
 
Decizia nr. 285 din 22.09.2021 

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 

Email: juridic@antena3.ro 

- 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 raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamației          
nr. 3244/08.04.2021, referitor la emisiunile de Ştiri şi dezbateri, difuzate în data de 7 aprilie 
2021, de  postul ANTENA 3. 

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  
înregistrările emisiunilor de dezbateri „Previziuni”, „Obiectiv”, „Esenţial” , „Decisiv” şi 
„Sinteza zilei”, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a 
încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. d) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).   

Potrivit dispozițiilor invocate: Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza: 
d) imagini de la înmormântări, cu excepţia ştirilor şi/sau reportajelor din programele 

informative, emisiunilor sau filmelor documentare. Excepţie fac funeraliile de stat. 
În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în 

data de 7 aprilie 2021, pe parcursul întregii zile, informaţii şi imagini de la înmormântarea 
lui Nelu Ploieşteanu, astfel: 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Previziuni, ora: 09:59 
 7- Reper orar: 09:59, reper 57.39, sel. 9- Titlu: Trupul lui Nelu Ploieșteanu, ridicat de la INML 
Nadina Câmpean: ... Rudele lui Nelu Ploieșteanu au ridicat trupul artistului de la INML, acum câteva 
secunde. ... Când și cum va fi înmormântat, până la urmă, ne spune colega mea, Roxana Ciucă. ... 
Roxana Ciucă: ..., vă arată colegul meu, Laurențiu Halipa în aceste momente în imagini, a sosit dricul 
care va transporta sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Nelu Ploieșteanu, la Cimitirul Străulești II, este 
chestiune de moment până când această mașină mortuară va pleca de-aici din curtea Institutului de 
Medicină Legală. Se va face o oprire acasă, în fața curții lui Nelu Ploieșteanu, pentru că spuneau fetele 
acestuia, țin neapărat să mai treacă o dată pe-acasă Nelu Ploieșteanu pe la locuința acestuia, iar mai 
apoi, la prânz, se va ajunge la Cimitirul Străulești II, acolo unde lăutarul și-a dorit să fie înmormântat 
lângă băiatul său. ... 
8- Reper 00.00 sel. 10 
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Roxana Ciucă:... iată, în imagini pe fiica lui Nelu Ploieșteanu cu tabloul tatălui în mână, tablou care va 
fi lipit, așadar, va fi pus pe mașina mortuară. ...Fotografia cu Nelu Ploieșteanu este, în aceste 
momente, pusă pe autoturismul, pe mașina mortuară care, spuneam, transportă sicriul sigilat, la 
locuință, în fața casei, iar mai apoi se pleacă spre cimitir. (...). 
Descriere imagini: 
S-au transmis imagini de la INML, unde apărea mașina mortuară, care l-a transportat, ulterior, spre 
cimitir, pe Nelu Ploieșteanu. La mașină au apărut persoane îmbrăcate în negru, una dintre acestea a 
pus o fotografie cu defunctul, pe parbrizul mașinii. (...) 
 
