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Decizia nr. 227/19.02.2019
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. ANTENA TVGROUP 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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate ca
urmare a sesizării înregistrată la CNA cu nr. 168/04.01.2019 pentru emisiunea
„Observator” difuzată în dat de 06.10.2018 de posturl de televiziune 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 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 169.4-3/22.11.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a dezbaterilor ce au avut loc
după vizionarea înregistrărilor şi analizarea rapoartelor de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat
prevederile art. 33 alin. (1) și (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul emisiunii.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 33 alin. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii private şi de

familie, a domiciliului şi a corespondenţei.
alin. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje

audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără
acordul acesteia.

În fapt, postul de televiziune Antena 1 a transmis în data de 06.10.2018,
intervalul 05:57-09:58, emisiunea Observator în cadrul căreia a fost prezentată știrea
cu titlul Un polițist de frontieră s-a sinucis, Gest extrem de gelozie, și cu următorul
conținut:

Prezentator: Caz șocant în Tulcea. Un polițist de frontieră aflat în misiune pe
Dunăre s-a împușcat în cap în apropiere de graniță.

Prezentatoare: Bărbatul nu a mai răspuns la apelurile prin stația de serviciu iar
colegii săi l-au găsit după două ore de căutări. Polițistul a lăsat un bilet de adio către
soție prin care își justifică gestul.

Cătălina Smereca, corespondent Antena1: Bărbatul de 44 de ani se afla la
bordul ambarcațiunii de serviciu. La un moment dat a oprit în dreptul localității Rachelu.
A coborât iar de aici, colegii spun că n-au mai știut nimic de el.

Voce din off: Era în jurul orei trei dimineața, în noaptea de joi spre vineri.
Polițistul de frontieră plecase în misiune pe barcă împreună cu un coleg. I-a spus că
merge să verifice ceva. La un moment dat, acesta a auzit o împușcătură și a intrat în
panică. Și-a anunțat superiorii și a sunat la 112. Imediat o echipă de criminaliști sub
coordonarea unui procuror a ajuns la locul indicat și a plecat în căutarea agentului.
L-au găsit după două ore.
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Maria Alexandra Cîrstea, purtător de cuvânt al Gărzii de Coastă: Polițistul de

frontieră fiind găsit pe dig, din păcate fără semne vitale, prezentând o plagă împușcată
în zona capului.

Cătălina Smereca, corespondent Antena1: În buzunarul hainelor, anchetatorii
au găsit și un bilet de adio scris soției. Se pare că cei doi ar fi avut la un moment
dat discuții legate de infidelitatea femeii. Acesta ar fi și motivul pentru care
bărbatul a decis să-și pună capăt zilelor.

Voce din off: Bărbatul era din comuna Somova și avea doi copii. Vecinii sunt
șocați.

Vecini: Îl știam. Era conștient, era cuminte.
Alt vecin: N-am auzit, că dacă era un om scandalagiu se auzea pe aici că mai

vine Poliția sau știu eu, dar nu...
Gheorghe Năstase, viceprimarul comunei Somova: Era un familist convins, era

un gospodar, normal că noi am rămas surprinși la ceea ce s-a întâmplat.
Voce din off: Polițistul de frontieră s-a angajat la Ministerul Afacerilor Interne în

1996. El trecuse cu brio toate testele care îi permiteau să lucreze în Armată.
Au fost prezentate două fotografii cu polițistul de frontieră. Într-una din poze era

împreună cu soția. Chipul soției a fost blurat.
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că, prin prezentarea unei astfel de ştiri,

radiodifuzorul a difuzat informaţii care nu erau de interes public, dezvăluind aspecte din
viața privată, cu privire la situația familială a acestuia, și la presupuse cauze care ar fi
determinat sinuciderea persoanei respective.

Dreptul la viaţă privată, ca drept fundamental al omului, este protejat atât de
Constituţia României, cât şi de legislaţia audiovizuală care, la art. 33
alin. (1) din Codul audiovizualului, prevede că orice persoană are dreptul la
respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei.

Sub acest aspect, Consiliul consideră că radiodifuzorul nu a respectat
prevederile invocate, întrucât a adus la cunoştinţa publicului atât informaţii cu privire la
viaţa privată a polițistului de frontieră, la membrii familiei acesutuia, cât şi cu privire la
modul în care ar fi avut loc sinuciderea.

De asemenea, Consiliul a mai constat și faptul că reportajul respectiv a constituit
o imixtiune în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia,
indicându-se presupuse motive ale sinuciderii infidelitatea soției.

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului
cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică 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. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 03.10/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-3/22.11.2016
pentru postul ANTENA 1) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
art. 33 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
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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 pe postul ANTENA 1, 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 somație publică postul
ANTENA 1, deoarece în emisiunea Observator din 06.10.2018, a fost prezentată știrea
cu titlul: Un polițist de frontieră s-a sinucis, Gest extrem de gelozie, în cadrul căreia
radiodifuzorul a difuzat informaţii care nu erau de interes public, dezvăluind aspecte din
viața privată, cu privire la situația familială a peroanei respective, și la presupuse cauze
care ar fi determinat sinuciderea persoanei respective, încălcând astfel prevederile
art. 33 din Codul audiovizualului.

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


