesia unor conserve. 

După difuzarea materialului, Mircea Badea a mai comentat următoarele: Ia ziceți, javrelor 
hashtag-iste, e fake news, ha? Ia zi, e fake news? Javrelor! Așa. Oamenii nu sunt de condamnat, 
deloc, nici de acuzat, nici... nu, e absolut firesc. De ce? Băi nene, se întâmplă ceva ce nu știm exact ce, 
că de fapt se întâmplă ceva ce nu știm exact ce. Până la urmă și întrebarea dar care e de fapt, de ce e 
așa isterie la nivel mondial? Că până la urmă, din ce s-a văzut, până în momentul ăsta, e mai puțin 
mortală decât gripa obișnuită. Totuși, adică ăsta, virusul ucigaș! Băi prietene, virus ucigaș sau așa s-ar 
califica, pe bune, mai degrabă s-ar califica gripa românească, de aicișa, neaoșă, la virusul ucigaș. Da, 
într-adevăr, e o frăsuială pe planetă și atuncea sigur că zici, bă, dar stai puțin, totuși, ce ne facem, nu? 
După care auzi carantină. Ce înseamnă carantină? Nu știu. Te ține acasă sau te bagă undeva? Sau te 
ține acasă 2 săptămâni. Păi și la dracu, primul lucru care îți vine în cap dacă ai și copii nu mai zic, băi 
și dacă pe mine mă ține în casă, că nu știi în primele momente atunci și zici dom`le și două săptămâni 
nu ieși din casă și stai izolat în casă. Păi, bă nene și eu ce mănânc două săptămâni? Și eu ce fac două 
săptămâni? Că n-am mai... m-aș fi dus astăzi la cumpărături că e frigiderul gol, dar acuma... și dacă 
mă bagă ăștia în carantină? Nu știu, tușesc dracu și zice ia taci, că poate ai gripă d-asta nouă, de 
Batman. Ai gripa de Batman, ia marș 2 săptămâni la carantină! Și zici bă, dar eu ce mănânc? Bun, între 
timp, am văzut cum decurge carantina în comuna vieții, asta, din Gorj sau de unde e. Da, dar pe de altă 
parte, e o comună. Una. Sunt câteva zeci de oameni, nu sunt zece mii de oameni. Când sunt zece mii de 
oameni în carantină, te gândești, măcar îți pui întrebarea, totuși trăind în România unde practic, 
prietene, nu reușești să pui din prima gresia ca lumea, pe jos, când îți pui gresie. Nu reușești dracului, 
înțelegi, să instalezi televizorul bine și cu cablu din prima sau... nu reușești nimic din prima, înțelegi? 
Nu, d-astea, adică e greu să găsești unul pentru țeava de la baie să ți-o repare bine. Deci, bă frate, hai 
să mai luăm dracu trei lulele, cinci surcele, că eu știu ce se întâmplă? De aia zic, adică eu nu sunt deloc 
de acord cu ăștia care pufăie disprețuitor, adică ia uite mă, s-au înghesuit ăștia la... Da, e absolut uman 
și firesc. Absolut uman și firesc, ce să vezi? Sunt unii care o ard. Ei! Și stai în casă și comanzi. Bă, ce să 
vezi, băi șmecherilor, bă, nu toată lumea stă pe niște cărămizi de bani, se întâmplă, uite, mai sunt și d-
ăștia needucați, care n-au șofer, d-ăștia needucați care sunt propriul lor șofer sau merg cu tramvaiul și 
bă, nu stau pe niște cărămizi de bani să zică: aduce-ți-mi acasă menisc de păstrugă, vă rog! Bă, nu! Îți 
iau dracu niște făină, își iau niște ulei, mai fac câte ceva acolo în caz că. Bun! Deci, între timp, sigur că 
pe bază de Arafat, pe bază de Streinu Cercel, adică oameni care au meciuri în picioare, au făcut, au 



 

  

