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Decizia nr. 319 din 26.03.2019
privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI RO 1599030
Fax: 021/203.02. 45; 203.03.57; 208.74.97
- pentru postul de televiziune ANTENA 1
Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Clăd. 16, sector 2,
Bd. Mărăşti nr. 65-67, Compl. Exp. Romexpo, sector 1
Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis sancţionarea radiodifuzorului, după ce în şedinţa din
14.03.2019 a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr.
1441/18.02.2019, cu privire la emisiunea „XNS EXTRA NIGHT SHOW” difuzată în
data de 04.02.2019, de postul ANTENA 1.
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018
şi decizia de autorizare nr. 169.4-3/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018).
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
a încălcat prevederile art. 40 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
(1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 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.
(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.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
În fapt, în data de 04.02.2019, în intervalul orar 23.43-01.00, postul ANTENA 1 a
difuzat, în direct, emisiunea „XNS EXTRA NIGHT SHOW”, moderată de Dan Capatos, iar
invitat permanent este Cătălin Bordea.
Redăm din raportul de monitorizare:
În prima parte a emisiunii, în intervalul orar 23.44 – 24.23, s-a discutat despre cazul Adinei Banea, o
bloggeriță de succes, care a adus o serie de acuzații proprietarei unui imobil pe care l-ar fi închiriat în urmă cu
puțin timp. Adina Banea a fost invitată în platou.
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Titluri și texte afișate pe ecran: SCANDAL MAFIOT ÎN LUMEA BUNĂ A CAPITALEI; IMEDIAT:
REACȚIA AVOCATEI CĂ A DAT UN TUN DE 200 DE MII DE EURO; IMEDIAT: VEDEȚI CONVORBIRILE
HALUCINANTE ÎNTRE CELE DOUĂ; IMEDIAT: RECLAMANTA, ACUZATĂ DE PRACTICI SEXUALE
NEORTODOXE; BLOGGERIȚA ADINA: "AM FOST JEFUITĂ".
La începutul emisiunii a fost difuzată o înregistrare video (rep. 44.10 – 49.30, sel. 4-23), în cadrul căreia
Adina Banea a oferit un interviu unui reporter, prezentând informații despre scandalul pe care aceasta l-ar avea cu
proprietara imobilului închiriat. Pe parcursul acestei înregistrări, pe ecran, au fost prezentate imagini cu presupusa
proprietară a imobilului (chipul femeii fiind blurat), fără a se preciza numele acesteia.
Sel. 1 – rep. 44.10 -46.28, sel. 4-23
Voce din off: Scandal fără precedent în lumea bună a capitalei. Războiul are toate ingredientele unui
film de la Hollywood. De la jaf în stil mafiot, la show-uri erotice și consum de droguri. Protagonistele acestui
scandal sunt două personaje celebre în high-life-ul bucureștean. Reclamanta este Adina Banea, bloggeriță de
succes și designer de renume. Reclamata este o avocată celebră care, se pare, a avut legături cu fostul OTV.
Povestea e simplă, dar, daunele sunt totale. Avocata i-a închiriat bloggeriței o vilă care urma să îi servească
drept atelier de croitorie. Imediat ce actele au fost semnate, bloggerița a transportat în imobil bunuri de sute de
mii de euro. Dar, surpriză, potrivit acuzațiilor, avocata nu i-ar mai fi permis accesul în clădire.
Adina Banea: Un jaf ordinar, ca la drumul mare. Furt calificat, uz de fals, șantaj, amenințare, abuz
emoțional asupra copilului meu de 13 ani, toate acestea soldate cu acest prejudiciu imens, cu anumite
cercetări care vor avea loc asupra mea de care nu îmi pasă. Încheind un astfel de contract, ne-am mutat toate
bunurile într-un imobil situat în (bip). Pe data de 13 am schimbat yala imobilului, s-au constatat nereguli în casa
respectivă ș.a.m.d., drept urmare, proprietara a cerut și ea un rând de chei pentru a constata și ea, a doua zi,
aceleași lucruri. Pe 13, seara, i-am dat cheia imobilului unde se aflau bunurile mele, de peste 220 000 de euro,
urmând ca, din acea seară, să nu îi mai văd niciodată, pentru că, de pe data de 14, proprietara imobilului a
schimbat cheia, restricționându-mi accesul în acel spațiu.
