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Decizia nr. 333 din 12.10.2021 
privind sancţionarea cu amendă de 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A. 

cu sediul în 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 12 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor      
nr. 7232/06.08.2021, 7234/06.08.2021, 7235/06.08.2021; 7233/06.08.2021, 
7241/06.08.2021, 7245/07.08.2021, 7248/07.08.2021, 7249/07.08.2021, 7332/10.08.2021 
și 7349/11.08.2021, cu privire la emisiunea Exces de putere, ediția din 6 august 2021, 
difuzată de postul ANTENA 3. 

Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine 
radiodifuzorului 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 selecții din înregistrarea  
emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 
S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) prima teză din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, 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 fapt, în data de 6 august 2021, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în direct, 
în intervalul orar 20.59-22.45, o ediţie a emisiunii de dezbatere Exces de putere, moderată 
de Oana Zamfir. 

Invitaţii din prima parte emisiunii, Sarmiza Andronic (consultant politic), Mirel Curea 
(Evenimentul Zilei), Mugur Ciuvică, Alexandru Petrescu (PSD), Dan Podaru (PNL), Horațiu 
Șerb (patron restaurant La Copac, în direct, prin telefon) au discutat despre scandalul 
apărut, după ce o doamnă l-a abordat pe domnul Dan Barna în timp ce se afla la masă pe 
terasa unui restaurant, iar noutatea adusă subiectului a constat în informația că #reziștii 
doresc falimentarea restaurantului unde s-au produs scenele, astfel că aceștia au plasat 
comenzi la restaurantul respectiv fără a le mai ridica, prilej cu care a fost folosit un limbaj 
injurios la adresa unei persoane, de natură a-i prejudicia imaginea şi demnitatea.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
1. Titluri cu privire la subiectul reclamat: CUM ÎL RĂZBUNĂ REZIȘTII PE DAN BARNA. 

RESTAURANTUL, ÎMPINS ÎN FALIMENT. 
Sel. 1 (rep. 01.00 - 06.30, sel. 21.mp4) A fost realizat un rezumat al scandalului care a fost 

discutat și în cadrul emisiunii Sinteza Zilei din ziua anterioară, cel cu privire la Dan Barna care a  
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fost luat la întrebări de către Oana Lovin în timp ce servea masa la restaurant, astfel:  
Oana Zamfir: Haideți să vedem rezumat scandalul dezvăluit aseară de Mihai Gâdea! E o 

evoluție în multe zile în această poveste și ce este interesant este că nu se stinge. Nu o să se 
stingă până când nu este falimentat acest restaurant, doar pentru că scena s-a petrecut la această 
terasă, la acest om de afaceri. ... 

(...) Voce din off: În scadal a intervenit și Mălin Bot, care a venit de acasă să ia apărarea 
vicepremierului, după ce a văzut live-ul Oanei Lovin. 

Mălin Bot: Sunt în fața restaurantului unui individ foarte dubios. Restaurantul La Copac din 
București.  

Voce din off: În fața restaurantului a avut loc o nouă ciocnire între Mălin Bot și managerul La 
Copac. 

Mălin Bot: Am venit să filmez un reportaj despre hărțuirea vicepremierului Dan Barna aici, pe 
acest trotuar. Dinăuntru a ieșit o doamnă, este filmat totul, împreună cu alți angajați, a încercat să-
mi smulgă telefonul din mână, mi l-a smuls de pe trepied și mi-a rupt suportul de la trepied, da? 
Deci, e infracțiunea de distrugere. 

Jandarm: Am înțeles! 
Mălin Bot: După care, mi-am recuperat telefonul. Din nou a încercat să-mi smulgă telefonul din 

mână, doamna cu țigara. Și au venit și alți angajați din interior, îi vedeți acolo. Unul a încercat să mă 
scuipe, să mă agreseze. 

