
Decizia nr. 686 din 04.07.2019
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
Tel.: 021/208 76 96 / Fax: 021/2087496

- pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
BUCUREŞTI, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iulie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 6131/31.05.2019, cu privire la emisiunea „Sinteza zile” difuzată de postul
ANTENA 3, în data de 30.05.2019.
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 eliberată la
16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017)

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul
orar 06.00-23.00, producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament
trivial, vulgar sau obscen.
În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 30.05.2019, în

intervalul orar 21:00-23:46, în direct, emisiunea Sinteza zilei, moderată de Mihai
Gâdea.
Invitații emisiunii: Șerban Nicolae (senator PSD), Dragoș Pîslaru

(europarlamentar USR PLUS), Adrian Ursu (jurnalist), Cătălin Harnagea (fost
director SIE), Mugur Ciuvică (jurnalist), Răzvan Savaliuc (jurnalist).
Titluri afișate pe parcursul emisiunii: A ÎNCEPUT MĂCELUL! ORBAN VERSUS

BARNA-CIOLOȘ; PAPAMOBILUL DACIA PENTRU SFÂNTUL PĂRINTE; 14 ORE
PÂNĂ CÂND PAPA AJUNGE PE PĂMÂNT ROMÂNESC; ORA 11:30 – SFÂNTUL
PĂRINTE AJUNGE LA BUCUREȘTI; ORA 12:05 – PAPA FRANCISC, PRIMIT DE
KLAUS IOHANNIS; 12.50, PAPA, ÎNTÂLNIRE CU PREMIERUL LA COTROCENI;
15:45 – PAPA FRANCISC, PRIMIT DE PATRIARHUL DANIEL; KLAUS IOHANNIS
S-A DEZLĂNȚUIT DIN NOU; COD ROȘU DE TORNADĂ POLITICĂ; ORBAN,
MESAJ AMENINȚĂTOR CĂTRE PARTIDELE POLITICE; A ÎNCEPUT MĂCELUL!
ORBAN VERSUS BARNA-CIOLOȘ; PSD VS USR-PLUS; ȘERBAN NICOLAE VS
DRAGOȘ PÎSLARU.
Moderatorul a prezentat subiectele care vor fi discutate în emisiune.
Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la Sinteza

zilei. A fost o nouă zi plină de evenimente, de declarații, de controverse. Ne
pregătim, însă, pentru vizita Papei. În doar câteva ore, începe o vizită istorică și
postul nostru de televiziune (...) în mod special pentru a vă relata un astfel de
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eveniment de trei zile, așa cum e poate... O dată-n viață ai șansa ca jurnalist să
relatezi așa ceva. Nu s- a mai întâmplat de la venirea Papei Ioan Paul al II-lea, iar
modul în care este pregătită această vizită este unul cu totul și cu totul special. Vom
vorbi și despre acest lucru în această seară, desigur, unele dintre imaginile acestei
zile a fost... imaginile au fost cu Dacia Sandero, pregătită pentru vizita Papei, este
Papamobilul pregătit de România pentru Suveranul Pontif și o să vedem, în foarte
scurtă vreme, aceste imagini și multe alte informații despre ceea ce se întâmplă
mâine. Vă dau o informație extrem de interesantă: în avionul cu care vine Papa
Francisc la București, se află doar doi jurnaliști, unul dintre ei este corespondentul
special al Observatorului și va fi, desigur, foarte interesantă inclusiv această vizită.
Toate la vremea lor. Dragii mei, astăzi, președintele a atacat din nou, cere demisii,
vorbește despre faptul că nu îl va nominaliza pe Titus Corlățean în funcție, iar pe de
altă parte, după ce ministrul de Interne a anunțat ieri că nu-și dă demisia, astăzi a
fost chemată la DNA, desigur ca martor. Există vreo coincidență sau pur și simplu
nu există niciun fel de legătură între cele două. Vom încerca să aflăm în această
seară și vom vorbi și despre măsurile economice pe care Guvernul le-a anunțat
astăzi: sunt bune, sunt utile, sunt pur și simplu o încercare de a schimba subiectul?
Foarte interesant și astăzi, vizita lui Adrian Năstase la Palatul Victoria, așa cum
spunea și Radu mai devreme, Adrian Năstase n-a mai intrat în Palatul Victoria de
foarte multă vreme. Regrupări, repoziționări de toate felurile, repoziționări inclusiv
între PNL și USR, aseară, președintele PNL, Ludovic Orban, la un post de
televiziune s-a arătat foarte nemulțumit de decizia USR-ului de a anunța un candidat
la prezidențiale și pentru prima dară, președintele Partidului Național Liberal
lansează o serie întreagă de săgeți înspre cei de la USR. Începe o mică bătălie între
cele două partide? Pare că da. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla sau pur
și simplu sunt doar repoziționări după această campanie și după aceste alegeri. (...)
În contextul tensiunilor politice dintre PNL și alianța USR PLUS, tensiuni care ar fi

fost cauzate de anunțul alianței privind lansarea unui candidat propriu la alegerile
prezidențiale, în platoul emisiunii au avut loc următoarele comentarii:
Adrian Ursu: (...) V-ați decis să guvernați? Domnul Pîslaru, v-ați decis să

guvernați?
Dragoș Pîslaru: În momentul în care vom avea o majoritate parlamentară, în mod