Sel. 2 – rep. 47.37 -49.27, sel. 4-23
Voce din off: Ca toată povestea să fie și mai spumoasă, avocata o acuză pe bloggeriță că ar fi
consumatoare de droguri și ar plăti femei pentru show-uri private cu tentă erotică.
Adina Banea: Fiului meu, în vârstă de 13 ani, i-a dat un mesaj lung, foarte lung, prin care explica foarte
multe mizerii despre mine, printre care, pot să spun, nu știu, pot să spun? Sunt transparentă până la capăt, că de
aceea are mare ghinion. Deci, printre altele, îi spunea faptul că sunt extrem de euforică de la substanțele pe care
le folosesc.
Reporter: Susținea că ai fi consumatoare de droguri?
Adina Banea: La greu. Da, deci că aș fi o consumatoare de droguri la greu, scuze, că aș face show-uri
erotice pe care le plătesc cu nu știu ce sume, nu știu cu cine… i-a mai spus că îi sunt datoare moartă, că o să mă
ducă la faliment, cu siguranță, și că va avea ea grijă de mine.
Reporter: Cum au apărut drogurile în această poveste?
Adina Banea: A apărut amenințarea cu Brigada Antidrog, nu știu de ce și de unde pentru că, era
chemată, din ce am înțeles eu, la dânsa acasă. Scopul ei este a intimida, a-ți căuta veriga slabă, a vedea exact
unde te fâstâcești și de ce, unde ești asumat și unde ai avea secrete pentru a le putea folosi împotriva ta. Mi se
pare senzațional ca un grup mafiot, de acest gen, să fie condus de trei femei. Adică este ceva incredibil.
Mafioții nu fac așa ceva. Mafioții nu îți ating copilul, mafioții nu te amenință, neapărat, înainte de a-ți face
ceva rău. Mafioții nu hărțuiesc în asemenea hal, decât dacă știu că ar putea căpăta ceva. De la mine deja era
căpătat tot, mi-a luat toată viața. Ce să îi mai dau mai mult?
După difuzarea înregistrării video, au continuat discuțiile în platou.
În continuare, redăm fragmente din emisiune.
Sel. 3 – rep. 55.35 -59.30, sel. 4-23
Dan Capatos: La 1272 puteți trimite mesaje pentru Adina, poate știți speța, poate le cunoașteți pe cele pe
care le acuză Adina de constituire de grup infracțional, sau multe alte aspecte, știți că puteți să trimiteți acolo.
Apropo de asta, multe aspecte în scandalul acesta. Și juridic, și de scandal de tabloid. Am tendința de a începe
cu partea de tabloid dar o să mi-o înfrânez pentru că este mult mai importantă partea cealaltă, dacă, întradevăr, se adeverește povestea pe care tu o spui. Tu spui că ai închiriat, la un moment dat, te-ai hotărât să
închiriezi un spațiu de la aceste persoane. Mai departe…
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Adina Banea: Da, aici chiar voiam să fac o rectificare, îmi cer scuze că te întrerup. În sensul că, acuza
mea principală vizavi de toate infracțiunile acestea de furt, de uz de fals ș.a.m.d. se îndreaptă, în special,
împotriva fiicelor domniei sale. Asta întrucât eu nu am semnat un contract cu doamna Păștin, habar nu am
cine este această doamnă Păștin, nici nu mă interesează.
Dan Capatos: Ea fiind avocata OTV-ului.
Adina Banea: Ea este avocata OTV-ului, ea este un cadru MAI ieșit la pensie în rezervă, sau dată afară,
habar nu am, pentru abuzuri în serviciu, din câte știu, maior. Tot dânsa este un judecător care, în anul '93, a
fost numit în funcție de către domnul Iliescu, ca în '94 să fie dată afară de același domn Iliescu.
Dan Capatos: Deci, mă rog, o traiectorie interesantă, și profesională, și …
Adina Banea: Asta voiam să spun, adică are o ascensiune extraordinar de interesantă. Începe ca și un
mare luptător, un brav luptător, un apărător al justiției, să spunem, da, printre altele. Și ajunge săvârșind cele
mai josnice infracțiuni de drept comun din câte pot exista pe acest pământ.
Dan Capatos: Astea nefiind demonstrate în acuzațiile tale.
