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- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS 

 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18.12.2014, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi un număr de 58 de 
reclamaţii referitoare la o serie de emisiuni difuzate în zilele de 15 şi 16 noiembrie 
2014, respectiv preziua şi ziua turului al doilea al alegerilor prezidenţiale.   
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine 
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.3/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de 
monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile  art. 8 din Decizia               
nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările 
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 8 din Decizia nr. 529/2014: 
“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”. 
 Art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului: 
 "Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige 
la violenţă." 
 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, 
deşi în preziua şi în ziua  de desfăşurare a celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor 
prezidenţiale, radiodifuzorii nu mai aveau posibilitatea de a transmite mesaje ori 
comentarii cu caracter electoral, totuşi postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat astfel 
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de materiale audiovizuale, ceea ce a fost de natură să contravină dispoziţiilor   art. 8 
din Decizia nr. 528/2014. 

Din cuprinsul raportului de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate din 
cadrul CNA vom reda câteva fragmente relevante. 

 

15.11.2014 
Potrivit constatărilor consemnate în raportul de monitorizare, postul de 

televiziune Antena 3 a difuzat în data de 15.11.2014, în intervalul orar               
13:00 – 14:00, emisiunea “Income” prezentată de Adrian Măniuţiu. În cadrul 
emisiunii a fost prezentat un material înregistrat cu titlul “Cine primeşte bani în 
plus”, din al cărui conţinut redăm următorul fragment: 

" Adrian Măniuţiu: Începem cu vestea bună pentru pensionari, profesori şi 
medici. Guvernul dă asigurări că aceştia îşi vor primi pensiile şi salariile mărite de la 
1 ianuarie 2015, ceea ce desigur e un lucru bun pentru că nivelul actual e supărător 
de mic. Pe de altă parte, însă suntem încă departe de un nivel decent aşa cum este 
în Europa Occidentală. 

Voce din off: Ministrul Muncii a dat asigurări că banii pentru majorarea 
veniturilor există, astfel pensionarii, profesorii şi medicii vor primi bani în plus. 

(...) 
Voce din off: Pe fondul declaraţiilor politice care anunţau că pensiile nu se 

vor mări, premierul Victor Ponta a anunţat că aceste creşteri sunt prevăzute 
în lege şi cuprinse deja în buget. " 

 

În emisiunea "Dincolo de ştiri din data de 15.11.2014, ora 19.00 au fost 
abordate următoarele teme: Preşedintele trebuie iubit de popor?; Preşedinţii şi 
comunicarea; Mit versus propagandă; Preşedinţii pot fi şi ei bolnavi; Oameni 
statui ai Europei de est.  

Invitaţii Cristinei Ţopescu au fost: Carmen Tănase - actriţă şi Radu Soviani - 
jurnalist. Redăm mai jos intro-ul şi ultimul cuvânt al moderatoarei pentru a reliefa 
cât mai corect structura şi conţinutul emisiunii. 

"Cristina Ţopescu: Bună seara! Mă bucur şi vă mulţumesc celor care 
sunteţi azi cu noi la "Dincolo de ştiri".  

Mâine se votează, azi nu mai putem vorbi despre candidaţi, despre lupta 
electorală, nu ne mai lasă CNA-ul aşa că am ales să vorbim despre 3 dintre 
cei mai iubiţi preşedinţi ai lumii! Am invitat alături de mine doi oameni cărora le 
pasă de ce se întâmplă în ţara asta dar sunt atenţi şi la ce se întâmplă în lume; 
care cred în nişte lucruri, în nişte valori şi îşi susţin convingerile cu tărie fără să 
bage capul în nisip, fără să se declare dezamăgiţi şi atât aşa cum facem unii în 
încercarea de a ne găsi o justificare pentru lipsa de atitudine şi de acţiune, pentru 
care am optat. Vom vorbi şi despre ce fel de preşedinte ne dorim, ce 
preşedinte merităm!" 