5

 

văzut, au... așa... bun, începe să capete o coerență totuși reacția autorităților și de la zi la zi începi să 
te prinzi, bă, stai, că uite, poate nici nu-i chiar așa de rău, dar stai că și dacă nu știu ce, uite, s-a 
întâmplat că acolo s-a întâmplat bine, că acolo... adică, e altceva după ce ai un pic de experiență, dar 
prima reacție a fost firească, normală. Bun, în sfârșit! Ce? Ăla e din mai 2018? Care? Aia din 
magazine e din mai 2018? Lasă că avem și din zilele noastre. Deci, da, zice exact și uite zice cineva, 
dar cum să comanzi dacă și livratorii sunt în carantină? Da, bun, nu toți livratorii or fi în carantină, 
adică or fi și în necarantină, dar știți că, ideea e că cică îți lasă la ușă și cum plătești? Nu, că după 
card, că... bun! În sfârșit, deci da. Chiar dacă aia era din mai 2018, avem alte imagini din... de ieri. 
Plus că, atenție! Uite, în cazul în care cetățenii se panichează sau ceva sau mă rog, se uită și ei să zică, 
bă nene, ia să vedem, ce e de făcut? Adică toată lumea s-a urcat cu picioarele pe cetățenii care s-au dus 
să ia făină și ulei și ia uite-i mă p-ăștia! Bun! 

 
Sel 7 (rep 13:07-15:02, sel 0.mp4) Mircea Badea: Doar o secundă, să vă arăt. Dă-mi-o p-aia de 

la... nu găsesc acuma, mă enervează foarte rău chestia asta. Dă-mi-o p-aia de la PRO TV, te rog, nu 
mai da filmulețele astea, dă-mi-o p-aia de la PRO TV. Deci în primele minute de... ore de... mă rog bă, 
nene, ia uite, s-ar putea să fie și în România, hau-hau, hau-hau, hau-ha. Uite, acum vreo 2 zile este, s-a 
întâmplat treaba asta, dar n-am avut eu emisiune sau ieri s-a întâmplat. Bun. În sfârșit! 

A fost afișată o postare preluată de pe o rețea de socializare (SURSA ȘTIRILE PRO TV) care 
conținea informații despre proviziile care ar trebui cumpărate în cazul unei epidemii de 
coronavirus. 

Mircea Badea: Deci nu azi, în orice caz nu azi. Deci, Știrile Pro TV, Știrile Pro TV au zis: 
proviziile pentru o eventuală epidemie de coronavirus, lista de alimente în caz de urgență. Deci tu zici, 
bă și ce fac, băi nene, că nu știu ce-i cu asta, epidemie, că virus, că alea, nu știi. Zici bă, ce să fac? Și 
poate intri pe Știrile Pro TV. Zici, ia să vedem, ce zic ăștia de la PRO TV? Păi, ăștia de la PRO TV te 
trimiteau să faci provizii. Ia uite ce scrie acolo, provizii. Asta e de ieri sau de alaltăieri. Astăzi ce zi e? 
Joi, mă rog, deja... da, e de marți. Nu e... e de marți. E de marți sau nu, e... cred că e de ieri că n-am 
apucat noi să o dăm aseară.  

Mircea Badea a citit textul din postarea respectivă și l-a comentat. 
Mircea Badea: „Proviziile pentru o eventuală epidemie de coronavirus. Lista de alimente în caz de 

urgență”. Deci ăștia te trimit la supermarket. Uite „ce trebuie” nu ce poți, ce ar fi bine, „ce trebuie să 
cumperi din supermarket”. Deci, înainte să te apuci să înjuri populația că s-a năpustit, bă, uite că 
Știrile Pro TV, a? Și când îți spune și știi că la Știrile Pro TV Esca, vorba ia, îi lipsește taraba din față, 
zici bă, știe ea, că doar arată ca o gospodină, ă? Știe, dânsa face din patate niște friganele și se pricepe 
dânsa la decojit cartofi. Bun! Să trecem mai departe. (…..)” 

 
“Postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 14.03.2020, în intervalul orar 21:00 – 23:47,  în 

direct, emisiunea ”Se întâmplă în România” moderată de Sabina Iosub. 

Invitați: 

