
 
Decizia nr. 338 din 07.05.2020 

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 7 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza 
reclamațiilor nr.  3982/21.04.2020; 3881/21.04.2020 și 3906/21.04.2020.referitoare la 
emisiunea “Sinteza zilei” difuzată de  postul ANTENA 3 în data de 20 aprilie 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 raportului 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. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului).  Potrivit dispozițiilor invocate: 
    Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:  
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

 
În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 20.04.2020, în 

intervalul orar 21:00- 23:47 emisiunea de dezbatere Sinteza zilei, moderată de 
Mihai Gâdea. Principalul subiect dezbătut în cadrul emisiunii s-a referit la conflictele 
dintre oamenii legii și cetățeni de etnie rromă, reveniți în țară, din Europa, în 
contextul pandemiei de COVID-19. 

Redăm, spre exemplificare, din conținutul raportului de monitorizare referitor la 
modul de prezentare al subiectului: 

(...) 
Invitați: Dan Antonescu-colonel în rezervă, expert criminolog; Raed Arafat- șef Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență (direct telefonic); chestorul Ioan Buda, șeful Poliției de Frontieră (direct 
telefonic). 
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Titluri afișate pe ecran pe parcursul emisiunii: CLANURILE CARE AU TERORIZAT EUROPA 
S-AU ÎNTORS; IMAGINILE CARE AU ȘOCAT ROMÂNIA; FILMĂRI: DE CE SUNT CAPABILI 
INFRACTORII VIOLENȚI; IMAGINI UNICE, REGII TÂLHĂRIILOR ȘI FURTURILOR; IMAGINI: 
CUM OPEREAZĂ CLANURILE; IMAGINI-ȘOC: CE FĂCEAU CLANURILE ÎN OCCIDENT; 
ULTIMELE 20 DE ZILE:16.000 DE ROMI AU INTRAT ÎN ȚARĂ; POLIȚIA SURVOLEAZĂ 
CARTIERUL RAHOVA; IPS IMEN A FOST DEPISTAT POZITIV; ARHIEPISCOPUL SUCEVEI ȘI 
RĂDĂUȚILOR, INFECTAT; UNII DINTRE CEI 16.000 CARE S-AU ÎNTORS ÎN ȚARĂ; IMAGINI 
ȘOCANTE CU GUNOAIE LĂSATE LA NĂDLAC; CORONAVIRUS: RAED ARAFAT, INFORMAȚII 
DE ULTIMĂ ORĂ; CUM SE FAC ANCHETELE LA DIICOT ÎN PANDEMIE; ȘEFUL POLIȚIEI DE 
FRONTIERĂ, DATE DE ULTIMĂ ORĂ. 

Principalul subiect dezbătut în emisiune s-a referit la conflictele violente dintre oamenii legii și 
diverși cetățeni de etnie rromă, după întoarcerea în România a clanurilor interlope care activau în țări 
din Europa. 

 
 S1 (rep.53.35-03.15 sel.20.20-20.21) 