 9- Reper orar: 10:11, 09.42, sel. 10- Titlu: Acum: Nelu Ploieșteanu, condus pe ultimul drum  
Nadina Câmpean: ... Revenim la Cimitirul Străulești, acolo unde trupul artistului Nelu Ploieșteanu este 
ridicat de către familie, nu se știe clar, nici până la această oră, cum se va desfășura înmormântarea, în 
condițiile în care analizele de COVID au fost pozitive. (...) 
Roxana Ciucă: ... Chiar în aceste momente, se pleacă din curtea Institutului de Medicină Legală, spre 
locuința lui Nelu Ploieșteanu, iar mai apoi, direct la Cimitirul Străulești II și vă arată colegul Laurențiu 
Halipa, imagini, așteptăm din moment în moment, ca mașina mortuară, iată, să părăsească curtea 
Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici, au venit fetele lui Nelu Ploieșteanu, încă de la 
primele ore ale dimineții. Pe autoturismul mortuar este un tablou cu îndrăgitul lăutar. ... În aceste 
momente, doamnelor și domnilor, sicriul cu trupul neînsuflețit al cântărețului Nelu Ploieșteanu pleacă 
de la Institutul de Medicină Legală. Vedem și familia, fetele lui Nelu Ploieșteanu, iată, acest autoturism 
alb, suntem și noi în spatele acestui autoturism. Ne îndreptăm spre casa îndrăgitului cântăreț, 
îndrăgitului lăutar și mai apoi la Străulești... iată, vom transmite în direct, imagini de la înmormântare. 
Nadina! (...) 
Roxana Ciucă: ... Laurențiu Halipa vă arată, noi suntem în drum acum spre casa lui Nelu Ploieșteanu, 
în față sunt fiicele cântărețului răpuse de durere, nu pot să vă descriu în cuvinte momentul în care, iată, 
sicriul cu trupul neînsuflețit a fost scos de la IML și băgat în mașina mortuară (...). 
Roxana Ciucă: ... În continuare suntem, așadar, în mers și urmărim, iată, sicriul cu trupul neînsuflețit, 
este în fața noastră autoturismul cu copiii lui Nelu Ploieșteanu și cumva încercăm să vedem dacă 
reușim să trecem pe banda cealaltă, mai avem. (...) 
Descriere imagini 
S-au difuzat imagini de la INML, în care apărea mașina mortuară, care avea în dreptul parbrizului, o 
fotografie cu Nelu Ploieșteanu. Persoane îmbrăcate în combinezoane de culoare albă au depus sicriul 
defunctului în mașină. Tot lângă mașină, erau persoane îmbrăcate în haine de culoare neagră. Aceste 
imagini s-au repetat. Ulterior, s-au prezentat imagini din trafic cu o mașină în mișcare, urmărită de 
mașina în care se afla reporterul postului (despre care aflăm de la reporterul postului că este cea în 
care se află fiicele defunctului), având numărul de înmatriculare B 106 MDH. 
 
Obiectiv, ora 11:58 
 13- Reper orar: 11:58, reper 57.26, sel. 11- Titlu: Acum: Sicriul lui Nelu Ploieșteanu la cimitir 
Oana Zamfir: Sunteți la Obiectiv, doamnelor și domnilor. Cortegiul funerar pentru Nelu Ploieșteanu, 
tocmai ce a ajuns la cimitirul în care artistul va fi înmormântat alături de fiul său, ...  îi vedem și acum în 
imagini pe cei costumați, fără rost, să spunem așa, ducând un sicriu în care trupul este în saci, cu 
substanțe dezinfectante, cu sigiliu pus pe sicriu și cu aceste costume albe, care să-l transporte la 
cimitir, Roxana. (...) 
 14- Reper 00.00, sel. 12 
Roxana Ciucă: aici, iată, familia s-a ocupat, s-a îngrijit ca o melodie de-a lui, ca acesta să fie condus pe 
ultimul drum, pe o melodie de-a lui...iată, au stat aici, lângă sicriul sigilat cu Nelu Ploieșteanu.  (...). 
Descriere imagini: 
S-au difuzat imagini din Cimitirul Străulești, de la slujba de înmormântare a lui Nelu Ploieșteanu. Inițial, 
au fost prezentate cadre cu mașina mortuară lângă care erau persoane îmbrăcate în negru. Se pot 
remarca, însă și persoanele îmbrăcate în echipamente de protecție (combinezoane albe) venite să 
transporte pe brațe sicriul. Sicriul a fost depus într-un cort, loc în care s-a ținut slujba de înmormântare, 
oficiată de câțiva preoți (aflăm ulterior că au fost 4 preoți). În imagini, s-au văzut flori, pachetele de 
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pomană, coroane, sicriul cu defunctul, crucea și fotografia artistului. De asemenea, a fost filmat cavoul 
unde a fost îngropat artistul (reper 01.19, sel. 14); sicriul sigilat (reper 02.03, sel. 14). 
 
 15- Reper orar: 12:13, reper 11.55, sel. 12- Titlu: Acum: Sicriul lui Nelu Ploieșteanu, la cimitir;  
Oana Zamfir: Ioana Mandache vedem împreună, în aceste momente, imaginile de la înmormântarea lui 
Nelu Ploieșteanu, familia sfâșiată de durere, cât de grele trebuie să fie și aceste frustrări, a încercat 
familia, ne spunea și Roxana Ciucă, din răsputeri, să împiedice înmormântarea, în baza acestor 
restricții pe care și oficialii spun acum că le consideră fără logică. ... 
Descriere imagini: 
S-au difuzat imagini din Cimitirul Străulești, loc în care a fost îngropat ulterior Nelu Ploieșteanu. Sicriul 
a fost depus într-un cort, loc în care erau, de asemenea, depuse coroanele și crucea. În jurul sicriului 
se aflau rudele și apropiații lăutarului. Sunt difuzate imagini cu rudele plângând (imaginile nu au 
sunet- reper 00.12-02:03, sel. 15) 
 