evident că vom face.
Adrian Ursu: I-ați fraierit pe cei care au venit la vot duminică?
Dragoș Pîslaru: Nu este... votul de duminică a fost pentru alegerile

europarlamentare. Cu ce... ce să-i fraierim?
Mugur Ciuvică: N-a fost anti Dragnea? Și Dragnea, la pușcărie?
Dragoș Pîslaru: Cine a spus asta?
Mugur Ciuvică: Dumneavoastră, cine să spună?
Dragoș Pîslaru: Eu cred că...
Mugur Ciuvică: Nu știu dacă dumneavoastră personal...
Dragoș Pîslaru: Dar îmi spuneți că eu am spus.
Mugur Ciuvică: (...) dar ăia, publicul dumneavoastră care, care țipau plăcuța

suedeză, se refereau la UE? Sau se refereau la „muie PSD”? Că așa scria
acolo, că este o opinie politică legitimă, așa a zis Iohannis.
Dragoș Pîslaru: Ați văzut...
Mugur Ciuvică: Când spuneați: „Dragnea la pușcărie!” - vă refereați la UE? Sau la

Rahova?
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Dragoș Pîslaru: Una este c-a fost țara capturată de o mână de oameni corupți și

alta este electoratul acestor oameni.
Mugur Ciuvică: Domnul Pîslaru, știți ce e? Una-i una și alta-i alta. Lăsați și

dumneavoastră manipulările ieftine...
Dragoș Pîslaru: Ce manipulări ieftine? Sunteți împotriva unității românilor? Nu

înțeleg, ce manipulare?
Șerban Nicolae: Din punctul meu de vedere, comparativ cu Franța, surora noastră

de gintă latină, cum zicea dramaturgul, partidul președintelui Emmanuel Macron a
obținut 23% la aceste alegeri, situându- se pe locul 2. Nu mai zic ce mitinguri au fost
acolo, ce manifestații, ce confruntări cu forțele de ordine, ați auzit cumva ca în
Franța să se pună problema schimbării guvernului, a demisiei domnului Emmanuel
Macron? Ați auzit așa ceva în Europa la care ne uităm cu toții și care este dată ca
exemplu? Nu, și repet: poate unii cred că acum e un îndemn la unitate, la frăție,
la solidaritate, cu „ciuma roșie”, cu „muie PSD”, cu „la pușcărie”, cu
„infractorii”, „penalii”, „corupții”. Ați văzut și această chestiune care este cât se
poate de ticăloasă: un grup de corupți sau de penali sau de infractori s-a cocoțat în
fruntea statului. Da? Și noi am făcut legi ca să-l scăpăm pe Liviu Dragnea de
pușcărie. Liviu Dragnea a fost condamnat, este în executarea pedepsei. Deci, nimic
din ceea ce s- a spus în legătură cu modificările pe care le-am făcut la Legile Justiției
nu s-a dovedit a fi pentru a-l scăpa pe Dragnea de pușcărie pe de o parte și pentru a
afecta independența justiției, pe de altă parte. (...)
La ora 23:08, Mircea Badea a intervenit în direct, din studioul emisiunii „În gura

presei”. Redăm comentariile acestuia, cu privire la aspectele reclamate de petent:
Sel 3 (rep 38:46-39:11, sel 30-23) Mircea Badea: Mie mi s-ar părea foarte tare,

cum ar fi să...? Deci, ia gândește- te, cum ar fi să fie Ponta prim-ministru? Uite,
dom`le, USR-ul nu intră la guvernare, PNL-ul nu știu, din varii motive, nu știu,
nu vrea să intre și uite, se sacrifică Ponta. Îți dai seama cum am pleca noi de la
„Puie Monta”, care este precursorul lui „muie PSD”, nu? Practic. N-ar fi absolut
genial? Asta ar fi, într-adevăr, ceva cu adevărat.... sublim.

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrările,
membrii Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „Sinreza zilei” din 30 mai 2019 a
conţinut un limbaj obscen, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. b) din
Codul audiovizualului, potrivit cărora, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau
obscen.

În scopul asigurării protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe,
legiuitorul a prevăzut că nu pot fi difuzate în intervalul orar 06,00 - 23,00 producţii
care conţin un limbaj obscen; or, aşa cum reiese din rapoartul de monitorizare,
dialogurile de acest gen dintre participanţii la emisiune s-au purtat în afara
intervalului orar permis de art. 18 din Codul audiovizualului, respectiv înainte de ora
23.00 (în întervalul orar 14-00-16.00 în ediţia din 31.03.2019).

Membrii Consiliului au constatat că emisiunea prezentată mai sus a fost
difuzată cu încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor în cadrul
programelor audiovizuale, limbajul folosit fiind cu caracter obscen, interzis în
intervalul orar de difuzare a programelor respective.

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că
respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală
trebuie să primeze în orice program audiovizual, asigurându-se astfel o protecţie
reală a minorilor, pentru a nu fi expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, neavând
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suficient discernământ şi cunoştinţe pentru a nu considera că un comportament şi
un limbaj obscen pot reprezenta un model firesc de viaţă.

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 somaţie publică.

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare
nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017 pentru postul ANTENA 3) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) 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 audiovizualului
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 cu somaţie publică postul
ANTENA 3, deoarece, în emisiunea „Sinteza zilei” din 30 mai 2019, a fost folosit un
limbaj obscen, la o oră accesibilă minorilor, fapt de natură a-i prejudicia pe aceştia,
ceee ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00,
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau
obscen.”

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

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