Jandarm: Am înțeles! 
Mălin Bot: Vă rog foarte frumos să luați măsurile legale! 
Jandarm: Vă rog să îmi prezentați și dumneavoastră un document de identitate și o să merg... 
Mălin Bot: Da! Vreau să sesizez infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice, distrugere și 

tentativă de tâlhărie! 
Voce din off: Proprietarul restaurantului, Horațiu Șerb are, însă, altă versiune a 

incidentului, pe care a prezentat-o la Sinteza Zilei. 
Horațiu Șerb: Sunt două minciuni: că eu aș fi chemat-o pe Oana Lovin, ceea ce nu este 

adevărat, este fals. Oana Lovin a și spus că nu eu am chemat-o. Și a doua minciună: că eu n-aș fi 
făcut nimic, că aș fi asistat ca un spectator la denigrarea domnului vicepremier Dan Barna. Am 
văzut-o în poartă, m-am ridicat, am mers la ea și i-am spus: Oana, te rog frumos să nu faci circ! 
Pentru că eu l-am primit pe domnul Dan Barna cât am putut de respectuos. Nu îmi permit să îmi bat 
joc de cineva care îmi intră pe poartă, indiferent cine e și indiferent de opțiunea mea politică și 
opțiunea lui politică. Am trimis la dânsul pe șeful de tură să se ocupe, l-am văzut că e cu soția 
însărcinată. A stat la o masă, a cerut să fie mutat pentru că se fuma la o masă alăturată, a fost 
mutat la o altă masă. Din acel moment, am văzut-o pe Oana Lovin că era la poartă, m-am dus la ea, 
i-am spus: Oana, te rog frumos să nu faci circ! Lasă-l în pace pe om să mănânce! Domnul Dan 
Barna și dacă este în pantaloni scurți, cum era în ziua respectivă, și în tricou, este tot viceprim-
ministrul României. Și la cârciumă, și la toaletă și oriunde. Trebuie să-și asume că s-ar putea să-l 
întrebe cineva.  

Voce din off: Patronul restaurantului a mai precizat că administratorul afacerii sale, 
doamna care apare în filmarea lui Mălin Bot, a scos un certificat medico-legal pentru 
agresiune. 

Horațiu Șerb: El a prins-o pe colega mea de gât... există martori, nu unul, mulți... a prins-o 
de gât și a încercat să-i sucească mâna la spate. Sper ca dacă sunt camere de supraveghere 
ale Ambadasei Libanului să fi prins acest moment. Am martori care au dat declarații și la 
Poliție. Ea a fost la IML, are certificat medico-legal, e vânătă pe spate tot...  

Mugur Ciuvică: Deci, Mălin Bot a agresat-o pe... 
Horațiu Șerb: Mălin Bot a agresat-o fizic... trei prieteni de-ai mei care erau la masă și care 

sunt oameni serioși, unul este cadru universitar, unul este medic și unul este om de media, 
ei s-au ridicat și ei au scos-o din mâinile lui.  

Sel. 2 (rep. 06.30 – 12.36, sel. 21.mp4) Noutatea adusă subiectului a constat în faptul că după 
cele întâmplate s-ar dori falimentarea restaurantului unde a avut loc scandalul. Moderatorul a pornit 
de la postarea lui Paul Hitter care a semnalat aceste încercări de falimentare prin comezi plasate și 
neridicate de către membri #rezist, ulterior a intervenit în direct patronul restaurantului La Copac. 

Oana Zamfir: Până aici, doamnelor și domnilor, avem de-a face cu un individ cunoscut 
pentru faptele sale, Mălin Bot, în spațiul public și cu un linșaj al patronului acestui restaurant 
văzut ca vinovat că interpelarea domnului Barna s-a produs la restaurantul său. ... Azi s-au 
dat comenzi telefonice de milioane de lei, gătite de către personal și neridicate de către 
#reziști. De atât sunt în stare. Sabotează o afacere cinstită și niște oameni care își câștigă 
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pâinea prin munca lor.” Domnul Hitter consideră că sunt câinii lui Dan Barna. Vom vedea 
cine sunt. ... 

