
Decizia nr. 1051 din 19.11.2019
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  

- 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  19 noiembrie 2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza autosesizării, cu
privire la emisiunea ‘’News Magazine’’ difuzată în data de 09.11.2019, de postul ANTENA 3.

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  şi  a  vizionării  înregistrărilor,  membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art.
8 din Decizia  nr.  781/2019  privind  regulile  de  desfăşurare  în  audiovizual  a  campaniei
electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

Potrivit dispoziíilor  invocate, cu  24  de  ore  înainte  de  începerea  votării  şi  până  la
închiderea  urnelor  sunt  interzise  difuzarea  oricăror  mesaje  şi  comentarii  cu  conţinut
electoral,  a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau prezentarea în
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la
art. 9.

În fapt, în data de 09.11.2019, în intervalul orar 10:00-11:45, postul ANTENA 3 a
difuzat, în direct, emisiunea ”News Magazine”,  în cadrul căreia a fost prezentată o știre
despre cazul Caracal, context în care a fost luat un interviu lui Alexandru Cumpănașu,
unchiul uneia dintre victimele din acest caz. 

Redăm din raportul de monitorizare:
Titluri știre: DETALII EXPLOZIVE ÎN ANCHETA DE LA CARACAL; UNCHIUL ALEXANDREI:

LUIZA E ÎN VIAȚĂ!; UNCHIUL ALEXANDREI BAGĂ ÎN ȘOC FAMILIA LUIZEI; DE CE NU ARATĂ
UNCHIUL ALEXANDREI FILMAREA; ȘOCANT: MAMA: NU ESTE LUIZA!

(rep.35.00-38.31  sel.9-10) Mihaela  Bârzilă:  Turnură  explozivă  în  scandalul  crimelor  de  la
Caracal, unchiul Alexandrei Măceșanu susține că ar fi găsit-o pe Luiza în Italia, că fata ar fi traficată de
proxeneți  și  chiar  a  prezentat  familiei  Luizei  o  filmare  cu  fata  făcută  în  urmă  cu  câteva  zile.  În
exclusivitate la Antena 3 unchiul Alexandrei a povestit că niște investigatori particulari ar fi ajuns la fata
de 18 ani, au filmat-o și au întrebat-o dacă este fata de la televizor. Imaginile tulburătoare au fost arătate
și familiei Luizei și vedem și noi fotografia pe care a văzut-o mama Luizei, dar oamenii nu sunt convinși
că este fata lor, mama Luizei este cea care are dubii în timp ce bunicul și mătușa susțin că este Luiza și
poate fi Luiza fata din aceste înregistrări.



Au fost  difuzate  pe  ecran două fotografii,  una în  care  apare  fata  din Italia  (zona ochilor  este
blurată) și cealaltă în care apare Luiza Melencu. 

Voce din off: Alexandru Cumpănașu spune că a fost contactat de un investigator privat angajat
de o persoană din România care l-a informat că a găsit-o pe Luiza în apropierea portului din Genova.
Investigatorul ar fi stat de vorbă cu ea, a fotografiat-o și a filmat apoi discuția.

A fost difuzat un interviu luat lui Alexandru Cumpănașu de către reporterul Antena 3, în interiorul
unei mașini.

Alexandru Cumpănașu: În momentul în care am aflat acest lucru despre Luiza am urcat, am
plecat, ne-am întors am primit și acest filmuleț de la acest investigator, nu îl aveam până seara, am
observat acele asemănări, pe filmuleț se văd mult mai bine cu Luiza, am observat faptul că are cască,
interlopul,  proxenetul,  cel  care  era,  din  mărturia  investigatorului  erau  doi  interlopi  care  erau  și
înarmați,  la  câteva  mașini  mai  în  spate,  dar  în  filmuleț  se  vede  cum își  pune  mâna  la  cască  în
momentul în care i se pun alte întrebări, de exemplu, de unde ești, ce vârstă ai, își pune mâna la păr, se
vede casca din ureche.

Reporter: Dar nu a întrebat-o, ești Luiza?
 Alexandru Cumpănașu: Nu, nu, nu, în momentul în care au spus haide cu noi, nu contează

care e tariful, nu, nu, nu, nu am voie cu români nu am voie și au mutat-o. Am luat legătura cu familia
Melencu, are fix legătură cu faptul că a fost mutată din acel loc, eu nu am altă variantă decât să fie
căutată de către oameni și să obținem din nou informații. 

Voce din off: Monica Melencu neagă că este vorba de fiica ei, în schimb bunicul adolescentei spune
că tânăra din imaginile obținute de Alexandru Cumpănașu are trăsături asemănătoare cu ale nepoatei
sale.

Femeie: Nu este Luiza. 
Bunic: Eu zic că este.
Femeie: Eu zic că nu e, părerea mea. 
Reporter: Haideți să mărim puțin fotografia. 
Femeie: Și în primul rând e mai matură.
Bunic: Are ochii, are fruntea, are  buzele.
Femeie: Nu se vede în jos, fizicul, eu una nu o recunosc la față nu, cel puțin la nas…
Bunic: Totuși e Luiza, am curaj să fac garanția că este Luiza.
Voce din off. Și avocatul familiei Melencu, Tonel Pop se arată rezervat cu privire la posibilitatea

ca în acel clip  să fie Luiza.
Tonel Pop: Să fim  ponderați, să ne gândim la acești oameni care nervii lor sunt  întinși la maxim și

până la urmă o mamă este ce mai…, dacă nici mama ta nu te recunoaște.
Voce din off: La scurt timp după ce Alexandru Cumpănașu a prezentat informația că Alexandra  ar

fi în viață a apărut și o primă reacție a DIICOT, printr-un comunicat de presă procurorii au precizat
faptul că  nu există indicii despre o filmare în care să apară Luiza Melencu .

Analizând raportul de monitorizare și vizionând înregistrări, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul  a încălcat prevederile art.  8 din Decizia nr.  781/2019 privind
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României.

Astfel,  membrii  Consiliului  au constatat  că,  în cadrul  emisiunii  ”News Magazine”,
difuzate în data de 09.11.2019, ziua ce precedea votul pentru alegerile prezidențiale,
turul  I,  în  contextul  unei  știri  despre  cazul  Caracal,  a  fost  prezentat  un  interviu  cu
Alexandru Cumpănașu,  persoană care candida la alegerile ce urmau să se desfășoare.
Or, potrivit normei legale invocate, cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la
închiderea urnelor este interzisă invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi
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a  reprezentanţilor  acestora  şi  ai  partidelor  politice,  alianţelor  politice  şi  alianţelor
electorale care susţin candidaţi. 

Pentru aceste aspecte, 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  sancționare fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României și ale dispoziţiilor
art.  91  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea  audiovizualului nr. 504/2002,  cu  modificările  şi
completările ulterioare,

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 în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia nr. 781/2019 privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.

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  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 cadrul emisiunii ”News Magazine”, difuzate în 9 noiembrie 2019,
ziua ce precedea votul pentru alegerile prezidențiale, turul I, în contextul unei știri despre
cazul Caracal,  a fost prezentat un interviu cu o persoană, care candida la alegeri  ce
urmau să se desfășoare. 

Or,  potrivit  dispozițiilor  art.  8 din Decizia nr.  781/2019,  cu 24 de ore înainte  de
începerea votării şi până la închiderea urnelor este interzisă invitarea sau prezentarea în
programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor
politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi.’’

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

                                Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
                                                                             și Relații Europene
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       Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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