 Victor Alistar  - membru CSM, profesor SNSPA, avocat (transmisiune video directă); 
 Sergiu Cora – reporter (legătură telefonică directă);  
 Monica Anisie - ministrul Educației (legătură telefonică directă);  
 Cătălin Harnagea - fost șef SIE (legătură telefonică directă);  
 Dragoș Damian - Patronatul Fabricilor de Medicamente (legătură telefonică directă); 
 Adrian Streinu Cercel – profesor (transmisiune video directă); 
 Florian Bodoc – fostul ministru al Sănătății (transmisiune video directă); 
 Sabina Preda – reporter (legătură telefonică directă); 
 Vlad Ungar – reporter (transmisiune video directă); 
 Aurelian Bădulescu – viceprimarul Capitalei (legătură telefonică directă); 
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Titluri afișate pe ecran: STARE DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA. CE SE SCHIMBĂ; CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN 
ROMÂNIA CÂT E STARE DE URGENȚĂ; ALIMENTELE S-AR PUTEA RAȚIONALIZA DE LUNI (rep. 
01.38 - 01.51, sel. 21; rep. 04.54 - 05.40, sel. 21; rep. 16.27 - 16.46 , sel. 21; rep. 34.10 - 35.42 , sel. 21; rep. 
43.56 - 44.12 , sel. 21;); CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ȘCOLILE CÂT E STARE DE URGENȚĂ; ACUM ÎN ROMÂNIA 
– 113 CONTAMINAȚI, 2652 ÎN CARANTINĂ; ULTIMA ORĂ: FRANȚA ÎNCHIDE RESTAURANTELE; 
IMEDIAT: DOCTORUL STREINU-CERCEL, ÎN DIRECT; IMEDIAT: MINISTRUL EDUCAȚIEI, ÎN DIRECT; 
SE CERE PRELUNGIREA SUSPENDĂRII CURSURILOR; CIRCULAȚIA ÎN UNELE ZONE S-AR PUTEA 
INTERZICE (rep. 16.51 - 17.55 , sel. 21; rep. 35.45 - 36.17 , sel. 21; rep. 44.15 - 45.05, sel. 21;); PE 
PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ SE VOR FACE RAZII (rep. 17.56 - 18.58 , sel. 21; rep. 36.17 - 36.39 , 
sel. 21; rep. 45.05 - 46.07 , sel. 21;); STAȚIILE DE APĂ, SUB PAZĂ MILITARĂ (rep. 18.59 - 19.24 , sel. 21; 
rep. 36.39 - 37.34 , sel. 21); ACUM ÎN ROMÂNIA – 116 CONTAMINAȚI, 2652 ÎN CARANTINĂ; ULTIMA ORĂ: 
116 INFECTAȚI ÎN ROMÂNIA; PRODUCĂTORII CER LINIE VERDE PENTRU MEDICAMENTE; VIRUSUL A 
SUFERIT MUTAȚII. CE ÎNSEAMNĂ ASTA (rep. 03.21, sel. 22); CÂND VA FI GATA VACCINUL ÎMPOTRIVA 
CORONAVIRUSULUI; MEDICAMENTE INTERZISE CÂND AI CORONAVIRUS; CUM AU EXPLODAT 
CONTAMINĂRILE ÎN ROMÂNIA; ROMÂNIA, PE HARTA ROȘIE A CORONAVIRUSULUI; ULTIMA ORĂ: 118 
INFECTAȚI ÎN ROMÂNIA; ACUM ÎN ROMÂNIA – 118 CONTAMINAȚI, 2652 ÎN CARANTINĂ; ULTIMA ORĂ: 
121 INFECTAȚI ÎN ROMÂNIA; ULTIMA ORĂ: 123 INFECTAȚI ÎN ROMÂNIA; IMAGINI DIN SPITALUL 
GEROTA, AFLAT ÎN CARANTINĂ; POLITICIENII INFECTAȚI, INTERNAȚI LA TIMIȘOARA; MINIȘTRII AU 
IEȘIT DIN IZOLARE SĂ JURE; GUVERN: LUĂM DOAR MĂSURI PENTRU LIMITAREA VIRUSULUI 
(rep. 18.39 – 20.00, sel. 23; rep. 40.19- 41.18, sel. 23); PROFESORUL CERCEL, APEL AL CALM CĂTRE 
ROMÂNI; CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LOCURILE DE CARANTINĂ; FIREA: VOR FI SUPLIMENTATE LOCURILE 
DIN SPITALE; FIREA CERE ÎNCHIDEREA CAPITALEI PENTRU STRĂINI (rep. 28.20, sel. 23); 380 DE 
PERSOANE ÎN CARANTINĂ ÎN CAPITALĂ; NOU CENTRU DE CARANTINĂ PENTRU 264 DE OAMENI; 7 
OAMENI INFECTAȚI DE SENATORUL LIBERAL CHIȚAC; AUDIERI LA DISTANȚĂ, JURĂMÂNT CU MASCA 
DE PROTECȚIE; GUVERN: NU TOATE MĂSURILE DIN ORDONANȚĂ SE APLICĂ 

Redăm mai jos fragmente din emisiune:  
(rep 59.51, sel 14-20 – rep 00.41, sel 14-21) A fost difuzat un fragment din declarația de presă a 

președintelui Klaus Iohannis în care a anunțat decretarea stării de urgență la începutul săptămânii viitoare prin 
care va fi posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. 