Horațiu Șerb: (...) După momentul întâmplărilor de sâmbăta trecută, momentul vizitei domnului 
Dan Barna, a început asupra mea un linșaj. Duminică a început povestea asta cu comenzile. 
Au fost vreo trei – patru comenzi până cumva le-am blocat, în care ei dădeau comenzi 
telefonice cu plata la ridicare și bineînțeles că nu mai veneau după ele. Au fost sunați de 
angajați dacă mai vin după ele. Prima oară, n-au recunoscut că le-au făcut... (...) 

 Horațiu Șerb: Doamna Zamfir, să nu credem că lucrurile astea sunt întâmplătoare. Totul 
este orchestrat. Asta este banda de troli a #rezistului care funcționează pe aceleași principii 
de când a început în Piața Victoriei. 

Oana Zamfir: Ați oprit această pagubă. Ce a urmat? 
 Horațiu Șerb: Au comandat într-o seară, nu știu, vreo cinci porții de berbecuț, care știe toată 

lumea că este un produs mai scump. Adică, alegeau și din meniu ce e mai scump. 
Oana Zamfir: Dovadă că nu e o întâmplare. Ați gestionat situația comenzilor. Ce a urmat? (...) 
 Horațiu Șerb: Da, au urmat telefoanele. Nu doar că au urmat. ... Sunt mai multe tipuri deja 

de telefoane. Unele în care se cer rezervări și, la final, după îndelungă discuție telefonică, se 
cere o rezervare, dacă se poate, cu Oana Lovin la masă, altele care, pur și simplu, în 
momentul când li se răspunde, înjură în diferite moduri pe care nu pot să le reproduc aici, în 
direct. (...) 

Precizăm că, pe durata discuțiilor (începând cu rep. 01.35, sel. 21.mp4), într-o fereastră din 
partea stângă-jos a ecranului, au rulat imaginile din înregistrările realizate de Mălin Bot și Oana 
Lovin din fața restaurantului unde au avut loc scenele scandalului (înregistrări care au fost difuzate 
și în cadrul emisiunii Sinteza Zilei din data de 05.08.2021). 

Sel. 3 (rep. 18.17 – 25.33, sel. 21.mp4) În continuare, în cadrul discuției, membrii #rezist 
și Mălin Bot au fost descriși în următorii termeni: (...) 

Mugur Ciuvică: ..., #rezist, prin partidul #rezist USR administrează Bucureștiul cu șobolanii, 
poate vin acolo să compenseze. Dar mișcarea e o chestie banală pentru ăștia. Ei așa s-au 
obișnuit. Cum se mobilizau să se ducă să îmbrâncească parlamentari pe scări, să îi înjure pe 
acasă, să le mâzgălească pereții de acasă, să strige tot felul de măscări. Se mobilizează pe 
Facebook câțiva, că nu toți #rezist se comportă așa. Dar sunt câțiva mai decerebrați care se 
comportă în felul ăsta. Cu ăsta de s-a dus în față acolo, Mălin Bot, mai sunt câțiva, că nu e o 
operațiune care să fi necesitat cred că sute de oameni. E suficient câțiva inși, 10 – 20, care se 
mobilizează ei între ei, pentru că atât îi duce capul: „Hai să-i facem răutăți patronului 
restaurantului unde nu s-a întâmplat nimic!” ... 

Mugur Ciuvică: ... în primul rând, că d-asta vă zic că sunt oameni cu probleme și la cap așa 
și reacții exagerate și astea. (...) 

Mugur Ciuvică: ... Am văzut agresiuni invers, când erau ăilalți la putere, se duceau peste 
ei și îi înjurau în toate felurile, pe unde îi prindeau.  (...) 

Rep. 03.13 din Sel. 3 - Mugur Ciuvică: După care, pe ăștia atât i-a dus capul, încât să se 
mobilizeze să facă rău omului. S-a mobilizat cel mai bizar dintre ei, un fel de eșec al 
psihiatriei, s-a dus acolo, pe stradă, să facă scandal. Alții s-au mobilizat pe la telefon. Acuma, 
cam ăștia sunt oamenii. 