Adina Banea: Eu știu acest lucru și nu doar eu știu acest lucru, adică eu, în ultima lună de când tot
investighez acest caz minunat în care am intrat fără să vreau…
Dan Capatos: O să încercăm și noi să o prindem pentru că așa este normal și, repet, noi nefiind
implicați, o să păstrăm tot timpul prezumția de nevinovăție pentru că așa e normal. Dacă dorește să intervină,
să își spună punctul de vedere aici suntem, până la 1 noaptea.
Adina Banea: Așa este și firesc, de altfel. Da, doamna Păștin, vă aștept.
Dan Capatos: Deci, pe scurt, pentru că am văzut și în material, tu aveai de dezvoltat o afacere, să zicem,
la început.
Adina Banea: Exact. Am implementat două proiecte, împreună cu un partener de al meu, inițial, și apoi,
cu altul, de start-up-uri, de creație și producție vestimentară. (…) în această ordine de idei, am închiriat acest
imobil defectuos, situat în George Călinescu 44, de la doamna Stroe Andreea Simona, doamnă care, de altfel,
din ce am înțeles și ce am intuit eu inițial, și mi s-a adeverit ulterior, săvârșește același tip de infracțiuni
continuat, într-o formă continuată.
Dan Capatos: Adică te-ai mai întâlnit cu alte victime?
Adina Banea: M-am întâlnit cu cel puțin trei, patru victime care au suferit fix și similar aceeași…
Dan Capatos: Același modus operandi.
Adina Banea: Exact, același modus operandi, că văd că știi și parte juridică, ceva. Deci exact același
stil, însă, totul, deci absolut tot acest plan minunat de furt calificat asupra bunurilor oamenilor cumsecade, aș
zice, întotdeauna are drept unealtă pe fiica Stroe Andreea și pe fiica Stroe Patricia.
Dan Capatos: Asta spui tu că așa ți s-a întâmplat ție.
Adina Banea: Nu, asta ni s-a întâmplat tuturor.
Dan Capatos: Tuturor… hai să vorbim de cazul tău, în special. Ca să nu fim acuzați că vorbim…
Adina Banea: Cazul meu, în special, a fost instrumentat de această Stroe Andreea…
Dan Capatos: Da… deci tu ai luat un imobil să stai acolo, nu? În chirie.
Sel. 4 – rep. 04.05 -07.35, sel. 5-0
În cadrul acestei selecții, în timpul discuțiilor care au avut loc în platou, pe ecran partajat, au fost
prezentate imagini surprinse de o cameră de supraveghere, în data de 10.01.2019, ora 05.15, în care putea fi
observată o mașină neagră ce se deplasa cu spatele pe o stradă, iar la un moment dat, aceasta s-a oprit și a putut fi
observată o persoană care a ieșit din mașină (calitatea înregistrărilor nu a permis observarea numărului de
înmatriculare al mașinii și nu a fost vizibil nici chipul persoanei care a ieșit din mașină).
Dan Capatos: Casa asta nu e pe câmp, nu? E într-o stradă de oameni… n-a văzut nimeni, domne, sunt
niște mișcări de trupe pe aici. Au furat la lumina zilei, sau noaptea?
Adina Banea: Noaptea, am înțeles.
Dan Capatos: Eh, cu atât mai mult.
Cătălin Bordea: Cum să te gândești… Adică te gândești că ar fi un furt dacă are cheia, nu e nicio alarmă,
nu-i nimic?
Dan Capatos: Da, măi, dar cari niște mașini de cusut la 2 noaptea în brațe?
Adina Banea: Asta zic. Nu e ciudat?
Dan Capatos: Bate la ochi, nu? Nu te-a sunat nimeni, nu te-a anunțat nimeni?
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Adina Banea: Am avut câteva, de fapt, nu pot să spun despre ea, nu pot să discut despre acest lucru
pentru că ne aflăm în cursul unei anchete ș.a.m.d.
Dan Capatos: Mă rog…
Adina Banea: Și poate îmi va contesta, cine știe, această…
Dan Capatos: Ideea e că, dacă se întâmpla în Elveția așa ceva, suna toată strada, înțelegi?
Adina Banea: Cert este că există dovezi pentru tot ceea ce s-a întâmplat infracțional în acel imobil.
Dan Capatos: Avem și niște imagini surprinse de camera, probabil… cu ce? Chiar cu plecarea, cu
furtul? Sau ce sunt? Da, cu furtul.