 

16.11.2014 
 

Ediţie specială - Interval orar 15:00 – 16:00 
Moderatori: Alina Petrescu şi Cătălina Porumbel 
Invitaţi în emisiune: Adrian Izvoranu şi Bogdan Ficeac 
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Titluri afişate pe ecran: Românii votează şi în străinătate; BEC: Diaspora, 
114.600 votanţi la ora 13:00; BREAKING NEWS; Secţii de vot goale în 
străinătate; Ziua în care este ales primul român; Peste 18 milioane de oameni sunt 
aşteptaţi la vot; ora 21:00 – Primele rezultate ale exit-poll-ului. 

Redăm din raport: 
"Bogdan Ficeac: Bine, Traian Băsescu e capabil de orice fel de surprize, dar nu 

ştiu dacă el mai contează. Va fi un alt preşedinte. Să sperăm că va fi, într-
adevăr, că fiecare dintre cei doi candidaţi promit o altfel de Românie... Unul o 
Românie a încrederii, celălalt schimbarea, aicea mi-e mie mai neclar ce 
anume se schimbă că nu înţelegem ce... 

Alina Petrescu: Da, dar să nu comentăm direct sloganul că n-avem voie 
astăzi. 

Bogdan Ficeac: Mă rog, e... Oricum, amândoi promit să fie altceva. Să sperăm 
că, indiferent cine va câştiga dintre ei, va aduce o altfel de Românie, o Românie 
mai liniştită, o Românie în care să existe şi nuanţe." 

 
"Ediţie specială" - Interval orar 17:00 – 18:00 
Moderatori: Alessandra Stoicescu şi Adrian Ursu 
Invitaţi în emisiune: Mircea Badea şi Felix Rache – realizatori Antena 3, Sergiu 

Andon - avocat 
Titluri afişate pe ecran: Ziua în care este ales primul român; M.A.I., comunicat 

privind incidentele la vot; Imediat – Comunicare B.E.C. privind prezenţa la vot; Ora 
21:00 – Primele rezultate ale exit-poll-ului; Ora 19:00 – Ediţie specială Observator 
şi Antena 3; Antena 3 şi Observatorul dezvăluie secretele votului. 

Redăm din raport: 
"Adrian Ursu: Bun, gândiţi-vă un pic aşa cum spunea şi Mircea, 5 ani în plus cu 

Băsescu Traian sau cu continuatorii regimului său. Încă 5 ani cu astfel de afaceri, 
încă 5 ani cu acest tupeu, încă 5 ani cu umilinţele, încă 5 ani cu dispreţul, încă 5 ani 
cu abuzul. Gândiţi-vă, de asemenea, că schimbarea preşedintelui nu înseamnă 
numai înlocuirea unui personaj la Palatul Cotroceni. În oricare dintre variante, că e 
vorba de câştigarea alegerilor de către Victor Ponta sau că e vorba de câştigarea 
alegerilor de către Klaus Iohannis, se schimbă echipa guvernamentală, se schimbă 
primul ministru oricum şi aşa cum au existat declaraţii în campania electorală se vor 
face noi majorităţi dacă majoritatea asta nu mai e convenabilă. Aşa că România 
intră în următorii 5 ani sub un regim care ar putea continua ceea ce-am văzut sau 
sub un regim care ar putea să se desprindă de ceea ce-am văzut în aceşti 10 ani." 

 

Ediţie specială - Interval orar 18:00 – 20:00 
Moderator: Dana Grecu 
Invitaţi în emisiune: Hanibal Dumitraşcu – psiholog, Daniel Bejan – publicist, 

Bogdan Chirieac – analist politic, Radu Tudor – realizator Antena 3 
Telefonic (ora 19:30): Mircea Badea 
Redăm din raport: 
"Radu Tudor: Retrăim momente interesante ca şi cele din 2009, din 

punctul meu de vedere. Participarea la vot reflectată de cifre o regăseşte 
fiecare dintre noi şi-n secţiile de votare. (...) Participarea mai mare decât la 
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turul I înseamnă modificarea unui rezultat pe care multă lume îl anticipa. O 
participare mai mare la vot pune de-o parte atât... cum să spun?, calculele 
politice, cât şi predicţiile sociologice. 