Sel 1 (rep 00.49 – 01.44, sel 14-21) Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: CE SE 
ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA CÂT E STARE DE URGENȚĂ; ALIMENTELE S-AR PUTEA RAȚIONALIZA DE 
LUNI 

Sabina Iosub, la începutul emisiunii: Președintele Klaus Iohannis a anunțat în această seară că va 
decreta stare de urgență în România începând de săptămâna viitoare. Ce înseamnă această stare de urgență, ce 
măsuri va conține ea, ce va trebui să facem noi în continuare și ce drepturi vor fi limitate, vă voi explica pe 
parcursul acestei seri. E foarte important să rămâneți alături de mine pentru că vom avea, de asemenea, în 
această seară, alături de noi, specialiști în medicină care vă vor spune care este situația în acest moment. Vor fi 
aici, în direct, miniștrii din Guvernul Orban pentru a vă da toate detaliile cu privire la ceea ce se întâmplă aici, 
în România, la felul în care va arăta viața noastră pe mai departe. În acest moment sunt, așa cum vedeți și pe 
ecran 113 cazuri confirmate în România cu COVID-19. 

În partea drapta-jos a ecranului, alternativ, au rulat informațiile (de exemplu): CRIZA 
CORONAVIRUSULUI; CAZURI CONFIRMATE 113 / PACIENȚI VINDECAȚI 9 / PERSOANE ÎN CARANTINĂ 
2.652 / PERSOANE IZOLATE 14.573 

(rep 01.44 – 06.33, sel 14-21) Sergiu Cora, prin telefon, a vorbit despre cazurile de infectare cu 
coronavirus, rapiditatea răspândirii COVID-19, că vârful epidemiei va veni, dar că lucrurile se pot schimba în 
bine sau în rău, că oamenii pot contribui la oprirea răspândirii coronavirusului. A amintit despre cazul unui tânăr 
de 31 de ani din Constanța, confirmat cu COVID-19, care este contact al senatorului Vergil Chițac. 

Sergiu Cora: Aflăm apoi că ar fi vorba chiar despre fiul acestui domn. 
Sergiu Cora a menționat că au fost oameni care au ignorat sau n-au luat în serios măsurile și a amintit care 

este procedura în cazul în care o persoană află că o anumită persoană cu care s-a întâlnit în ultimele 14 zile este 
depistată pozitiv cu noul coronavirus. (autoizolare, informarea autorităților). 

(rep 06.33 – 07.14, sel 14-21) Moderatoarea a informat cu privire la măsurile care sunt luate în alte țări 
din UE (închiderea restaurantelor, cafenelelor, magazinelor, cinematografelor în Franța) 
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(rep 07.14 – 15.28, sel 14-21) Ministrul Educației, Monica Anisie, a intervenit telefonic și a dat detalii 
cu privire la suspendarea cursurilor spunând că, în Hotărârea nr. 6, Comitetul Național pentru Situații Speciale de 
Urgență a specificat că se poate prelungi termenul de 22 martie. Ministrul a menționat că, dacă este necesar, va fi 
solicitată prelungirea suspendării cursurilor, a amintit că Ministerul Educației a încurajat realizarea de cursuri-
suport pentru elevi asistate de tehnologie și a vorbit despre parteneriatul cu televiziunea publică pentru a oferi 
posibilitatea tinerilor de a avea acces la educație (începerea de luni a cursurilor).  

Ministrul Educației a precizat că lucrează cu echipa de la minister pentru a identifica cele mai bune 
măsuri ce vor fi luate ținând cont de faptul că președintele României a decretat stare de urgență de luni 
(continuarea suspendării cursurilor, oferirea posibilității cadrelor didactice de a realiza cursuri-suport pentru elevi, 
decalarea activităților și a calendarelor, suspendarea simulărilor). 

În încheierea intervenției telefonice s-a vorbit despre audierea miniștrilor și învestirea Guvernului Orban. 
 
Sel 2 (rep 15.28 – 21.10, sel 14-21) Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: STARE DE 

URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA. CE SE SCHIMBĂ; CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA CÂT E STARE DE URGENȚĂ; 
ALIMENTELE S-AR PUTEA RAȚIONALIZA DE LUNI; CIRCULAȚIA ÎN UNELE ZONE S-AR PUTEA 
INTERZICE; PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ SE VOR FACE RAZII; STAȚIILE DE APĂ, SUB 
PAZĂ MILITARĂ 