Adina Banea: Aceste imagini mi-au parvenit pe Facebook. Eu am mediatizat foarte tare, nu știu dacă
știți foarte mult acest eveniment, pentru că am considerat imperios necesar ca alți oameni care au pățit același
lucru să mă contacteze. Ceea ce s-a și întâmplat.
Dan Capatos: Ok, cum s-au apărat ele?
Adina Banea: Acesta este Mercedesul doamnei.
Dan Capatos: Proprietarei. Cum s-au apărat ele, în momentul acesta, în care se vede foarte clar mașina,
numărul, căratul lucrurilor…
Adina Banea: Se vede și mai mult, dar…
Dan Capatos: Ce au zis ele?
Adina Banea: Păi, doamnele, după ce… deci așa, deci am rămas în data de 13, în care eu i-am predat
cheia prin șoferul meu. În data de 14, nu mai știu ce s-a întâmplat acolo, nici nu mai țin minte, sincer, nici nu
contează ș.a.m.d. Cert este că, pe data de 14, pe la prânz, m-a anunțat că am să îi plătesc niște sume imense de
bani.
Dan Capatos: În baza a ce?
Adina Banea: În baza unui contract pe care sugera că l-aș fi semnat. Eu nu am văzut acel contract,
până pe data de 10, dacă nu mă înșel, ianuarie, mă rog, nici nu are importanță.
Dan Capatos: Păi și ce reprezentau sumele astea?
Adina Banea: Acel contract reprezenta, de fapt, un contract falsificat. Era contractul meu, semnat de
mine, pe care îl știam și îl agreasem împreună, chiar și modificasem anumite puncte asupra lui, la care
adăugase, olograf, ceva clauze foarte relevante, de mână, prin care spunea că, dacă eu nu voi plăti în decurs
de 10 zile, parcă, toate bunurile mele, devin bunurile dânselor.
Dan Capatos: Dacă nu vei plăti ce?
Adina Banea: Dacă nu voi plăti chiria.
Dan Capatos: A, chiria. Și tu ai întârziat chiria?
Adina Banea: N-am întârziat nici măcar o zi, din fericire.
Dan Capatos: Deci nici măcar clauza adăugată cu pixul nu a fost încălcată.
Adina Banea: Nu, pentru că pe 14 s-au întâmplat aceste schimbări, iar eu pe 15 trebuia să îi achit chiria
pe luna respectivă. Și nu i-am achitat-o nici azi și nu o voi achita nici mâine.
Dan Capatos: Și atunci, pe baza cărui motiv a furat ce a furat?
Adina Banea: Pe baza faptului că nu doresc să îi achit 6 000 de euro + 2000 de euro, faptul că i-am
spart țevile + 1000 de euro, faptul că i-am spart ușa + vreo 3000 de euro, nu știu ce am mai făcut. Fiecare
chestie inventată avea câte o sancțiune pe măsură.
Dan Capatos: Avea câte o mașină de cusut în spate.
Adina Banea: Ceva de genul. Uitați, acestea sunt niște săpunuri, tocmai ce le-am văzut, foarte dragi
mie, pe care le-a furat pe toate.
Dan Capatos: Da, aici este tot ce le arătam la început telespectatorilor. Aici sunt, practic, discuțiile
dintre voi, extrem de multe, cu fotografii, cu tot tacâmul. Da, mă rog, cu acuzații, cu apărări. Mult, mult de citit
aici.
Sel. 5 – rep. 09.13 -12.33, sel. 5-0
Adina Banea: În altă ordine de idei, consumul de droguri mi se pare cu adevărat o acuză foarte gravă.
Însă, care nu mă atinge, pentru mine este intangibilă, pentru că nu am nicio problemă în acest sens. Și, dacă
aș avea, aș fi asumată.
Dan Capatos: De ce să zică asta? Au vreo dovadă ? Au găsit vreo urmă, au găsit vreun plic pe acolo?
Adina Banea: Păi nu știu, or fi găsit, habar nu am. Mi-au spus că vor chema Brigada Antidrog , însă,
în altă ordine de idei, Brigada Antidrog a mai fost la ele acasă, a fost în 2016, la Snagov, unde stă
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conducătoarea clanului, doamna Păștin Carmen, și am înțeles că au avut niște probleme personale cu niște
mascați. Acum eu nu știu să vă spun mai multe amănunte, sincer.