Intro Mihai Gâdea: Am fost martorii, în ultimele zile a unor scene de o violență ce pur și simplu 
te pune pe gânduri. Rar ne-a fost dat să vedem în doar câteva zile niște scene de război, pur și 
simplu, în diverse zone din România. Nu s-a întâmplat într-un singur loc. Dragii mei, ascultați cu 
foarte multă atenție, Hunedoara, primul incident a avut loc sâmbătă, în cartierul Micro 6 din 
municipiul Hunedoara, acolo polițiștii au fost atacați cu pietre și alte obiecte contondente de mai 
multe persoane înfuriate, pentru că un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice și fără 
documente asupra lui a fost reținut. Polițiștii și jandarmii au intervenit, de asemenea, în cartierele 
din București, Ploiești, Săcele pentru a aplana conflictele izbucnite pe fondul consumului excesiv de 
alcool. Oamenii legii au fost atacați de scandalagii și au fost nevoiți să tragă focuri de armă în plan 
vertical pentru a calma spiritele. 30 de persoane au fost reținute în București, au fost scene de război 
în cartierul Rahova, sute de polițiști și jandarmi au intervenit în prima zi de Paște. Sunt multe astfel 
de informații și, de fapt, ceea ce vedem și ceea ce vom vedea în aceste imagini nu este nimic 
altceva decât întoarcerea mai multor clanuri de interlopi care au fost plecați din România în 
ultimii ani de zile. Au operat și au terorizat locuri precum ar fi: Italia, Spania, Germania, Marea 
Britanie și multe alte locuri, diverse specializări, unii tâlhării, unii rețele de cerșetorie, de 
proxenetism, rețele de spargeri de bancomate, o serie întreagă de infracțiuni. Unii dintre ei sunt 
mai violenți, mai precari ca cei pe care îi vedeți acum, alții sunt mai sofisticați, însă în aceste zile, 
cred că unul dintre subiectele majore este ceea ce urmează după această primă perioadă a crizei. 
Trăim fără niciun fel de îndoială o criză, o criză medicală și o astfel de pandemie arată toate 
studiile, trezește în diverse comunități ce este mai bun, și am văzut aseară, aseară ceea ce s-a 
întâmplat la această emisiune, văzând ceea ce fac medicii din Timișoara și veți vedea și alți 
medici, din alte locuri, cumva scoate la suprafață ce este mai bun la noi, dar pe de altă parte, 
scoate la suprafață și ce este mai rău la noi, cu atât mai mult, cu cât aceste clanuri, multe dintre 
ele, foarte multe dintre ele s-au întors în România. Numărul celor care au venit în România este 
peste 1 milion de la începutul acestei crize. Câți dintre ei fac parte din aceste grupări 
infracționale? Câți dintre ei? În seara asta, doamnelor și domnilor, o să încercăm să înțelegem un 
pic acest fenomen, o să încercăm să înțelegem cam cât de mare este această problemă și, mai ales, 
să vedem cu ce se ocupă aceștia, acolo unde ei în ultimii ani de zile terorizaseră tot felul de zone ale 
Europei. Care va fi modul în care autoritățile române va răspunde acestor provocări? Urmează 
imagini dure, doamnelor și domnilor, imagini dure cu ceea ce s-a întâmplat în aceste zile și imagini 
dure cu ceea ce fac acești indivizi în foarte multe locuri din Europa. Este momentul să realizăm un 
pericol mare, este momentul ca statul român să realizeze un pericol uriaș, un pericol ce în clipa 
aceasta bate la ușile noastre, ale tuturora. Iată imaginile din ultimele zile cu violențe de stradă, așa 
cum de foarte multă vreme n-au mai fost văzute în România. 
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A urmat difuzarea unui montaj de imagini video ce a cuprins: imagini cu mai mulți bărbați de 
etnie rromă care dansau și se distrau într-o curte, unul dintre aceștia, filmându-se în prim-plan în timp 
ce comenta: La noi nu e corona! (mențiune pe ecran: Balotești); imagini cu persoane de etnie rromă 
ieșind dintr-o curte, în timpul intervenției forțelor de ordine) apoi imagini cu mai multe persoane care 
ieșeau dintr-o curte înarmate cu bâte, lopeți și furci pentru a intra într-o curte învecinată (mențiune pe 
ecran: Fetești și titrat pe ecran: ÎNTOARCEREA CLANURILOR); mai mulți bărbați cu bâte, furci, 
lopeți în mâini care încep să lovească o mașină (mențiune ecran: Săcele; titrat pe ecran: 
ÎNTOARCEREA CLANURILOR; imaginile sunt parțial blurate); înconjurarea unei mulțimi de oameni 
de mașini de poliție și de forțele de ordine într-un cartier din Hunedoara (mențiune ecran: 
Hunedoara; titrat pe ecran: VIOLENȚE ÎN PLINĂ PANDEMIE); imagini cu mai multe persoane 
dansând în horă în jurul unui foc, urmate apoi de operațiunea stingerii incendiului de către pompieri 
(mențiune ecran: Galați); imagini filmate pe timp de noapte în care un număr mare de forțe de ordine 
sunt prezente pe o stradă, în fața unei clădiri, urmate de conducerea mai multor persoane încătușate 
către mașinile de poliție (mențiune titrată pe ecran: Rahova); imagini în care un bărbat încearcă să 
lovească un polițist aflat în mașina de poliție (mențiune titrată pe ecran: Hunedoara); imagini în care 
forțele de ordine imobilizează mai mulți bărbați în incinta unei locuințe, apoi îi duce la dubele de 
poliție (mențiune titrată pe ecran: Ilfov); mai mulți bărbați bătându-se în plină stradă (mențiune pe 
ecran: Satu Mare). În partea dreapta-jos a ecranului a fost titrat la un moment dat:  ATENȚIE! 
IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. Au mai fost titrate pe ecran informațiile: PAȘTE 
PROFANAT DE VIOLENȚE; POLIȚIA A REȚINUT ZECI DE INDIVIZI; 24.000 AU FOST 
AMENDAȚI; 14.000 AMENDAȚI PENTRU CĂ AU PUS ÎN PERICOL POPULAȚIA ÎN PANDEMIE! 