Sabina Iosub: Stare de urgenţă de la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă asta? Știu… mulți 
dintre voi, deja, mi-ați trimis mesaje… N-o să mai putem ieși pe stradă, n-o să mai putem vorbi între noi… De 
se întâmplă, de fapt? Vă spun de la bun început că luni începe procedura… procedura care arată în felul 
următor… Un decret va fi emis de către președintele României și în acel decret vom afla cu toții, de fapt, ce 
măsuri vizează această stare de urgență. Să nu uităm, însă, un lucru… că într-un termen de 48 de ore 
Parlamentul trebuie să încuviințeze această stare de urgență și, mai apoi, decretul să fie publicat în Monitorul 
Oficial. Am adus alături de mine un expert ca să ne facă să înțelegem exact cam ce măsuri ar putea fi vizate 
începând de săptămâna viitoare prin acel decret prezidențial. (…) 

(rep 01.06 sel 2) Sabina Iosub: Ce înseamnă, de fapt, starea de urgență? N-o să mai ieșim pe stradă? N-
o să mai putem să vorbim între noi? O să se închidă magazinele? O să se închidă orașele? Întrebările acestea 
au apărut imediat pentru că, poate, nu suntem suficient informați sau poate pentru că nu am primit noi, încă, 
toate informațiile. 

Victor Alistar: Cel mai bine este să ne uităm pe cadrul normativ și acolo lucrurile se clarifică foarte 
mult. Am văzut și eu pe spațiul social-media tot felul de alerte… Ei bine, starea de urgență se poate impune și e 
relevant să urmărim acest lucru pentru două motive… Existența unor pericole grave sau actual iminente la 
securitatea națională și aicea ne vom referi nu în sens de război, ci în sens de siguranță națională cu privire la 
sănătatea publică și a doua ipoteză – iminența producerii unor calamități sau prevenirea unor dezastre… Ei bine, 
ambele trebuiesc invocate pentru că prima ipoteză este cea care permite, spre exemplu, închiderea frontierelor. 
Cea de-a doua, dacă ne limităm doar la zona de epidemie și de dezastru, nu este generatoare de închiderea 
granițelor. Deci este foarte important să vedem temeiul pe care președintele îl va adopta. Cu privire la ce anume 
se restrânge… Da, se vor restrânge o serie de drepturi, mai puțin dreptul la educație… scrie expres legea în acest 
sens… de aceea trebuiesc făcute cursurile on-line sau recuperări… probabil că și doamna ministru, proaspăt 
reînvestită, va analiza cu mare atenție împreună cu echipa domniei-sale, cadrul legal pe această chestiune… Mă 
bucur că, până la urmă, au fost sistate cursurile, deși de la Ministerul Educației, într-o primă facă, ni se spunea 
că nu. Am văzut, de asemenea, panică că se vor închide magazinele. Ei bine… sau că vom avea eventuale 
probleme cu energia electrică… să cumpărăm conserve și tot felul de lucruri de acest gen... Ei bine, legea 
stabilește foarte clar, ca obligație pentru toți furnizorii de utilități publice, de servicii către populație, inclusiv 
zona de alimentație, de a continua furnizarea acestor servicii… este stabilită ca obligație… Dacă în timp 
normal poți să închizi un magazin… decid să-l închid… în timpul unei stări de urgență sunt obligat să țin acel 
serviciu care este autorizat, ca atare, deschis, în condițiile și pe măsurile care sunt luate de autorități. De aceea, 
spre exemplu, în Italia, nu au fost închise magazinele pentru că oamenii trebuie să se poată alimenta și pentru a 
preveni un haos.  
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Sabina Iosub: Și niciodată farmaciile, așa cum ne și spunea reprezentantul producătorilor de 
medicamente, aici, la Antena 3. Și-o să ave detalii… iartă-mă Victor Alistar… dar vreau să le spun asta 
telespectatorilor noștri  că ceva mai târziu, aici, la ”Se întâmplă în România”, avem detalii și cu privire la ceea 
ce înseamnă decretarea stării de urgență pe zona aceasta de medicamente și materiale sanitare mult necesare în 
spitale. Te rog, Victor…  

Victor Alistar: De asemenea, trebuie să știe cei care ne urmăresc ce anume nu se poate, sub nicio formă, 
limita prin starea de urgență și anume dreptul la viață… ceea ce-i firesc… tortura, pedepse ori tratamente 
inumane sau degradante. Deci în situația în care se vor institui măsuri de carantină forțată, acestea trebuie să 
respecte în continuare tot ceea ce presupune demnitatea umană și tratamente firești, adică să evite tratamentele 
inumane și degradante. De asemenea, nu pot fi restrânse drepturile și libertățile de natura suprimării acestora, ci 
doar o restrângere. Am văzut foarte multe discuții cu privire la libertatea presei. Ei bine, nu poate fi suprimată 
libertatea presei, se pot lua anumite măsuri pentru corecta informare a opiniei publice, se poate stabili de către 
autorități obligativitatea pentru toți emițătorii audiovizuali de a transmite anumite mesaje care vin de la aceste 
comandamente, dar nu se poate… 

Sabina Iosub: Ceea ce oricum deja se întâmplă, Victor… iartă-mă… am văzut că absolut… 

Victor Alistar: Nu se poate suprima independența presei. 