Dana Grecu: Bine, noi am vorbit aici “La ordinea zilei”, în emisiune, pe 
cine ar avantaja o prezenţă mai mare la vot, pe cine ar avantaja o prezenţă 
mai mare la vot în afara ţării, votul din diaspora, pe cine ar avantaja dacă ies 
mai mulţi români la vot aici în ţară. S-au făcut astfel de analize... 

Radu Tudor a făcut menţiunea că probabil sunt un milion de cetăţeni care 
participă în plus faţă de turul I la procesul electoral, ceea ce înseamnă 10%, 
procente care în funcţie de modul în care se împart pot determina câştigătorul." 

(...) 
" Hanibal Dumitraşcu: Dacă. În altă ordine de idei pentru că ăsta era firul 

discuţiei, de ce-i atât de mulţi oameni, păi după ce Ayatollahul Băsescu şi-a chemat 
cu o ultimă strigare pe băsişti la urnele de vot s-a produs şi ultimul moment al 
schismei care împarte, din punct de vedere ideologic, România în momentul de 
faţă. Adică între anti-comunişti, fantasmatici ce-i drept şi anti-băsişti. La asta am 
ajuns. Problema este că o parte din cei care se declară în felul acesta, probabil că 
au un vot raţional, însă există un contingent dur, există un fanatism care îi 
împinge pe foarte mulţi dintre cei care s-au dus la vot şi-au umplut procentul 
ăsta de la 50 şi ceva la sută spre 60 şi poate mai mult care să ştiţi că nu 
votează nici împotriva unuia sau  a altuia dintre candidaţi, ci pur şi simplu 
votează împotriva semenului său, a celui care este etichetat, fie băsist, fie 
comunist. Lucrul ăsta mă înspăimântă, doamna Grecu.  

Dana Grecu: Adică de-al naibii, aşa? Adică, iertaţi-mă… 
Hanibal Dumitraşcu: Mă înspăimântă. De ce? Nu e un vot negativ dat 

candidatului, ci e un vot negativ dat celuilalt care nu e ca mine, celuilalt care 
preferă să spună că este anti-comunist sau dimpotrivă băsist. 

Dana Grecu: Deci defectele sau calităţile prietenilor noştri, apropiaţilor, 
oamenilor cu care intrăm în contact sunt asociate candidaţilor. Le plătesc 
candidaţii. 

Hanibal Dumitraşcu: Exact, exact, ăsta este un cost îngrozitor. Este un cost 
îngrozitor. Oamenii aceştia, din punct de vedere psihologic, vă spun, acuma 
sunt tulburaţi, mulţi au probleme cu metaboliţii, cu deficitul ăla de 
serotonină… 

Dana Grecu: Este un soi de isterie pe alocuri, aş zice. 
Hanibal Dumitraşcu: Sunt extrem de agresivi, dar ei sunt agresivi nu 

împotriva unuia sau altuia dintre candidaţi, ci împotriva semenilor. De-asta îi 
vedem atât de mulţi în stradă. Şi lucrul ăsta pe mine mă deranjează cumplit. E 
un cost enorm pe care-l dă ţara asta unui deficit de comunicare şi unei foarte 
proaste organizări, din punctul meu de vedere, a întregii campanii electorale. 
Dar şi a unei epoci, da?, este şi costul dat unei epoci care se numeşte epoca 
Traian Băsescu. Acest impostor, da?, care în 2004 spunea lui Adrian Năstase: 
“Ce blestem pe ţara asta dacă trebuie să aleagă între doi comunişti?” şi s-a 
transformat, da?, în primul cruciat al ţării, în primul anti-comunist al ţării şi a 
reuşit, da?" 