 
 S2 (rep.05.04-05.57 sel.20-21)  

După difuzarea materialului video, moderatorul a comentat următoarele: 
Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, în câteva minute, imagini cu operațiunile din țările de 

unde s-au întors aceste clanuri. O să vedeți imagini din Marea Britanie, din Italia, din Spania, din 
Germania, din multe locuri, acolo unde ei au devenit specialiști în diverse lucruri și sunt 
specialiști inclusiv în violențe stradale, o să vedeți imagini terifiante, de exemplu din Italia. În 
câteva clipe, ce au făcut și ce fac în afară aceste clanuri, dar iată ce fac în România. Genul acesta 
de violență a crescut în România față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproape 50%. Care 
este motivul? Motivul este că s-au întors acasă, s-au întors acasă pentru că e pandemie, pentru că 
acolo era complicat, motiv pentru care au venit să facă legea acasă. 

 
 S3 (rep.11.20-19.42 sel.20-21)  

Mihai Gâdea: Primesc o informație foarte importantă, pe surse din zona Poliției de Frontieră 
și întorcându-ne la subiectul nostru, domnule colonel, lucrurile arată așa, în ultimele 20 de zile, 
media zilnică a intrărilor în țară a fost de 1000 de cetățeni români, 1000 ori 20 e un calcul foarte 
simplu de făcut. Din acești 1000 de cetățeni români, 800 sunt cetățeni rromi, nu e niciun fel de 
discriminare, sunt conaționalii noștri, însă știm foarte bine că această zonă a infracționalității, e 
foarte important de înțeles prin perspectiva intrării în țară. Ceea ce am văzut pe acele imagini și 
dacă ne mai uităm încă o dată pe acele imagini este pur și simplu teribil incredibil, în câteva zile în 
mai multe orașe izbucnesc răfuieli de felul acesta. Mulți s-au întrebat de ce au făcut lucruri așa 
cum am văzut, erau niște imagini terifiante la un moment dat, cu niște oameni care s-au năpustit 
pe o mașină, o mașină care a încercat să intre într-un alt cetățean și s-au năpustit cu topoarele, cu 
lopețile... 

Dan Antonescu: Eu am crezut că acolo avem de-a face cu infracțiune de omor, m-am interesat 
special la Brașov să vad dacă acea persoană de la volan a scăpat cu viață, a scăpat, dar intenția a 
existat clar, de aceea, acolo, avem de-a face și cu o infracțiune de tâlhărie și omor. 

Mihai Gâdea: E vorba de răfuieli între clanuri care au plecat și care s-au întors? 
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Dan Antonescu: Nu neapărat, sunt conflicte latente în grupările acestea, în aceste comunități, 
care degenerează în anume momente și în special pe fondul consumului de alcool, în mod excesiv.  