Sabina Iosub: Exact… am văzut că absolut toate televiziunile fac asta, transmit toate mesajele, sunt toate 
acele clipuri de informare atât de necesare… Deci cred că din punctul acesta de vedere nu au fost probleme. 

(rep 21.16 – 24.08, sel 14-21) Moderatoarea a anunțat cazurile 114, 115 și 116 din România confirmate 
cu COVID-19 în urmă cu puțin timp și a dat detalii cu privire la modul de infectare al acestora. De asemenea, a 
specificat că trebuie respectate regulile, a vorbit despre media de infectare din lume. 

Sel 3 (rep 24.08 – 28.49, sel 14-21) Sabina Iosub: Așadar, în contextul ăsta, Victor Alistar, ce măsuri ar 
mai putea fi luate, crezi tu? 

Victor Alistar: În primul rând trebuie să vedem și ce conține decretul pe care președintele îl emite, 
contrasemnat de primul ministru, se publică în Monitorul Oficial și intră în vigoare de îndată ce-i publicat în 
Monitorul Oficial. 

Sabina Iosub: Și Parlamentul unde…? Unde este pe acest traseu? 

Victor Alistar: Parlamentul are un termen de 5 zile pentru a aproba măsura. În cazul în care n-o aprobă, 
starea de urgență încetează și măsurile luate încetează. Dar decretul odată publicat în Monitorul Oficial produce 
efecte juridice. Toți operatorii audiovizuali sunt obligați să anunțe în termen de două ore, în mod repetat și, de 
asemenea, repetat în primele 24 de ore. Decretul cuprinde motivele care au impus starea de urgență și aici este 
important pentru că raportat de acestea vor fi și atribuțiile autorităților publice. Zona în care se instituie… ne 
așteptăm să fie pentru întregul teritoriu…. Perioada… trebuie știut că starea de urgență se poate impune pe o 
perioadă maximă de 30 de zile urmând a se putea prelungi din nou cu câte 30 de zile. 

Sabina Iosub: Dacă situația o impune, da? Adică trebuie să persiste în continuare o situație care să 
ceară, să spunem, o astfel de stare de urgență. 

Victor Alistar: Dacă situația o impune… De asemenea, decretul va cuprinde și măsurile de primă 
urgență care urmează a fi luate. Deci chiar în interiorul decretului se prevăd, de regulă, într-o atare situație, 
pentru a respecta până la urmă și ordinea juridică și capacitatea de aplicare a legii, sunt enunțate generic și date 
în sarcina unor autorități. De asemenea, drepturile și libertățile care se limitează vor fi enunțate, cum ar fi 
dreptul la circulație, cum ar fi alte asemenea drepturi și, de asemenea, autoritățile… 
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Sabina Iosub: Ce înseamnă dreptul la circulație? Atenție! Că aici pot apărea brusc întrebări… Nu 
mai pot să ies din casă? Nu mai pot să ies din oraș? Nu mai pot să ce? Va scrie în decret, desigur, dar hai să 
vedem minim – maxim… 

Victor Alistar: Nu trebuie să ne așteptăm ca în decret să scrie foarte detaliat. Limitarea dreptului la 
circulație, astfel cum este stabilit de autoritățile desemnate, tot în decret se va spune. Asta înseamnă că se poate 
lua măsura… 

Sabina Iosub: Că pot fi luate gradual, da?... inițial, nu știu, să nu ne mai… 

Victor Alistar: Interzicerea intrării și ieșirii din țară, izolarea unor orașe, localități care riscă să fie un 
focar mare sau cu grad mare de răspândire sau, după aceea, chiar și obligația de a nu ieși din casă decât cu 
excepția unui interval de maxim atâtea ori pe săptămână sau pe zi pentru… 

Sabina Iosub: Cum vedem în Italia acum? 

