
 

 

 
 

Decizia nr. 284 din 22.09.2021 
privind sancționarea cu amendă în cuantum de 5000 lei  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 22 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat și dezbătut raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza 
reclamației nr. 3576/23.04.2021, referitoare la emisiunea ”Esențial” difuzată de postul 
ANTENA 3 în data de 23 aprilie 2021.  
 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. 17 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).   

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 17 (1) În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât 

producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, 
reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau 
tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea 
practicilor oculte. 
 

În fapt, postul de televiziune Antena 3 a transmis în data de 23.04.2021, intervalul 
14:59-15:52, emisiunea Esențial prezentată de Ana Roman. Unul dintre subiectele 
prezentate și comentate în cadrul emisiunii s-a referit la cazul unei femei găsită incendiată 
într-un geamantan în apropierea localității Ghimpați în octombrie 2020, invitată pentru 
discutare fiind  Carmina Pricopie, șef Secție Investigații, Antena 3. 

Titluri aferente subiectului reclamat: Breaking News/ Femeia moartă în 
geamantan, dezvăluiri uluitoare/ Exclusiv: Cum s-a plănuit asasinatul/ Dezvăluiri 
despre femeia moartă în geamantan. 

Conform raportului de monitorizare analizat, din care redăm, spre exemplificare, 
fragmente, prezentarea a avut următorul conținut: 
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”Sel.1 (33.47/15.mp4) Prezentatoare: Aș vrea să mergem însă la un subiect 
extrem de grav, cele trei persoane pe care ni le aduce Carmina Pricopie, șef Secție 
Investigații, Antena 3, ați văzut-o în imagini, mulțumesc Carmina. Așadar doamnelor și 
domnilor, sunt informații în exclusivitate din dosarul privind uciderea tinerei care a fost 
incendiată într-un geamantan. Haideți să vedem materialul și ne întoarcem.  

A fost difuzat un material cu imagini de la locul unde a fost incendiată femeia într-
un geamantan, fotografia victimei în viață, imagini cu cele două surori și bărbatul acuzați 
de uciderea tinerei femei, texte afișate pe ecran cu declarații ale acuzaților, concluzii ale 
raportului medico-legal privind decesul femeii. Textele sunt citite din off și au ca sursă 
RECHIZITORIU, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GIURGIU .  

Voce din off: 30 octombrie 2020. Pe marginea drumului din apropierea localității 
Ghimpați, la câțiva kilometri de București, către Giurgiu, a fost descoperit un cadavru  care 
ardea într-un troller. O săptămână mai târziu criminaliștii au stabilit identitatea victimei: 
Sabina Mircea, o mamă singură cu o viață promiscuă. Principalii suspecți, două surori și un 
bărbat, au fost arestați pe 11 noiembrie. Ajunse în arest, cele două femei au pus la cale un 
plan să scape de pușcărie. 

(…) 
”Declarație Elena Constantin: 
(...) Mircea Mihaela mai era bătută uneori de către Constantin Silvia și Dinu Giani.  

Acesta din urmă fie era gelos, fie era nemulțumit că Sabina a vorbit urât cu clienții și au 
plecat. Revin și arăt că bătaia dată Sabinei de noi trei a durat aprox. 10 min. Nu am dat în 
ea în o anumită ordine, cum s-a nimerit așa am dat. O loveam unde se nimerea, nu vizam 
o zonă anume.” 

 
Sel.2 (36.05/15.mp4) ”Declarație Dinu Giani-Alexandru: 
Noi am lovit pe unde am nimerit, dar Sabinei nu i-a curs mult sânge. La un 

moment dat Samira a luat din bucătărie o lingură de lemn și a lovit-o de multe ori în 
cap pe Sabina după care a lăsat-o și, tot în bucătărie a luat un cuțit mare cu plăselele 
de culoare neagră și a început să o lovească în cap pe Sabina cu mânerul cuțitului. 
Samira ținea cuțitul de vârf în timp ce lovea. Ulterior am observat că Sabina avea mai 
multe tăieturi pe cap, tăieturi ce au putut fi produse doar cu cuțitul.” 

 
Voce din off: Inculpații au spus însă că Sabina Mircea a băut insecticid, încercând 

astfel să motiveze de ce au încercat să scape de cadavru. 
 