(...) 
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"Prin telefon, a intervenit Mircea Badea: Vroiam să spun că... să-l asigur pe 
această cale pe domnul Crin Antonescu că i-am anulat votul. Eu, iniţial, cum 
bine ştii, nu vroiam să mă duc la acest vot din cauză de Ioan Rus, dar după ce 
nici domnul Antonescu nu intenţiona să se ducă, am auzit că s-a răzgândit şi 
că vrea să voteze, nu mai ţin minte exact care a fost motivul, dar văzând că s-
a răzgândit şi că vrea să voteze, am zis stai, domne, puţin să îi anulăm votul 
domnului Crin Antonescu. Mi se pare important având în vedere mitocănia şi 
măgăria pe care a făcut-o acest personaj milioanelor de alegători anti-
Băsescu din România şi văzând desigur şi uriaşul val de înjurături odioase de 
pe net îndreptat împotriva noastră, am zis: Domne, hai să profit de prilej să-i 
anulez lui Antonescu votul, măcar să urmez, nu-i aşa?, îndemnul isteric la vot 
al propagandei băsiste, un îndemn absolut isteric. Mi s-au adresat tone, valuri 
de înjurături. Am înţeles din cauză că nu mă duc la vot, aşa am înţeles eu, nu ştiu 
dacă din alt motiv, da cam asta era ideea. Duceţi-vă la vot! Duceţi-vă la vot! Badea 
să te ia dracu. Cam asta era ideea. Şi am zis: Domne, da staţi puţin că mă duc şi 
eu atunci, uite... Şi mă duc ca să-i anulez votul domnului Crin Antonescu. Deci 
asta vroiam să vă spun, să stea liniştit domnul Antonescu că am rezolvat 
cazul. 

Dana Grecu: Deci ştim preşedintele României cu o marjă mică de eroare 
că s-a mai întâmplat în România ca să te culci preşedinte... cu un preşedinte, 
să te culci ştiind că este un preşedinte care a câştigat alegerile şi să te scoli 
dimineaţă cu alt preşedinte. Se poate orice în ţara asta." 

 

"Ediţie specială - Interval orar 20:00 – 21:00 
Moderatori: Mihai Gâdea şi Răzvan Dumitrescu 
Invitaţi în emisiune: Mircea Badea, Adina Anghelescu, Adrian Ursu, Oana 

Stancu, Alessandra Stoicescu, Mugur Ciuvică, Răzvan Savaliuc 
Titluri afişate pe ecran: Ora 21, exit-poll Sociopol la Antena 3; Reprezentant 

BEC în sediul PDL; La Antena 3 aflaţi cine va fi preşedintele României; Români, 
mergeţi la vot!; Avem rezultatele!; Exit –poll: Rezultate foarte strânse. 

Redăm din raport: 
"Răzvan Dumitrescu: O să aveţi o seară deosebită pentru că vă vom prezenta 

nişte lucruri pe care până acum poate că nici nu le bănuiaţi. Sigur, nu e vorba doar 
de rezultatele acelea ale exit-poll-ului pe care le vom prezenta începând cu ora 
21:00, dar Mihai noi avem şi foarte multe lucruri de semnalat telespectatorilor 
noştri. 

Mihai Gâdea: Vă vom arăta în această seară lucruri de culise, cele care 
sunt ascunse ochilor opiniei publice pentru că ele sunt dincolo de limita 
legalităţii. Un membru al BEC-ului ce merge la un partid politic şi la scurtă 
vreme după ce acel membru al BEC-ului ajunge la partidul lui Traian Băsescu, 
acesta dă comunicate şi spune Guvernului să convoace de urgenţă şedinţă 
de Guvern să facă ceea ce-şi doreşte el. De asemenea, veţi vedea fotografii 
cu autocare ce au fost duse la unele secţii din diaspora cu numere româneşti. 
Cine are are interesul să ducă autocare cu numere din România, în mod 
evident, la secţii de votare din diaspora?" 