Victor Alistar: Exact cum vedem și în Italia. Dar astea se vor lua gradual. Însă pentru a putea fi luate, 
decretul, conform legii, trebuie să cuprindă trimiterea la această restrângere. Și de asemenea care sunt 
autoritățile competente… Am văzut pe social-media tot felul de discuții că vine armata. Armata vine în stare de 
asediu. Altfel, autoritatea competentă este Departamentul pentru Situații de Urgență, sistemul național… acel 
Consiliu Național pentru Situații Speciale de Urgență și Departamentul pentru Situații de Urgență sub 
conducerea directă a ministrului de Interne și coordonarea primului ministru, spune legea foarte clar. E 
adevărat, aceste autorități vor putea să solicite, spre exemplu, pentru a pune blocade dacă nu se respectă 
interdicția de intrare și ieșire din localități… vor putea solicita sprijinul forțelor militare.  

Sabina Iosub: Știm foarte bine că încă de zilele trecute, Victor, s-a vorbit despre sprijinul pe care armata 
îl poate da în ceea ce privește acțiunile ce urmează a fi întreprinse în această perioadă, chit că vorbim despre, de 
exemplu, paza acelor oameni  aflați în izolare sau acelor oameni aflați în carantină… 

Moderatoarea a amintit cele trei spețe care există: tânăra din Hunedoara care nu a respectat izolarea și a 
infectat 13 persoane, fostul angajat MAI care a infectat 15 persoane și senatorul PNL Vergil Chițac care ar fi 
infectat 7 persoane.  

Sabina Iosub: Așadar, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, se poate cere sprijinul armatei 
pentru a păzi, punctual, anumite centre de carantină sau de izolare.  

Sel 4 (rep 28.49 – 36.20, sel 14-21) Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate: STARE DE 
URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA. CE SE SCHIMBĂ; CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA CÂT E STARE DE URGENȚĂ; 
ALIMENTELE S-AR PUTEA RAȚIONALIZA DE LUNI; CIRCULAȚIA ÎN UNELE ZONE S-AR PUTEA 
INTERZICE; PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ SE VOR FACE RAZII 

Prin telefon, în direct: fostul șef al  SIE, Cătălin Harnagea 

Sabina Iosub: Care sunt lucrurile bune… care sunt plusurile, să spunem, și care ar putea fi minusurile 
aduse de o astfel de stare de urgență de luni încolo, așadar? 

Cătălin Harnagea: În primul rând, în general, starea de urgență se dă pentru a elibera niște resurse 
financiare sau nu numai. Și anume instituțiile statului trebuie să folosească mult mai rapid, financiar, aceste 
resurse pentru, spre exemplu, a cumpăra tot felul de echipamente, tot felul de consumabile, pentru a asigura 
cât de cât o protecție mai sporită față de ce avem noi acuma, o pandemie. Sigur, pasul următor... să zic... sau 
varianta cealaltă este… care se poate lua în același timp… este de a suspenda sau restrânge anumite drepturi 
civile… la ceea ce făceați referire dumneavoastră mai devreme și anume a folosi… nu neapărat, armata… da 
a folosi Poliția și a interzice anumite deplasări, întâlniri, adunări, a direcționa anumite fluxuri de transport, de 
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persoane private spre anumite locuri sau a interzice aceste fluxuri de a intra în anumite zone și așa mai 
departe. Dar, în principal, în primul rând, starea de urgență se dă pentru a desface și a face mult mai rapidă 
intervenția vizavi de resursele pe care statul le poate oferi unor situații de genul ăsta. 

Victor Alistar: Și, dacă îmi dați voie chiar în mod concret, articolul 20... pentru ca oamenii, dacă vor 
căuta pe internet să vadă unde să se uite… stabilește ce limitări vor putea fi și spune clar: să limiteze sau să 
interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone, se efectuează control asupra unor persoane 
sau locuri când aceasta se impune, să efectueze razii, percheziții fără toată acea procedură foarte amplă… 
dacă vrei să intri în casa cuiva să vezi dacă este o persoană nedeclarată care prezintă risc epidemiologic, poți 
să o faci… să exercite în mod excesiv dreptul de a autoriza adunările publice, să dirijeze și să mute persoane 
care sunt refugiate sau care sunt în carantină, care au interdicții… deci stabilește clar nu unde vreau eu să 
merg, dacă nu mai pot să intru în Buzău.. ca oraș, spre exemplu… stabilește clar, mă trimite ori la Slobozia, 
ori la Constanța… sper că nu București-ul care e aglomerație urbană și reprezintă un risc. Deci aici 
autoritățile au drept de (neinteligibil) 

Sabina Iosub: Exact și deja primarul Capitalei a atras atenția supra faptului că este o aglomerație mare 
în București, că tot ceea ce a însemnat intrare sau revenire a românilor în țară s-a făcut în mate parte prin 
București, pe căi aeriene și apoi carantinarea lor tot în această zonă. (…)  

Cătălin Harnagea: Doamna Iosub, vreau să mai adaug ceva… starea de urgență și de asediu se referă nu 
numai la… hai să spunem… această pandemie… deci ea în momentul când se dă se poate da și datorită unui 
conflict armat sau datorită unui atac terorist foarte puternic.  