”Declarație Silvia Constantin: 
Am plecat de pe loc, iar pe drum, Giani și Elena mi-au povestit că, după ce am 

plecat eu, Sabina a rămas în baie, că a mai băut încă o dată soluția de gândaci, iar 
Giani s-a dus să îi cumpere lapte, i-au dat lapte să bea, i-au dat apă și, într-un final, 
aceștia mi-au spus că Sabina făcea spume care îi ieșeau din gură. Aceștia i-au pus 
mâna pe inimă, dar nu mai bătea, iar Sabina nu mai respira. În momentul acela, sora 
mea a spus că ea a încercat să o resusciteze prin apăsarea cu mâna pe corp, să îi 
sufle în gură, i-au dat cu apă pe față, fără efect. (...) Aceștia mi-au spus că ei au 
băgat-o pe Sabina în troler și au coborât jos și m-au așteptat.” 

 
Voce din off: Șocant însă este constatarea medicilor legiști: victima a ars de vie 

în geamantan.  
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”Decesul a survenit ca urmare a unui politraumatism prin agresiune fizică 
soldat cu multiple fracturi (de stern și costale pe mai multe planuri), rupturi 
pulmonare, hemotorax, multiple plăgi epicraniene și leziuni prin arsură flacără (~ 
90% suprafață corporală, grad IV), ce au determinat șocul traumatic cu embolie 
lipidică. Leziunile traumatice constatate în urma efectuării necropsiei au putut fi 
produse prin lovire repetată cu și de corpuri dure, cu corp tăietor și prin 
comprimarea toracelui, urmate de incendierea persoanei, având legătură de 
cauzalitate directă necondiționată cu decesul.” 
 Voce din off: Toți trei au fost trimiși în judecată pentru omor și profanare de 
cadavre. Surorile însă vor fi anchetate acum și de DIICOT pentru trafic de persoane. 
Procurorii de la Giurgiu au stabilit în timpul anchetei că victima a fost mult timp 
plasată la clienți ca prostituată, de surorile Constantin.  

Sel.3 (38.08/15.mp4) Prezentatoare: Sunt informații șocante, Carmina, care ne 
afectează emoțional pe toți.   

Carmina Pricopie: Așa este, dar este ceva care s-a întâmplat, este un caz care a 
atras toate privirile opiniei publice. Ne aducem aminte, la sfârșitul lui octombrie anul trecut, 
când un șofer observa pe marginea șoselei un cadavru în flăcări. Practic de aici au pornit 
anchetatorii. Nu aveau identitatea acelui cadavru, știau doar că este vorba despre o femeie 
cu vârsta aproximativă căreia îi lipsea un dinte. Am aflat ulterior că principalii suspecți sunt 
cei pe care i-ați văzut tocmai mai devreme în acest material. Acum câteva zile procurorii de 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu i-au trimis pe cei trei în judecată pentru omor și 
profanare de morminte. Iar în rechizitoriu este descris pas cu pas ce s-a întâmplat. Este 
interesant cum fiecare dintre toți cei trei a încercat să scape de vină dar să și motiveze 
cumva acțiunile dovedite prin probe de către anchetatori. Au susținut tot timpul că nu au 
omorât-o dar au recunoscut că au bătut-o, au spus că au băgat-o în acea valiză pentru că 
le-a fost teamă însă au spus că nu este din cauza lor ci din cauza ei pentru că ar fi băut 
insecticid. 
(…)” 

După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că  
emisiunea Esențial, difuzată de postul de televiziune Antena 3 în data de 23.04.2021, 
intervalul orar 14:59-15:52, a prezentat detalii, declarații,  concluzii ale raportului medico-
legal și descrieri amănunțite ale unei crime și a actelor de  violență la care a fost supusă 
victima, situație de natură să contravină dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Codul 
audiovizualului privind asigurarea protecției minorilor în cadrul serviciilor de programe 
audiovizuale.  .  
 Conform prevederilor art. 17 alin.(1), în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi 
difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele 
documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor 
omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de 
violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte. 
 

Având în vedere încălcarea prevederilor legale, ţinând cont de criteriile de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amenda în cuantum de 5.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul dispoziţiilor 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 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3 – 
NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amenda în cuantum de 5.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din  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 amenda în cuantum de 5.000 
de lei postul ANTENA 3, deoarece emisiunea ”Esențial” din 23 aprilie 2021 a avut un 
conținut de natură să contravină dispozițiilor art. 17 din Codul audiovizualului privind 
asigurarea protecției minorilor în cadrul serviciilor de programe audiovizuale.  

 Conform prevederilor legale încălcate,  cu excepția producţiilor audiovizuale de 
ficţiune şi filmelor documentare,  în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate 
programe care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor 
omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de 
violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte.” 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit,  
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 

              Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
  Consilier Juridic Florea Daniela 