(...) 
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Mihai Gâdea: S-au furat în România 7,4 milioane de voturi, s-au furat în 
România industrii cu totul, s-au furat în România atât de multe lucruri încât ne 
întrebăm ce nu a rămas furat. Probabil că lucrurile care n-au rămas furate sunt 
puţine, dar cu siguranţă ceea ce se va încerca în această seară este dacă se 
vor fura şi aceste alegeri pentru că există în momentul de faţă suspiciuni 
majore. Vă difuzăm chiar acum fotografie cu un autocar cu numere de 
România prezent la alegerile… la secţia de votare din Grecia, din Atena. Ce să 
caute un autocar cu turişti tocmai în ziua alegerilor şi tocmai la secţia de 
votare din Atena? Dacă avem imaginea, să o difuzăm. Pentru că întrebarea 
este… Ce veţi face dumneavoastră? Veţi lăsa autocarele să voteze? Sau, în 
minutele care-au rămas, indiferent cât de greu şi de complicat ar fi la această 
oră, vă veţi ridica, veţi merge în cabina de vot? La ora aceasta cabinele sunt 
goale, puteţi vota în câteva minute. Sunt atât de multe secţii de votare în 
Bucureşti şi în ţara întreagă. Mergeţi la vot în această seară şi spuneţi-vă 
punctul de vedere. Este cel mai important drept pe care îl avem şi-au fost oameni 
care şi-au promis că orice-ar fi nu vor vota la aceste alegeri, cum este colegul şi 
prietenul nostru Mircea Badea. Cu toate acestea, în această seară a mers la vot 
pentru că.. Pentru că ce, Mircea? 

Mircea Badea: Eu am mers la vot ca să îi anulez votul domnului Crin 
Antonescu, pe de-o parte. Am înţeles că şi dânsul care optase să nu meargă 
la vot şi după aia s-a răzgândit, nu mai ţin minte din ce considerent, dar a zis 
că se duce. Şi atunci eu m-am dus să-i anulez votul. Mă interesează mult 
domnul Crin Antonescu pentru că este cel care şi-a bătut practic joc de atâtea 
milioane de votanţi anti-băsişti, pe de-o parte, pe de cealaltă parte am văzut în 
mediul virtual nişte valuri de înjurături la adresa mea alături de îndemnul “Mergeţi la 
vot!”. Şi am înţeles că lumea mă înjură că nu mă duc la vot şi atuncea am zis: Bine, 
atunci dacă mă înjură că nu mă duc la vot, atunci să mă duc la vot. Deci, vedeţi, 
mai multe… deodată m-am responsabilizat văzând înjurăturile acelea îngrozitoare, 
tone, tone, valuri, pe mediul virtual şi văzându-l şi pe domnul Crin Antonescu, am 
zis: domne, gata… atunci mergem la vot, ce să… Nu? Asta e." 

 

Ediţie specială - Interval orar 21:00 – 00:40 
Moderatori: Mihai Gâdea şi Răzvan Dumitrescu 
Invitaţi în emisiune: Mircea Badea, Adina Anghelescu, Adrian Ursu, Oana 

Stancu, Alessandra Stoicescu, Mugur Ciuvică, Răzvan Savaliuc 
Telefonic (ora 23:21): Victor Ponta 
Redăm din raport: 
"Mugur Ciuvică: Şi vă mai spun eu un lucru.. Bine că Iohannis o să rămână o 

marionetă la Cotroceni pentru că este omul nimănui şi sistemul din spate o 
să-l manevreze. El nu reprezintă nimic, nu reprezintă nici măcar un partid, el 
n-a condus niciodată ACL-ul ăsta sau cum se cheamă. El e în continuare un 
personaj de vitrină. Bine, rămâne marea mea surprindere că un personaj 
absolut bizar, aşa, de vitrină, a putut fi votat. Chiar un manechin, adică nu 
vorbeşte, nu se mişcă, nu face nimic. 