Dan Capatos: Deci, dacă se va ajunge să se ducă războiul în zona asta, tu ești dispusă să îți faci analize?
Adina Banea: Eu sunt dispusă să fac orice îmi cere instanța, dar nu orice îmi cere doamna Păștin.
Dan Capatos: Da, dar e noua acuzație. Indiferent de la ce pleci, bă, dar tu, de fapt, te droghezi.
Cătălin Bordea: La orice chestie, se aruncă asta cu drogurile.
Adina Banea: Da, da, da.
Dan Capatos: Adică oriunde… Bă, plecăm de la un contract de chirie, ești nebun? La Adriana pleca de la
niște copii, adică, na…
Cătălin Bordea: Aici e o chestie nouă, e și cu orgii sexuale și cu treburi d-astea.
Adina Banea: Dar de ce nu vorbim și despre antifraudă? Pentru că și cu asta m-a amenințat și, iată,
că și acest denunț s-a întâmplat, pe lângă multe altele pe care mi le-a făcut. Acesta cu anti-drogul, nu știu să vă
spun. Probabil se va întâmpla, dacă se va întâmpla, eu îi urez succes mult.
Dan Capatos: Tu, la acuzațiile acestea, nu deschizi nicio acțiune împotriva ei? Adică (neinteligibil)
lezare de imagine, asta spun.
Adina Banea: Ba da. Păi, da cum să nu. Am deschis acțiuni împotriva ei, împotriva tuturor acestor
infracțiuni pe care le-a săvârșit asupra mea. Ultima infracțiune de șantaj, de amenințare, de abuz copil, de
furt calificat, de tulburare de posesie.
Dan Capatos: Vorbim de un copil, totuși. Cât are băiețelul vostru?
Adina Banea: 13 ani.
Dan Capatos: Mulți înainte. E, totuși, minor. Sunt niște acuzații pe care, minor, dar citește presa.
Adina Banea: Acuzații ca și acuzații, dar sunt niște denigrări ale mamei lui, pe care o cunoaște de când
este mic, ș.a.m.d., despre care află că este euforică, că face sex în nu știu câte părți, și nu știu cu cine, pe nu știu
câți bani, sau… ș.a.m.d. Chestiile astea, nu știu cum să spun, chiar dacă ar fi reale, nu m-ar deranja și mi le-aș
asuma în fața copilului meu, însă, mi le-aș asuma eu, în plan personal, și nu eu în plan cu alt relațional, cum ar
fi doamna Păștin ș.a.m.d. Eu cu doamna Păștin, nu am decât o singură problemă. Lăsând la o parte ce fac eu,
sau ce crede dânsa că fac eu prin locurile mele intime, eu vreau să știu un singur lucru. În ce bază și cu ce
temei legal dânsa mi-a furat aceste bunuri? Unde sunt acele bunuri?
Dan Capatos: Vorbim de o sumă de 250 000 de euro, adică…
Cătălin Bordea: Băi, nu e o sumă mică, nu e o mărfișoară, așa, de a luat televizorul din casă și a plecat.
Adina Banea: Stați liniștit că înainte au dispărut 800 000 de euro, eu stau un pic mai bine decât fostul
chiriaș.
Dan Capatos: A, de la alții. Vorbim de lucruri care s-au petrecut înainte de cele pe care le trăiești tu.
Presupun că ar fi trebuit să termine într-un fel, nu?
Adina Banea: Păi asta presupuneam și eu.
Dan Capatos: Adică s-au soluționat, nu să se termine practicile lor, să se termine, cumva, dosarul acela?
Adina Banea: Păi, probabil, le vom împleti, cumva, împreună. Mă gândesc, nu știu.
Dan Capatos: A, deci nu e nicio sentință definitivă împotriva lor? Deocamdată.
Adina Banea: Nu, nu. De fapt, nu știu. Pentru că instanțele nu colaborează între ele.
Sel. 6 – rep. 14.25 -17.30, sel. 5-0
Cătălin Bordea: Eu nu aș putea să dorm noaptea, jur.
Adina Banea: Nici eu.
Cătălin Bordea: Nu aș putea să dorm noaptea, nu știu. Să iei niște sume așa, 200 și 800 de mii, adică
ia marfă de atâția bani și nu pățește nimic.