Oana Zamfir: Cert este că e o mobilizare. 
Mugur Ciuvică: Am înțeles... a spus patronul restaurantului, ieri la emisiune, că Bot a 

agresat-o pe colega domnului Șerb. Sper să continue cu asta, adică să-i facă plângere 
respectivului pentru agresiune. (...) 

Rep. 05.31 din Sel. 3 - Mirel Curea: Mălin Bot, care este al ălorlalți, la fel. S-a consacrat 
prin provocare. Provoacă situații. De ce? El are nevoie să provoace, ca să aibă niște știri că îi 
prostește pe unii să-i dea niște bani pe știrile pe care tot el le-a provocat. Și atuncea, eu... m-
a amenințat că îmi face plângere penală, abia aștept! Eu le recomand oamenilor care sunt 
provocați de oamenii ăștia să-i provoace și ei, și să le răspundă pe măsură și să vadă căruia 
îi cedează nervii primul, că în felul ăsta intri în regimul legimitei apărări și îl pui la punct rapid 
de tot. (...). Aceiași scelerați sunt și de-o parte și de alta. Ăsta este motivul... 

Oana Zamfir: Dar nu cred că e responsabil domnul Șerb pentru asta. 
Mirel Curea: Nu este, dar când invocă numele unui prieten, trebuie să aibă grijă numele cui îl 

invocă. Ăsta e motivul pentru care toate partidele ar trebui să se dezică și să nu se mai 
bucure, să juiseze în secret, să se dezică de asemenea personaje.  

Oana Zamfir: Vă rog să fim atenți la toate exprimările! 
Mirel Curea: Care cum spune domnul Ciuvică, sunt eșecuri ale psihiatriei. 



4 

Oana Zamfir: Precizările dumneavoastră, domnule Șerb! 
Sel. 4 (rep. 26.02 – 29.30, sel. 21.mp4) Patronul restaurantului La Copac a susținut că domnul 

Dan Barna ar fi venit intenționat acolo, știind că acel restaurant este frecventat de oameni anti-
sistem. 

(...) 
Dezbaterea subiectului a continuat până la ora 21:32, cu exprimarea punctelor de vedere ale 

invitaților Dan Podaru și Alexandru Petrescu. Aceștia au suținut că nu este corect ce i s-a întâmplat 
domnului Dan Barna cu privire la acest subiect. În cadrul emisiunii monitorizate, nu au fost 
identificate precizări cu privire la faptul că s-ar fi încercat contactarea domnului Mălin Bot 
pentru a interveni în emisiune. 

 

Analizând conţinutul redat mai sus şi vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunii  
Exces de putere, ediţia din 6 august 2021, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, întrucât, în 
cadrul acestei ediţii unii dintre invitaţi au folosit un limbaj injurios la adresa d-lui Mălin Bot, 
fără ca moderatoarea să intervină şi să nu le permită să folosească un astfel de limbaj, de 
natură  a-i afecta imaginea şi demnitatea.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. 

Astfel, în cadrul emisiunii, în contextul în care s-a discutat despre scandalul apărut 
după ce d-na Oana Lovin l-a abordat pe domnul Dan Barna în timp ce se afla la masă pe 
terasa unui restaurant, invitaţii emisiunii au folosit un limbaj injurios la adresa d-lui Mălin Bot 
despre care radiodifuzorul a afirmat, prin voce din off, că ar fi intervenit în acest scandal, 
după ce a venit de acasă “... să ia apărarea vicepremierului, după ce a văzut live-ul 
Oanei Lovin.”. 