Esențial, ora: 12:59 
 16- Reper orar: 12:59, reper 58.19, sel. 12- Titluri: Cel mai iubit lăutar, înmormântat cu forța; 

Coroană în formă de inimă pentru Nelu Ploieșteanu; 16 oameni la înmormântarea lui Nelu 
Ploieșteanu; Acum: Nelu Ploieșteanu este înmormântat; 4 preoți oficiază slujba pentru Nelu 
Ploieșteanu; Românii cer să își îngroape cu decență morții; 

Ana Maria Roman: Sunt Ana Maria Roman și începe Esențial. Sunt momente extrem de dureroase, la 
căpătâiul lui Nelu Ploieșteanu. Artistul este înmormântat chiar în aceste momente, forțat, fără ca 
oamenii care l-au iubit și care i-au apreciat arta, să poată să-și ia rămas bun. Doar 16 oameni au putut 
participa și mergem la Roxana Ciucă. Roxana Ciucă va fi în direct cu noi, ea se află la slujba de 
înmormântare, cred că o auzim pe Roxana. Roxana, imaginile pe care le-ai transmis sunt extrem de 
dureroase, îi vedem pe membri familiei îndurerați, lângă sicriu, înțeleg că nu s-a putut face nicio 
excepție astăzi. 
Roxana Ciucă: ... În aceste momente, are loc o slujbă, un sobor de 4 preoți au ajuns aici. ... 
 17- Reper 00.00, sel. 13 
Roxana Ciucă: ... și urmează, din moment în moment, să se termine slujba .... La primele ore ale 
dimineții, sicriul cu trupul neînsuflețit, sicriul sigilat a fost luat de la Institutul de Medicină Legală, s-a 
mers în coloană până în curtea imobilului în care acesta a trăit, iar mai apoi acolo, s-a stat undeva în 
jur de jumătate de oră, s-a mai oprit pe traseu în drum spre cimitir, s-a mai oprit la o biserică și acum 
are loc slujba. ... este slujba în aceste momente, în plină desfășurare, slujbă oficiată, așadar, de un 
sobor de 4 preoți și... . 
Roxana Ciucă: ... maxim 16 persoane care participă la această înmormântare, ... 
Mara Bănică: ... Am reușit să oprim în fața unei biserici, ...  
Roxana Ciucă:... Spuneam că toată lumea este împietrită de durere, așteptăm să se termine slujba și 
mai apoi sicriul sigilat, cu trupul neînsuflețit al maestrului Nelu Ploieșteanu, iată, va fi, va fi 
înmormântat. ... nu mai mult, așadar, de 16 persoane la această înmormântare. (...) 
 

Descriere imagini: 
S-au difuzat imagini de la slujba de înmormântare a lui Nelu Ploieșteanu, din Cimitirul Străulești, loc în 
care, în jurul sicriului sigilat, apăreau membri ai familiei. Pe parcursul știrii, pe fundal, se auzeau cântări 
bisericești de la slujba de înmormântare.. ...Astfel, în imaginile prezentate apăreau: rudele defunctului, 
în jurul sicriului sigilat, care țineau lumânări în mână; coroane de flori și crucea (reper 00.31, 01.34, sel. 
16; 00, 02.04, 03.26, 04.20, 05.35, 07.00, 07.47, 11.13, sel. 17); preoții, în fața cărora, pe o masă, se 
aflau pachetele care se dau de pomană (reper 01.07-01.55, 03.21, 03.59, 05.12, 06.08, 08.28, 09.31, 
11.45, sel. 17). Se prezintă imagini din apropiere cu o femeie care plânge, aplecată spre sicriu (reper 
12.57-13.40, sel. 17). De asemenea,  s-au difuzat cadre de la locul de veci (reper 14.23, sel. 17) 
 