Dan Capatos: Mie mi s-a părut că este o situație emblematică pentru noul…
Cătălin Bordea: Îți sustrage marfă din casă de 800 000, sau de 200… incredibil.
Adina Banea: Aș putea să povestesc mult mai multe pentru a ilustra mult mai bine acest portret al
clanului de grup organizat despre care vorbim. Dacă îmi dai voie, am să îți povestesc cum, spre exemplu, vinde
proprietăți pe care nu le deține și încasează avansuri astfel, de la niște oameni care poate sunt ultimii bani,
sau nu știu. Cert este că încasează acești bani, oamenii aceia cred, consideră că au o casă în proprietate în
devenire, iar acea casă nu devine niciodată a lor. Ce spui despre asta?
Cătălin Bordea: Nasol, na.
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Adina Banea: Sau, un exemplu care probabil că m-a frapat pe mine cel mai tare, este vizavi de faptul că
a falsificat o sentință judecătorească. Dacă e posibil și asta, este.
Dan Capatos: Dacă e adevărat.
Adina Banea: Da, este foarte adevărat, a și câștigat… nu pot să dau nume, din păcate, că și dânsul
este în aceeași anchetă ca și mine. Dar puteți verifica, îți spun ție în particular.
Dan Capatos: Nu, e interesant pentru că toate trei au făcut o cerere către Consiliul Național al
Audiovizualului rugând să ne interzică nouă, Consiliul, să te primim invitată. Numai că nu merge așa.
Adina Banea: Nu cred așa ceva.
Dan Capatos: Lucrurile nu merg așa. În primul rând că am spus că se bucură, cel puțin în emisiunea
asta, de prezumția de nevinovăție, deci au la dispoziție emisiunea să intre în direct și să spună, deci le oferim
dreptul la replică. Doi la mână, am spus că toate afirmațiile Adinei, trebuie verificate și susținute, la un
moment dat, deci le luăm cu titlu de întâmplare trăită de ea dar, repet, nu este nicio decizie irevocabilă și finală
a vreunui tribunal. Procesele sunt în lucru. La CNA e deschis de la opt la cinci în fiecare zi, deci vă puteți duce
acolo, numai că, ce să vezi? CNA-ul nu este șeful nostru. Adică asta le spun doamnelor pentru că înțeleg că au și
pregătire juridică. Da, într-o plângere către CNA spun că, pe cale de consecință, vă rugăm, îi roagă pe cei de la
CNA, să luați măsuri în sensul de a nu-i mai permite accesul acestei persoane la alte posturi de televiziune sau la
alte emisiuni pentru a dezvolta aspecte denigratoare la adresa noastră.
Adina Banea: Persoana non-grata.
Cătălin Bordea: Băi, există așa ceva?
Dan Capatos: Păi, există. Exista pe vremea lui nea Nicu, înțelegi. Deci fiecare își ia fapta. Noi ne luăm
fapta în fața CNA-ului, dacă am greșit. Eu zic că nu am greșit pentru că, repet, are la dispoziție încă trei
sferturi de oră să intre în emisiune și să-și spună punctul de vedere.
Adina Banea: Și rugămintea mea, chiar o rog din suflet, atât pe doamna Stroe, cât și pe doamna
Păștin, să vină și să îmi explice cum sunt eu infractor și cum sunt dânsele niște doamne de bună credință.
Dan Capatos: Asta spun, povestea este povestea Adinei, susținută de acte care se află pe rolul unor
instanțe, mai departe, cu CNA-ul la luptă.
Sel. 7 – rep. 20.29 -20.45, sel. 5-0
Moderatorul invită persoanele reclamate să intervină în emisiune pentru a-și prezenta punctul de vedere.
Dan Capatos: De asemenea, până la 1 în seara asta, sau, de mâine încolo, între 11 și 1, dacă intrăm la
ora exactă, le așteptăm pe cele trei să își spună punctul de vedere. Decât să mai bată pe la uși închise pe la
CNA, mai bine la noi că e deschis. N-avem nici ușă, poate să intre oricine.
Sel. 8 – rep. 21.15 -22.13, sel. 5-0
Dan Capatos: Ok… da, ne-a dat și doamna Păștin mesaj aici? Am spus tot timpul. Ne-a dat mesaj. De
ce nu intră în direct? Uite că putem să o sunăm. Să cerem dovezi pentru aceste afirmații. Asta am și spus, că
doamna Adina Banea trebuie să demonstreze în instanță cu dovezi toate lucrurile.