Mihai Gâdea: De Paști, beau foarte mult, nu? 
Dan Antonescu: Exact. 
(...) 
Mihai Gâdea: Domnule Antonescu, problema e în felul următor, în clipa în care vorbim despre 

niște cazuri și care iată, nu au fost puține, întrebarea este, conexând cu informațiile pe care le 
avem, că au intrat în țară foarte mulți indivizi care fac parte din această lume infracțională, 
clanuri, clanuri care operau în afară, în zona cerșetoriei, rețele de cerșetorie, rețele de 
proxenetism, rețele de spargeri de bancomate, rețele de tâlhărie, atât de multe și o să vedem în 
seara asta câteva dintre zonele în care ei operează, în mod special în stradă, în mod special în zona 
asta a tâlhăriei, a furturilor. Bun! În momentul în care vezi lucrurile acestea și conexezi cu 
numărul uriaș care au intrat în țară, întrebarea este ce urmează? Dacă ei au venit și au venit într-
un număr mare ce urmează? 

Dan Antonescu: Ar fi nedrept să punem anatema acestor posibili infractori asupra tuturor 
celor care au venit… 

Mihai Gâdea: Cine face asta? Nu face nimeni asta. 
Dan Antonescu: Nu, dar… 
Mihai Gâdea: Sunt mulți oameni, mulți oameni absolut în regulă, dar ne referim strict la cei 

care fac parte din zona infracțională. 
(...) 

 S4 (rep. 22.06-25.36 sel.20-21)  
Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, vă prezint câteva cifre absolut terifiante despre cine, de 

fapt despre numărul acelora care au intrat în țară de la momentul în care începe pandemia și de 
la momentul în care se dă starea de urgență, da? Deci sunt două date diferite, informațiile pe care 
le avem sunt din surse cât se poate de credibile, cât se poate de importante, sunt date care sigur pot 
fi ușor verificate, iată cum stau lucrurile. Atenție! Din 23.02.2020, au intrat din zonele de risc 
908.914 persoane, jumătate de milion, din care 360.000 cetățeni români, din 16.03 de la momentul 
în care este decretată în România starea de urgență au intrat în țara noastră, atenție, 427.286 de 
persoane, din care 291.255 cetățeni români. Problema cea mare este că polițiștii care lucrează la 
Poliția de Frontieră înțelegem că sunt șocați de numărul uriaș al cetățenilor care după toate 
datele, după toate datele, provin din zonele infracționale. Cei care în Europa, așa cum spuneați, 
domnule colonel, activau în zonele foarte periculoase, este vorba de tâlhărie, e vorba de furturi, e 
vorba de rețele de proxenetism, de trafic de carne vie, e vorba de cei care sparg bancomate, unii 
dintre ei fiind cunoscuți sau existând indicii solide că fac parte din aceste zone infracționale care 
au terorizat Europa, au terorizat Europa. Bun! În momentul de față, doar în ultimele zile, avem date 
solide care arată că un număr important de persoane din lumea infracțională cunoscută au intrat în 
țară. La momentul în care polițiștii de frontieră îi întrebau din ce zonă vin, lucru care se întâmplă în 
momentul de față dacă vii dintr-o zonă roșie, intri în carantină, poți să intri în izolare, știți foarte 
bine regulile, polițiștii de frontieră s-au confruntat cu scuipături, înjurături, agresiuni, lucrurile pe 
care noi le avem pe aceste informații, multe dintre ele nu pot fi spuse, ca să spun așa, până la capăt, 
pentru că, așa cum spunea și domnul colonel, unii dintre ei sunt care sunt sub monitorizare, dar 
modul în care cei de la Poliția de Frontieră relatează este absolut stupefiant. O să îi rog pe colegii 
mei să încercăm să facem o legătură, poate luăm niște informații cât se poate de clare, de oficiale, 
de la Poliția de Frontieră. (…) 

Pe parcursul prezentării  de către moderator a informațiilor de mai sus, pe ecran a fost 
afișat titlul la care se face referire în sesizări: ULTIMELE 20 DE ZILE: 16.000 DE ROMI AU 
INTRAT ÎN ȚARĂ. 
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În continuare invitatul a detaliat modul în care Poliția Română, în colaborare cu cea din statele 
membre UE are evidența persoanelor cu probleme, toți cei care au intrat în țară în ultima perioadă 
fiind monitorizați. Dan Antonescu a făcut diferența între conflictele stradale și incidentele de 
moment, așa cum au fost cele petrecute în ultimele zile. 