În cadrul emisiunii Esențial, deși se discutau știri având alt conținut, în intervalul orar: 13:20-13.38, în 
ecranul splitat, în partea din stânga, s-au difuzat imagini de la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu- 
titlul: Nelu Ploieșteanu este înmormântat, 4 preoți oficiază slujba (II-interval sel. 19.22-36.38, sel. 
13). 
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 18- Reper orar: 13:38, reper 36.38, sel. 13- Titlu: Nelu Ploieșteanu a fost înmormântat 
Ana Maria Roman: Avem imagini în direct, doamnelor și domnilor, din Cimitirul Străulești, pe 
care le puteți urmări și dumneavoastră, sunt imagini care vă pot afecta emoțional, sunt imagini 
de la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu, sunt membri familiei îndurerați, care asistă la acest 
ritual de înmormântare. În urmă cu puțin timp sicriul a fost coborât în mormânt, ... îi vedeți, evident și 
pe cei, pe reprezentanții autorităților, pe cei care vin din partea statului și care sunt îmbrăcați în aceste 
combinezoane, care îi protejează, ..., se pun plăcile peste mormânt, toți acești reprezentanți ai statului 
au fost cei care au cărat acest sicriu, până în Cimitirul Străulești. (...). 
Descriere imagini: 
S-au difuzat imagini de la locul de veci, în care a fost îngropat Nelu Ploieșteanu. Pe ecran, cu caractere 
roșii, s-a titrat: Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional. În aceste imagini se văd câteva femei 
care plâng, stau aplecate, uitându-se în groapa de veci (imagini fără sonor). De asemenea, în imagini 
apar reprezentanți ai statului, îmbrăcați în combinezoane albe, care pun plăcile pe mormânt. 
 
Decisiv cu Cătălina Porumbel, ora: 17:59 
 21- Reper orar: 18:40, reper 38.55, sel. 18- Titluri: Lacrimi și țipete lângă sicriul lui Nelu 

Ploieșteanu; Cel mai iubit lăutar, înmormântat cu reguli stricte; 
Cătălina Porumbel: Durere fără margini lângă sicriul lui Nelu Ploieșteanu. Artistul a fost condus astăzi 
pe ultimul drum. ... la înmormântare nu au putut participa decât 16 persoane.  
Preot: Ce voce frumoasă, care a înseninat multe inimi, de multe ori posomorâte, ale românilor. 
Voce din off: Nelu Ploieșteanu a fost condus pe ultimul drum, doar de familia sa și de câțiva apropiați. 
... Înainte de a fi dus la cimitir, cosciugul a trecut prin fața casei în care Nelu Ploieșteanu a trăit atâtea 
momente de bucurie, în mijlocul familiei. Apoi, sicriul a fost dus la Cimitirul Străulești II, unde de doi ani 
își doarme somnul de veci și Mihai, singurul fiu al artistului. (...) 
Preot: Domnul este pământul, lumea și toate cele din ea, pământ ești și în pământ te vei întoarce. 
Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească! 
Participanți înmormântare: Dumnezeu să-l ierte! 
Descriere imagini: 
S-a difuzat un colaj de imagini, pe muzică, de la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu: momentul în care 
sicriul este luat de la Institutul de Medicină Legală și depus de niște persoane îmbrăcate în 
combinezoane albe, în mașina mortuară, care l-a transportat pe lăutar la cimitir; imagini de la slujba de 
înmormântare în care apăreau preoții, rudele și alți participanți la înmormântare; cadre cu sicriul sigilat, 
coroane, crucea, flori și pachetele de înmormântare; imagini de pe strada unde a locuit defunctul, unde 
apăreau în imagini rudele și mașina mortuară; momentul în care sicriul sigilat este manipulat de 
reprezentanți ai autorității statului, îmbrăcați în combinezoane albe; femei plângând, iar la sfârșitul știrii 
se aud țipete. 
 
Sinteza zilei 
Moderator: Mihai Gâdea; 
Interval orar: 20:56-23:46; 
Invitați: Mara Bănică- jurnalist; Monica Pop- medic; Diana Tache- jurnalist; Dan Bittman- solist; Sorin 
Mucaciu-  medic, deputat AUR; Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice; Părintele 
Calistrat Chifan, de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași; Dorel Vișan- actor; prin telefon- Pastor Viorel Iuga, 
președintele Uniunii Bisericilor Baptiste. (...) 
În cadrul emisiunii, s-au difuzat imagini de la înmormântările unor persoane decedate în urma COVID-
19... De asemenea, în emisiune s-au făcut ample referiri la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu (prin 
prezența Marei Bănică în studio), afișându-se imagini de la respectivul eveniment, pe ecranul din 
spatele moderatorului: de la slujbă, cu rudele plângând; reprezentanți ai autorităților care sunt îmbrăcați 
în combinezoane albe și manipulează sicriul sigilat; rudele în jurul sicriului sigilat cu lumânări- imagini 
pe tot ecranul; imagini de la cavoul familiei. (Exemple: III- reper 02.24-03.42, 03.51-3.59, 04.04-04.45, 
41.54-42.29, sel. 21; IV- Reper 01.33-02.22, 02.41, 02.51, 04.15, 06.38, 17.53, 19.37, 20.12, 20.27, 
21.44, 23.26, 24.32, 59.44, sel. 22; Reper. 00.00, 01.00, 03.38, sel. 23). (...) 
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 Analizând raportul de monitorizare şi vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunilor de 
dezbateri „Previziuni”, „Obiectiv”, „Esenţial”, „Decisiv” şi „Sinteza zilei”, difuzate pe parcursul zilei de 7 
aprilie 2021, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 41 alin. (1) lit. 
d) din Codul audiovizualului, întrucât, în timpul acestor emisiuni au fost prezentate imagini din Cimitirul 
Străulești, de la slujba de înmormântare a lui Nelu Ploieșteanu, deşi, potrivit normei invocate, 
radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la înmormântări, cu excepţia ştirilor şi reportajelor din programele 
informative sau filme documentare şi a funeraliilor de stat. 
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că imagini de la înmormântarea lui Nelu Ploieşteanu au 
fost difuzate în ziua de 7 aprilie 2021, pe parcursul emisiunilor de dezbatere, după cum urmează: 