Adina Anghelescu: Eu zic că tactica şi strategia ACL-ului, diabolice de altfel, au 
fost mult mai bune, deşi mizerabile, decât tactica şi strategia a PSD-ului şi coaliţiei." 
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În raport de constatările Direcţiei de monitorizare din cadrul CNA, membrii 
Consiliului au apreciat că difuzarea, în zilele de 15 şi 16  noiembrie 2014, a unor 
emisiuni în care a fost continuată campania electorală prin difuzarea de materiale 
ce au conţinut mesaje ori comentarii cu caracter electoral a fost de natură să 
contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014. 

Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor, este interzisă 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 în care se difuzează o rectificare sau un drept la replică în legătură cu 
emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală. 

Or, în cadrul emisiunilor prezentate în raportul de monitorizare întocmit, din 
care am exemplificat mai sus o serie de fragmente, au fost făcute comentarii cu 
caracter electoral, respectiv comentarii care i-au vizat pe cei doi candidaţi, fie în 
preziua alegerilor, fie chiar în ziua votului pentru alegerea Preşedintelui României. 

 

În afară de aceste aspecte, Consiliul a mai constatat şi faptul că, în unele dintre 
aceste emisiuni, au fost folosite expresii jignitoare, injurioase, ceea ce contravine 
prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. 

Redăm câteva dintre acestea consemnate în raportul de monitorizare: 
"Mircea Badea: Fiind o intervenţie cât se poate de directă şi de politică în 

justiţie, Oricum cei care că Macovei a făcut justiţia să meargă în România 
cred că sunt... sincer vă spun, bolnavi mintal. Adică nu poţi să fii decât 
bolnav mintal ca să nu vezi aceste evidenţe. 

(...) 
Adrian Ursu: Această vizită avea loc la sediul partidului cu pricina cu o oră 

înainte de comunicatul prezidenţial. Când s-a băsit comunicatul prezidenţial se 
întâmpla la o oră după această vizită la sediul de partid şi atunci ne întrebăm 
dacă or avea vreo legătură, mai ales că acel comunicat prezidenţial care 
încerca aşa o mega-diversiune tipic băsistă, 

(...) 
Adrian Ursu: Da, nu s-or duce dracului şi instituţiile ălea, adică eu zic aşa... 

Instituţiile alea ar putea să se ducă dracului pentru că... 
(...) 

Mircea Badea: Dacă percepţiile şi realităţile şi evidenţele pot fi anihilate de 
faptul că au scris 5 cretini pe Facebook, o enormitate, domne atuncea               
credeţi-mă… 

 (..) 
Mugur Ciuvică: La două dezbateri au zis: Nene, ăsta este atât de prost 

încât trebuie neapărat să-l alegem, că nu se poate, ceva mai prost n-o să 
prindem niciodată. Vă daţi seama, sunt copiii ăia de 18 – 20 de ani, ăia s-au 
gândit: Nene, noi într-o viaţă de om nu mai găsim un prost ca ăsta să-l votăm. 
Haideţi toţi de pe Facebook să-l votăm pe Iohannis ca să fie unicat." 

 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că libertatea de 
exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune respectarea 
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normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, 
drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la demnitate. 

Pentru toate 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 amendă în cuantum 
de 10.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile 
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României  şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) 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 
76.3/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005 pentru postul de 
televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu  
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia               
nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 40 alin. (3) 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  
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 postul ANTENA 3 cu 
amendă de 10.000 lei, întrucât într-o serie de emisiuni transmise în zilele de 15 şi               
16 noiembrie 2014, când campania electorală era încheiată, au fost difuzate 
comentarii  cu caracter electoral, fapt de natură să contravină dispoziţiilor art. 8 din 
Decizia nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerea Preşedintelui României.  

Potrivit prevederilor 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 
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programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, 
alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi. 

De asemenea, au fost folosite unele expresii jignitoare ori injurioase, ceea ce 
contravine art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu 
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 

     Serviciul juridic şi reglementări, 
 

     Şef Serviciu, 
 

     Dumitru Ciobanu 
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