(rep 03.45 sel 4) Sabina Iosub: Bun… în acest sens, eu am de făcut o precizare… pentru că e foarte 
important… Sigur… 

Cătălin Harnagea: Din cauza asta sunt mult mai multe restricții, adică nu poate să se refere exact la 
pandemie sau epidemie sau eu știu la ce… 

Sabina Iosub: Este o precizare pe care această celulă de criză o face având în vedere enunțarea în 
spațiul public, în mediul on-line, a posibilelor măsuri care pot fi luate în cadrul stării de urgență, fără a se 
menționa faptul că nu toate aceste măsuri sunt luate în mod obligatoriu… menționăm faptul că vor fi avute în 
vedere doar acele măsuri necesare în combaterea răspândirii coronavirusului. Facem apel la responsabilitatea 
și în acest caz în modul de prezentare a măsurilor ce pot avea legătură cu motivul pentru care a fost enunțată 
această decizie. Victor Alistar… exact ce spuneai tu ceva mai devreme, da?, că vor fi doar măsurile care sunt 
legate de subiect. 

Victor Alistar: Exact. În niciun caz nu se va utiliza starea ca atare pentru a se face alte îngrădiri decât 
cele care sunt necesare pentru că legea spune că restrângerea drepturilor, spre exemplu, se face în condițiile 
articolului 53, alin. 2 din Constituție. Adică, pe înțelesul nostru… numai acele drepturi care sunt strict 
necesare a se restrânge și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu scopul lor. De aceea toate 
teoriile acestea cum că cine știe ce se întâmplă trebuie să fie luate, într-adevăr, cu mare rezervă și să fim 
convinși că acele măsuri vor fi luate doar în limita și în scopul legitim prevăzut de lege și de declararea stării 
de urgență.  

(...)” 
După analizarea rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că 

modul în care au fost aduse la cunoștința publicului unele informații referitoare la evoluția 
la nivel național și internațional a epidemiei de Covid-19 și la situațiile posibil efect al 
declarării stării de urgență la nivel național au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 
75 alin. (1) din Codul audiovizualului, dispoziții potrivit cărora, relatările despre dezastre 
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sau tragedii colective trebuie să fie realizate cu decenţă şi discernământ, fără a induce 
panică. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul nu a abordat într-un mod 
neutru și obiectiv informațiile privind gravitatea și efectele pandemiei, unele dintre 
informațiile prezentate în imagini sau în titlurile afișate în mod repetat pe ecran fiind de 
natură să agraveze starea de îngrijorare a populației și să inducă panică.   

De asemenea, Consiliul a apreciat că, spre exemplu, informația prezentată prin titlul 
difuzat în mod repetat în cadrul emisiunii din 14 martie 2020, respectiv “ALIMENTELE S-
AR PUTEA RAȚIONALIZA DE LUNI” a fost de natură să contravină și dispozițiilor art. 65, 
lit c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora,  în emisiunile de ştiri şi dezbateri, 
radiodifuzorii trebuie să respecte regula potrivit căreia, titlul afişat pe ecran să reflecte cât 
mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment. 

Cu privire la acest aspect, Consiliul a apreciat că titlul respectiv nu reflecta esența 
datelor prezentate în emisiune, în condițiile în care discuțiile purtate între moderatoare și 
invitați, referitor la decretul privind instituirea stării de urgență nu au confirmat nici măcar 
indirect posibilitatea raționalizării alimentelor.  
 

Având în vedere aspectele constatate, 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 somaţie publică.  

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

În temeiul 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 

76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3 – 
NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în 
legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 65 lit. c) și 75 alin. (1) 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  
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: 
 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 
ANTENA 3 deoarece, în cadrul unor emisiuni difuzate în perioada 24-28 februarie, 4, 11 și 
14 martie 2020 a difuzat informații referitoare la situația impusă de apariția pandemiei de 
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COVID 19 cu încălcarea art. 65 și 75 din Codul audiovizualului, prevederi referitoare la 
informarea corectă a publicului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, titlul afişat pe ecran 
să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment, iar relatările 
despre dezastre sau tragedii colective trebuie să fie realizate cu decenţă şi discernământ, 
fără a induce panică.” 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 
       

      Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