 
Previziuni, ora: 09:59 
S-au transmis imagini de la INML, unde apărea mașina mortuară, care l-a transportat, ulterior, spre 
cimitir, pe Nelu Ploieșteanu. La mașină au apărut persoane îmbrăcate în negru, una dintre acestea a 
pus o fotografie cu defunctul, pe parbrizul mașinii. 
 9- Reper orar: 10:11, 09.42, sel. 10- Titlu: Acum: Nelu Ploieșteanu, condus pe ultimul drum  
S-au difuzat imagini de la INML, în care apărea mașina mortuară, care avea în dreptul parbrizului, o 
fotografie cu Nelu Ploieșteanu. Persoane îmbrăcate în combinezoane de culoare albă au depus sicriul 
defunctului în mașină. Tot lângă mașină, erau persoane îmbrăcate în haine de culoare neagră. Aceste 
imagini s-au repetat. Ulterior, s-au prezentat imagini din trafic cu o mașină în mișcare, urmărită de 
mașina în care se afla reporterul postului. 
Obiectiv, ora 11:58 
 13- Reper orar: 11:58, reper 57.26, sel. 11- Titlu: Acum: Sicriul lui Nelu Ploieșteanu la cimitir 

S-au difuzat imagini din Cimitirul Străulești, de la slujba de înmormântare a lui Nelu Ploieșteanu. 
Inițial, au fost prezentate cadre cu mașina mortuară lângă care erau persoane îmbrăcate în negru. 
Se pot remarca, însă și persoanele îmbrăcate în echipamente de protecție (combinezoane albe) 
venite să transporte pe brațe sicriul. Sicriul a fost depus într-un cort, loc în care s-a ținut slujba de 
înmormântare, oficiată de câțiva preoți (aflăm ulterior că au fost 4 preoți). În imagini, s-au văzut 
flori, pachetele de pomană, coroane, sicriul cu defunctul, crucea și fotografia artistului. De 
asemenea, a fost filmat cavoul unde a fost îngropat artistul (reper 01.19, sel. 14); sicriul sigilat 
(reper 02.03, sel. 14). 

 15- Reper orar: 12:13, reper 11.55, sel. 12- Titlu: Acum: Sicriul lui Nelu Ploieșteanu, la cimitir;  
S-au difuzat imagini din Cimitirul Străulești, loc în care a fost îngropat ulterior Nelu Ploieșteanu. 
Sicriul a fost depus într-un cort, loc în care erau, de asemenea, depuse coroanele și crucea. În 
jurul sicriului se aflau rudele și apropiații lăutarului. Sunt difuzate imagini cu rudele plângând 
(imaginile nu au sunet- reper 00.12-02:03, sel. 15) 

Esențial, ora: 12:59 
 16- Reper orar: 12:59, reper 58.19, sel. 12- Titluri: Cel mai iubit lăutar, înmormântat cu forța; 