 
 S5 (rep.28.08-40.30 sel.20-21)  

Mihai Gâdea: Haideți să vedem ceva foarte important, vă invit pe dumneavoastră și desigur, în 
primul rând pe dumneavoastră, să înțelegem cumva problematica. Auzi de numărul uriaș de 
persoane care s-au întors în țară, ai informații certe de la Poliția de Frontieră că foarte mulți 
dintre ei provin din acea lume, provin din zona infracțională, sunt interlopi, sunt clanuri, sunt 
rețele, Poliția de Frontieră vorbește în momentul de față, ei având cumva sentimentul că lucrurile 
acestea trebuie să iasă la suprafață, mai ales când se văd imaginile, când se văd ceea ce ei pot face 
și s-a văzut puțin, dar cine sunt ei cu adevărat, ce au reușit să facă în afară și de multe ori chiar 
să scape în momentul în care făceau lucruri teribile. Mergem într-o scurtă călătorie în această 
seară, în Italia, în Spania, în Marea Britanie, în Germania, o să vedem în câte locuri avem timp să 
mergem, în Franța, pentru că vreau să vedeți de ce sunt capabile aceste rețele, cât putem noi să 
arătăm, sunt imagini dure, sunt imagini terifiante, dar până la urmă cred că trebuie să știm 
realitatea, cred că noi toți trebuie să o conștientizăm, cred că statul român trebuie să înțeleagă 
foarte bine cu ce se confruntă și cred că România trebuie să fie pregătită pentru ceea ce este mai rău 
sub acest aspect. Multe, foarte multe astfel de clanuri, de rețele de infractori s-au întors în 
România pe datele pe care în momentul de față nu mai e niciun secret, le avem cu toții. Mergem 
așadar pentru început în Italia, mergem să vedem un moment în care Roma este sub teroare, e 
vorba de modul în care niște cetățeni români, de etnie romă, au dus practic capitala Italiei sub 
teroare. O să aveți toate informațiile în acest reportaj, vreau însă să vă avertizez că sunt imagini 
cu un puternic impact emoțional, ce pot să facă oamenii ăștia, chiar și când te uiți la o știe, este 
pur și simplu terifiant, Roma, sub teroare. 

Pe parcursul prezentării de către moderator a informațiilor de mai sus, pe ecran a fost 
afișat titlul la care se face referire în sesizări: ULTIMELE 20 DE ZILE: 16.000 DE ROMI AU 
INTRAT ÎN ȚARĂ. 

A fost difuzat un material în limba italiană (sursa titrată pe ecran: LA GABBIA și titlul: LA 
RABBIA DEI ROMANI: VENDETTA CONTRO I ROM) despre un protest al cetățenilor italieni 
împotriva persoanelor de etnie romă ce comit acte de violență, crimă, tâlhărie și furt în Italia. 
Protestul a pornit de la uciderea unei persoane aflate în fața unei stații de metrou din Roma, de către 
o mașină condusă cu 180km/oră, în care se aflau cetățeni romi. Italienii cer autorităților să ia măsuri 
pentru a stopa actele de barbarism ale acestor persoane, care ce le pun în pericol siguranța și 
integritatea fizică. Reporterul italian a fost prezent într-una din taberele de romi de lângă marginea 
Romei pentru a vorbi cu familia băiatului de 16 ani care a condus cu viteză mașina. Nu a fost 
specificat în material faptul că romii din reportaj erau cetățeni români. 
 