Exemplificăm în acest sens fragmente din emisiune, reţinute de membrii Consiliului, în 
care invitaţii au folosit un limbaj injurios cu privire la starea de sănătate mintală a d-lui    
Mălin Bot, fără ca moderatoarea să intervină şi să nu le permită acestora să folosească un 
astfel de limbaj:  

Mugur Ciuvică ... sunt câțiva mai decerebrați care se comportă în felul ăsta. Cu 
ăsta de s-a dus în față acolo, Mălin Bot, .... E suficient câțiva inși, 10 – 20, care se 
mobilizează ei între ei, pentru că atât îi duce capul: „Hai să-i facem răutăți patronului 
restaurantului unde nu s-a întâmplat nimic!” ... 

Mugur Ciuvică: ...  sunt oameni cu probleme și la cap așa și reacții exagerate și 
astea. (...) 

Rep. 03.13 din Sel. 3 - Mugur Ciuvică: După care, pe ăștia atât i-a dus capul, încât 
să se mobilizeze să facă rău omului. S-a mobilizat cel mai bizar dintre ei, un fel de 
eșec al psihiatriei, s-a dus acolo, pe stradă, să facă scandal. ... 

Oana Zamfir: Cert este că e o mobilizare. 
Mugur Ciuvică: Am înțeles... a spus patronul restaurantului, ieri la emisiune, că 

Bot a agresat-o pe colega domnului Șerb. Sper să continue cu asta, adică să-i facă 
plângere respectivului pentru agresiune. (...) 

Rep. 05.31 din Sel. 3 - Mirel Curea: Mălin Bot, care este al ălorlalți, la fel. S-a 
consacrat prin provocare. Provoacă situații. De ce? El are nevoie să provoace, ca să 
aibă niște știri că îi prostește pe unii să-i dea niște bani pe știrile pe care tot el le-a 
provocat. ... Eu le recomand oamenilor care sunt provocați de oamenii ăștia să-i 
provoace și ei, și să le răspundă pe măsură și să vadă căruia îi cedează nervii primul, 
că în felul ăsta intri în regimul legimitei apărări și îl pui la punct rapid de tot. (...). 
Aceiași scelerați sunt și de-o parte și de alta. ... 

Mirel Curea:  ... Ăsta e motivul pentru care toate partidele ar trebui să se dezică și 
să nu se mai bucure, să juiseze în secret, să se dezică de asemenea personaje.  

Oana Zamfir: Vă rog să fim atenți la toate exprimările! 
Mirel Curea: Care cum spune domnul Ciuvică, sunt eșecuri ale psihiatriei. 
Deşi, la un moment dat, moderatoarea Oana Zamfir l-a avertizat pe unul dintre invitaţi 

să fie atent la „toate exprimările”, fiind conştientă de faptul că afirmaţiile acestora depăşesc 
cadrul legal permis a fi difuzat pe un post de televiziune, membrii Consiliului au constatat că 
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aceasta a permis invitatului Mirel Curea să folosească un limbaj injurios la adresa d-lui  
Mălin Bot, pe care l-a catalogat ca fiind un eşec al psihiatriei, limbaj injurios folosit anterior 
şi de către invitatul Mugur Ciuvică, fără ca moderatoarea să le interzică acestora să 
folosească un astfel de limbaj, de natură a-i afecta imaginea şi demnitatea. 

Or, norma prevăzută la art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului obligă moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii de programe să nu permite invitaţilor să folosească un limbaj 
injurios. 

Pentru aceste considerente, ținând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancțiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului şi având în vedere că, 
pentru aceeaşi faptă, radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pe parcursul ultimului an, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă 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.  

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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. având 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 amendă de 5.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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  
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 amendă de 5.000 lei postul 

ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii Exces de putere din 6 august 2021, în contextul 
în care a fost discutat un subiect despre scandalul apărut, după ce o doamnă l-a abordat pe 
vicepremierul României în timp ce acesta se afla pe terasa unui restaurant, a fost utilizat un 
limbaj injurios la adresa unei persoane, de natură a-i afecta imaginea şi demnitatea, fapt ce 
contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
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Serviciul juridic, reglementări şi 
           relaţii europene, 

                                                                                      Consilier juridic Dumitru Ciobanu 

 
 