Coroană în formă de inimă pentru Nelu Ploieșteanu; 16 oameni la înmormântarea lui Nelu 
Ploieșteanu; Acum: Nelu Ploieșteanu este înmormântat; 4 preoți oficiază slujba pentru Nelu 
Ploieșteanu; Românii cer să își îngroape cu decență morții; 
S-au difuzat imagini de la slujba de înmormântare a lui Nelu Ploieșteanu, din Cimitirul Străulești, 
loc în care, în jurul sicriului sigilat, apăreau membri ai familiei. Pe parcursul știrii, pe fundal, se 
auzeau cântări bisericești de la slujba de înmormântare. ... 
Astfel, în imaginile prezentate apăreau: rudele defunctului, în jurul sicriului sigilat, care țineau 
lumânări în mână; coroane de flori și crucea (reper 00.31, 01.34, sel. 16; 00, 02.04, 03.26, 04.20, 
05.35, 07.00, 07.47, 11.13, sel. 17); preoții, în fața cărora, pe o masă, se aflau pachetele care se 
dau de pomană (reper 01.07-01.55, 03.21, 03.59, 05.12, 06.08, 08.28, 09.31, 11.45, sel. 17). Se 
prezintă imagini din apropiere cu o femeie care plânge, aplecată spre sicriu (reper 12.57-13.40, 
sel. 17). De asemenea, s-au difuzat cadre de la locul de veci (reper 14.23, sel. 17) 
În cadrul emisiunii Esențial, deși se discutau știri având alt conținut, în intervalul orar: 13:20-13.38, 
în ecranul splitat, în partea din stânga, s-au difuzat imagini de la înmormântarea lui Nelu 
Ploieșteanu- titlul: Nelu Ploieșteanu este înmormântat, 4 preoți oficiază slujba (II-interval sel. 
19.22-36.38, sel. 13). 

 18- Reper orar: 13:38, reper 36.38, sel. 13- Titlu: Nelu Ploieșteanu a fost înmormântat 
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Ana Maria Roman: Avem imagini în direct, doamnelor și domnilor, din Cimitirul Străulești, 
pe care le puteți urmări și dumneavoastră, sunt imagini care vă pot afecta emoțional, sunt 
imagini de la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu, sunt membri familiei îndurerați, care 
asistă la acest ritual de înmormântare. 
S-au difuzat imagini de la locul de veci, în care a fost îngropat Nelu Ploieșteanu. ... În aceste 
imagini se văd câteva femei care plâng, stau aplecate, uitându-se în groapa de veci (imagini fără 
sonor). De asemenea, în imagini apar reprezentanți ai statului, îmbrăcați în combinezoane albe, 
care pun plăcile pe mormânt. 

Decisiv cu Cătălina Porumbel, ora: 17:59 
 21- Reper orar: 18:40, reper 38.55, sel. 18- Titluri: Lacrimi și țipete lângă sicriul lui Nelu 

Ploieșteanu; Cel mai iubit lăutar, înmormântat cu reguli stricte; 
S-a difuzat un colaj de imagini, pe muzică, de la înmormântarea lui Nelu Ploieșteanu: momentul în 
care sicriul este luat de la Institutul de Medicină Legală și depus de niște persoane îmbrăcate în 
combinezoane albe, în mașina mortuară, care l-a transportat pe lăutar la cimitir; imagini de la 
slujba de înmormântare în care apăreau preoții, rudele și alți participanți la înmormântare; cadre cu 
sicriul sigilat, coroane, crucea, flori și pachetele de înmormântare; imagini de pe strada unde a 
locuit defunctul, unde apăreau în imagini rudele și mașina mortuară; momentul în care sicriul sigilat 
este manipulat de reprezentanți ai autorității statului, îmbrăcați în combinezoane albe; femei 
plângând, iar la sfârșitul știrii se aud țipete. 

Sinteza zilei 
De asemenea, în emisiune s-au făcut ample referiri la înmormântarea lui Nelu 

Ploieșteanu (prin prezența Marei Bănică în studio), afișându-se imagini de la respectivul 
eveniment, pe ecranul din spatele moderatorului: de la slujbă, cu rudele plângând; 
reprezentanți ai autorităților care sunt îmbrăcați în combinezoane albe și manipulează 
sicriul sigilat; rudele în jurul sicriului sigilat cu lumânări- imagini pe tot ecranul; imagini de la 
cavoul familiei.  

Având în vedere aceste aspecte, 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. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016, pentru postul de 
televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS se sancţionează cu somaţie publică 
de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) lit. d) 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 



 

  

7

 

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, în cadrul unor emisiuni de dezbateri difuzate pe parcursul zilei de 7 aprilie 
2021 au fost difuzate imagini de la înmormântarea unei persoane, cu nerespectarea 
prevederilor art. 41 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la înmormântări, cu 
excepţia ştirilor şi reportajelor din programele informative sau filme documentare şi a 
funeraliilor de stat.” 

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

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 