 S6 (rep.46.40-51.32 sel.20.21)  
Referitor la materialul prezentat, invitatul Dan Antonescu a comentat: În imaginile respective 

am văzut foarte mulți țigani, nu folosesc întâmplător termenul acesta pentru că în țările acestea 
sunt țigani, francezi, bulgari, polonezi, italieni care au teritoriile lor, romii noștri pentru a putea 
supraviețui acolo, colaborează cu ei pentru că altfel nu și-ar putea face numărul, ca să folosesc un 
termen nu foarte academic, dar acuma e greu să spui care e dintr-un loc, care-i din altul. E 
adevărat că ei dacă formează o structură, așa cum era lumea îngrozită de ei, lumea nu mai face 
diferența că este de origine română, de origine bulgară sau autohtoni, pentru că repet, și italienii 
au țiganii lor, francezii au țiganii lor și pentru că vorbim de romi, sper să nu mai intre vreun 
breaking news, am nevoie de un minut și jumătate, pentru că am intrat în posesia unui comunicat 
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astăzi cu mesaj al președintelui Partidei Romilor Pro Europa, domnul Nicolae Păun. Nu m-a 
rugat să îl citesc, mi-a picat în mână, dar am spus că este totuși momentul și locul numai bun de 
citit acest comunicat.  

Invitatul a citit textul comunicatului din partea Partidei Romilor Pro Europa, prin care 
președintele Nicolae Păun a făcut apel la încetarea violențelor și a condamnat actele 
reprobabile de la Săcele, Hunedoara sau Fetești, acte care au marcat comunitățile de romi în 
ultimele ore. În comunicat s-a făcut apel la înțelegere, calm, dovadă de civism și respectarea 
legii din partea membrilor etniei rome. 

Dan Antonescu: Iată o luare de poziție firească, sunt oameni din etnia romă care sunt de 
bună-credință. 

Mihai Gâdea: E corect ce face Partida Romilor, acum eu vreau să vă mai întreb ceva, credeți 
că cei care sunt în rețele de proxenetism, în rețele de trafic de carne vie, de tâlhărie, de hoție, de 
cerșetorie, toate lucrurile astea și o să mai vedem ce au făcut și în alte zone, credeți că ascultă la 
un astfel de apel? Vă întreb direct, domnule colonel. 

Dan Antonescu: E suficient să știu că marea majoritate a lor se conformează, au și ei... că 
sunt infractorii, criminalii, violatorii, traficanții de droguri sau carne vie nu sunt toți de etnie 
romă, sunt și de, sunt cetățeni români. 

Mihai Gâdea: Absolut, absolut. Pe mine ce mă interesează este această zonă infracțională, nu 
mă interesează niciun fel de discriminare, de rasism, dezavuez orice formă de xenofobie, rasism, 
discriminare, problema este însă alta, domnule colonel, problema este că  în momentul în care ne 
uităm de foarte de multe ori pe ceea ce se întâmplă în afară, mulți cetățeni români dintre cei care 
au fost implicați în toate aceste zone, unii dintre ei de etnie romă, unii dintre ei de etnie romă, 
presa occidentală o spune, în momentul în care e vorba de niște cetățeni români de etnie romă, de 
cele mai multe ori o spune, nu cred că este în momentul de față o pură discriminare, cred că este o 
realitate pe care trebuie să o privim în ochi așa cum e. Dar vă mai întreb ceva, domnule colonel, 
polițiștii români, când văd valul de infracțiuni, valul de agresiuni, valul de violențe și valul de 
veniri acasă a acestora, cum se simt ei? 

Dan Antonescu: Începusem emisiunea noastră spunându-vă că discutați cu un om care s-a trezit 
într-o revoluție, într-un început al unei poliții, într-un început de pseudo-democrație, pentru că 
atunci a fost boom-ul infracțional în țara noastră, ajunsesem să avem ziua și omorul aproape în 
București, la asta am lucrat în perioada aceea și totul s-a relaxat, ne-am adaptat din mers. 