Adina Banea: Pot și aici să demonstrez cu dovezi, că am dosarul alături.
Dan Capatos: Veți răspunde alături de ea. Da, dar la final eu și eu o mașină de cusut, măcar să îmi țes
șosetele. "În prezent, este cercetată penal"… îl citesc pentru că îl consider drept la replică. "Cereți dovezi
pentru aceste afirmații, veți răspunde alături de ea, ne-a distrus casa. În prezent, e cercetată penal în cinci
dosare, în cinci luni a păcălit cinci case, cinci proprietari". Ei, astea sunt acuzațiile, ca să știi la ce să te aștepți.
Cinci luni, cinci dosare, cinci proprietăți.
Adina Banea: Ce să facem?! Asta este, le ducem ușor, ușor.”

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistări, membrii
Consiliului au constatat că emisiunea „XNS EXTRA NIGHT SHOW” din 04.02.2019 a
fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1), (3) şi (4) din Codul
audiovizualului, deoarece, în cadrul acesteia, au fost aduse acuzaţii la adresa unor
persoane fără a fi prezentate probe în susţinere şi nici punctul de vedere al acestora în
legătură cu faptele incriminatorii ce le erau imputate.
Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiune ori în materiale
înregistrate se aduc acuzaţii privind fapte ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute
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cu dovezi şi să fie prezentată opinia persoanei acuzate, moderatorii având obligaţia să
solicite ferm interlocutorilor să probeze acuzaţiile, pentru a permite publicului să
evalueze cât de justificate sunt acestea. 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.
Astfel, în prima parte a emisiunii a participat doamna Adina Banea, care a relatat
că ar fi închiriat de la nişte persoane un imobil, iar imediat după ce şi-ar fi mutat acolo
obiectele în valoare de peste 200.000 euro, persoanele cu care ar perfectat contractul
de închiriere nu i-ar mai permis accesul în imobil, „furându-i” lucrurile.
În acest context, în cadrul emisiunii a fost difuzat un material audiovizual
înregistrat în care invitata formula acuzaţii, în sensul că persoanele la care se referea
ar fi săvârşit infracţiuni: „un jaf ordinar, furt calificat, uz de fals, şantaj, ameninţare,
abuz emoţional asupra copilului meu de 13 ani, toate acestea soldate cu acest
prejudiciu imens...”.
De asemenea, pe parcursul emisiunii, invitata a reluat aceste acuzaţii formulate
la adresa persoanelor pe care le-a identificat pe post, fără a prezenta probe în
susţinere.
Chiar dacă, la un moment dat, moderatorul a solicitat respectivelor persoane să
intervină pentru a-şi exprima opinia în legătură cu faptele incriminatorii prezentate la
adresa lor, acest fapt nu înlătură obligaţia legală insitituită în sarcina sa de a solicita
ferm interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să
evalueze cât de justificate sunt.
Respectarea normei legale are ca scop, pe de o parte, protejarea imaginii,
demnităţii şi onoarei persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor acuzatoare nedovedite,
iar, pe de altă parte, asigurarea dreptului publicului la informare corectă, întemeiată pe
probe concrete, pertinente şi concludente.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a 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.
În temeiul prevederilor 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 TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. STV 03.10/19.12.1995 eliberată la 10.05.2018 şi decizia de autorizare nr. 169.43/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018 pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1),
(3) şi (4) 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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93 alin. (1) şi (2) din Legea 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 1, deoarece în emisiunea „XNS EXTRA NIGHT SHOW” din 04.02.2019 au fost
aduse acuzaţii la adresa unor persoane, fără a fi prezentate probe în susţinere şi nici
punctul de vedere al acestora în legătură cu faptele incriminatorii ce le erau imputate,
ceea ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului.
Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul în care în emisiune ori în materiale
înregistrate se aduc acuzaţii privind fapte ilegale sau imorale, acestea trebuie susţinute
cu dovezi şi să fie prezentată opinia persoanei acuzate, moderatorii având obligaţia să
solicite ferm interlocutorilor să probeze acuzaţiile, pentru a permite publicului să
evalueze cât de justificate sunt acestea. 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.”
1

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