Mihai Gâdea: Da s-a relaxat și pentru faptul că au plecat foarte mulți. 
Dan Teodorescu: Nu, nu neapărat, foarte mulți au fost descurajați. (…) 
A fost difuzat un nou material în limba franceză despre o tabără de romi de la periferia orașului 

Lille care reprezintă o problemă pentru locuitorii orașului (provoacă zgomot ce deranjează noaptea 
locuitorii orașului, ard lemne ce emană un fum gros în localitate). Romii din tabăra respectivă au 
venit din Baia Mare, iar în Franța trăiesc din colectarea și vinderea fierului vechi sau din repararea 
mașinilor. Locuitorii din regiune se plâng și de înmulțirea furturilor odată cu instalarea taberelor de 
romilor în orașele lor (un fermier relatează despre furtul recoltelor și animalelor domestice din 
gospodăria sa) și folosirea minorilor la cerșetorie. 

În continuare a intrat în direct telefonic Raed Arafat- șef Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență, pentru a vorbi de situația medicală a Înaltpreasfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și 
Rădăuților, care a fost infectat cu coronavirus. 
 

 S7 (rep.33.10-36.20 sel.20.22)  
Mihai Gâdea: Ne vin noi informații și noi imagini din punctele de frontieră, din punctele de 

frontieră acolo unde foarte mulți... foarte multe personaje din lumea interlopă, din lumea 
infracțională, personaje care au plecat, care în ultimii ani de zile și-au desfășurat activitatea în 
afara granițelor țării se întorc în România, doamnelor și domnilor, haideți să vedem câteva dintre 
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aceste imagini, persoane care vin în țară, numărul de la decretarea stării de urgență este de... eu 
știu, să zicem... nu să zicem, spune Poliția de Frontieră, aproape 500 de mii, 470 și ceva de mii, 
grupuri, grupuri vin în țară, se întorc, avem și o înregistrare video dintr-unul din punctele de 
frontieră.  

Pe parcursul prezentării de către moderator a informațiilor de mai sus, pe ecran a fost 
afișat titlul: UNII DINTRE CEI 16.000 CARE S-AU ÎNTORS ÎN ȚARĂ. 

Pe ecran au fost difuzate fotografii cu mai multe persoane înconjurate de bagaje, așteptând pe 
marginea unei borduri îndeplinirea formalităților pentru a trece vama. A fost difuzat și un scurt 
material video în care apar mai multe persoane stând la o coadă. Persoanele sunt blurate, doar chipul 
primei persoane, ce pare a fi un bărbat de etnie romă, se poate observa timp de câteva secunde. 

Mihai Gâdea: E limpede că cei care pe îi vedeți în imagini n-au fost la studii în afara 
granițelor țării, există informații că fac parte din rețele de cerșetorie și din alte zone infracționale 
de felul acesta, pentru că nu e în ziua de astăzi foarte greu, în momentul în care intri în legătură 
cu polițiile din alte țări și mai ales dacă știi de unde vin pentru a afla, unii dintre ei au fost 
reținuți sau au fost amendați, există un contact dintre aceștia și polițiile din țările respective. 
Domnule colonel, ca să zic așa, veștile sunt proaste sub acest aspect. 

(.....) 
Chestor Ioan Buda: Informații îngrijorătoare nu cred că ar trebui să fie, doar că în ultima 

perioadă și aici mă refer la luna aprilie, noi putem să... și am constatat că au intrat în țară zilnic, 
adică 24 de ore din 24 de ore, o medie de aproximativ 900-1300 de cetățeni români. Media este mai 
mare sunt 2050-2060 de persoane, dar printre ei foarte mulți sunt cetățeni moldoveni, bulgari și 
șoferi de camioane pentru că așa cum am mai spus și data trecută, România a rezolvat acel culoar 
verde pentru transportul marfei și s-au separat fluxurile de marfă față de fluxurile de persoane și că, 
în România, a respectat prevederile Comisiei Europene privind culoarul verde transportul de marfă. 
Revenind la persoane, avem o medie de, așa cum am spus, de 1000 de persoane, care intră în țară, 
cetățeni români… 

Mihai Gâdea: Dar sunt informații de la Poliția de Frontieră, de la polițiștii care lucrează la 
Poliția de Frontieră și care vorbesc despre faptul că de multe ori li s-a vorbit extrem de agresiv, că 
au fost jigniți, că sunt persoane cu un comportament, am difuzat puțin mai devreme niște imagini din 
vamă cu mizerie foarte multă în vamă, iar polițiștii vorbesc despre un comportament cu care nu au 
cum să fie obișnuiți pentru că nu e deloc normal, aveți astfel de informații? 

Chestor Ioan Buda: Da, bineînțeles, comportamentul participanților la trafic nu întotdeauna 
este unul adecvat și au și un comportament deviant, cel puțin cetățenii români care fac obiectul 
măsurilor dispuse de personalul DSP, izolare sau carantină, atunci sunt recalcitranți, dar în general 
încercăm să  ne înțelegem cu ei, să îi ajutăm să completeze declarațiile, să îi îndrumăm, să îi 
liniștim.  

Mihai Gâdea: Ați avut și situații în care ați descoperit că persoanele respective mințeau  cu 
privire la locul din care veneau, încercau să ascundă, din diverse motive, o dată pentru a nu fi 
verificați acolo, pentru că uneori făcând... având activități infracționale mai aveau amenzi, rețineri, 
erau în bazele de date ale polițiilor din alte state membre ale Uniunii Europene, vi s-a întâmplat să 
aveți situații de felul acesta? 

Chestor Ioan Buda: Da, bineînțeles, am avut mai multe situații de genul acesta. (…) 
(…)”. 

 
După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că 

modul în care au fost aduse la cunoștința publicului unele informații în contextul 
subiectelor referitoare la violențele înregistrate în perioada sărbătorilor pascale, în 
diverse localități, despre care s-a discutat în emisiune, nu a respectat principiile 
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impuse de legislația audiovizualului pentru asigurarea dreptului la informare a 
publicului, la art. 64 alin. (1) lit. (b) din Codul audiovizualului.  

  Potrivit dispozițiilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul 
potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Pentru a reține încălcarea prevederilor anterior citate, membrii Consiliului au 
apreciat că, în contextul discuțiilor privind conflicte violente ce au avut loc în mai 
multe localități, informația afișată repetat pe ecran, sub formă de titlu, conform căreia 
în ULTIMELE 20 DE ZILE: 16.000 DE ROMI AU INTRAT ÎN ȚARĂ,  nu apare ca fiind 
una verificată și corectă, prezentată în mod imparțial, prin susținerea sa de către 
radiodifuzor cu invocarea unor „surse”, în contextul în care, chiar în cadrul emisiunii, 
unii dintre invitați precizează că cifrele pe care le prezintă (de ex: de 1000 de 
persoane) se referă la media cetățenilor români care intră în țară, fără a face 
distincție cu privire la etnia acestora sau, în contextul asocierii repetate a unor 
persoane cu acte ilegale sau de violență, că infractorii, criminalii, violatorii, 
traficanții de droguri sau carne vie nu sunt toți de etnie romă.   

De asemenea, Consiliul a apreciat că, raportat la titlurile afișate în cadrul 
discuției despre clanuri violente și conflicte cu autoritățile în contextul sărbătorilor 
pascale, în interiorul stării de urgență sanitară, cu extinderea subiectului și la 
prezentarea unor situații anterior documentate în diverse țări ale Europei, a fost de 
natură să inducă publicului telespectator concluzia că toate persoanele de etnie 
romă despre care este “informat” că au revenit în ultima perioadă în România fac 
parte exclusiv din clanuri, din zona infracțională (valul de infracțiuni, valul de 
agresiuni, valul de violențe și valul de veniri acasă a acestora), concluzie de 
natură să afecteze dreptul la informare imparțială a publicului pe care radiodifuzorul 
este obligat să îl asigure.   
 

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. 64 alin. (1) lit. b) din  
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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, prezentarea subiectelor referitoare la violențele înregistrate în 
perioada sărbătorilor pascale în diverse localități, în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” 
din 20 aprilie 2020, nu a respectat principiile impuse de art. 64 din Codul 
audiovizualului.  

  Potrivit dispozițiilor legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul 
potrivit căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.”  

 

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 
 
 

 
 

 
 
 
 


