
 
 

Decizia nr. 407 din 09.11.2021 
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 
E-mail: 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 9 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației 
înregistrate sub nr. 6496/18.07.2021 referitoare la emisiunea ”Ediție specială” difuzată de  
postul ANTENA 3 în data de 18.07.2021.  

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. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).  

Potrivit dispozițiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele 
principii: 

    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în 
data de 18.07.2021, în intervalul orar 18:59 – 20:52, în direct, emisiunea Ediție specială 
moderată de Andreea Sava, cu mențiunea EXCLUSIV.  În cadrul emisiunii au participat, 
invitați în platoul emisiunii, Elena Mateescu (director ANM), Dan Constantin (senior editor 
Jurnalul), Sorin Ovidiu Bălan (jurnalist de investigație), Adrian Cuculis (avocat); prin 
telefon: Daniel Fenechiu (deputat PNL) și prin Skype: Cornel Tăbăcaru.  

Teme dezbătute: inundațiile din țară și din Europa și prezența autorităților la fața 
locului; prognoza meteo; alegerea președintelui PNL; ancheta crimei de la Arad de acum 
aproximativ 2 luni; resursele României, fabrica secretă de diamante și concesiunea pentru 
mina de diamante din Africa; povestea drumului surpat de la Roșia Montană și declararea 
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ca patrimoniu UNESCO; Florian Coldea, în colaborare cu generalul (r) Dumitru Cocoru, a 
înființat firma Strategic Sys SRL în anul 2020; raportul Matic 

 Potrivit raportului de monitorizare, titlul afișat pe ecran cu privire la subiectul 
semnalat de petent: BREAKING NEWS; NOI EMOJI-URI PE TELEFON: FEMEI CU 
BARBĂ ȘI BĂRBAȚI ÎNSĂRCINAȚI 

Redăm, spre exemplificare, privind conținutul dezbaterilor referitor la aspectul sesizat, 
conform raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului:  

”S1-rep. 58.55, sel. 18-18 – rep. 00.53, sel. 18-19  
Andreea Sava: (…) V-am pregătit două ore de informații și imagini absolut spectaculoase... 

veți vedea!... o decizie de ultimă oră luată în legătură cu fabrica secretă de diamante a României, 
da?... am avut așa ceva... veți vedea ce s-a întâmplat cu ea, veți vedea ce s-a întâmplat și cu mina 
de diamante pe care o avea România în Africa. De asemenea, vă arătăm niște informații de ultimă 
oră... absolut spectaculoase... legate de crima de la Arad... știți... ce de-acum 2 luni când un 
afacerist a fost aruncat în aer... și veți vedea cum ultimele zile din viața afaceristului se leagă... pas 
cu pas... pas cu pas... de pașii făcuți de traficanții pe care, nu mai departe de săptămâna trecută, 
autoritățile, pur și simplu, i-au pierdut... puf!... și ne spun că, de fapt, cele două cazuri nu au nicio 
legătură. Eee, vom mai vedea dacă este chiar așa pentru că... v-am spus... evenimentele arată cu 
totul altceva. Vă arăt, de asemenea, și cum s-a reapucat celebrul general Coldea de făcut 
înregistrări... pe cine înregistrează și, mai bine zis, pentru cine înregistrează.. veți vedea în această 
seară la Ediția specială. Dar.. dar... nu putem ignora ce se întâmplă în țară pentru că sunt lucruri 
extrem de importante, respectiv... o parte dintre români au fost loviți de ape. Există un ciclon care a 
lovit crunt Europa, peste 183 de decese până acum raportate în Germania, în Belgia, iar acest 
ciclon amenință și România. Chiar o informație de ultimă oră vine de la ANM... o avertizare now-
casting de ploi de cod roșu. Imediat, va fi în platou, aici, alături de mine, doamna director general 
al Administrației Naționale de Meteorologie să ne spună ce urmează. Și veți vedea cum astăzi a 
reușit, după 3 zile de când există români cu casele sub ape, s-a dus și premierul Cîțu acolo. Veți 
vedea, însă, și un document absolut halucinant, cu ce se ocupa Guvernul în tot acest timp. 

 
S2-rep. 26.24 – 27.18, sel. 18-19 
Sorin Ovidiu Bălan: Asta cu povestea asta cu ”vom face totul” am auzit-o... și înainte de '89 

era... ”vom face totul”... poate schimbă un pic lozinca... iar după ce l-am auzit pe domnul Fenechiu 
cred că mergem în continuare pe politica... acum citez din Caragiale, pentru CNA... ”Ba p-a mă-
tii!”... pentru că... nu-i așa?... s-a dus după 3 zile domnul Cîțu la inundații. Păi și doamna Merkel s-
a dus după 3 zile. Deosebirea este că la ăia la care s-a dus doamna Merkel au leafa puțin mai 
mare decât ăștia la care s-a dus domnul Cîțu. În rest, nu e nicio deosebire între domnul Cîțu și 
doamna Merkel. Mai ales că are șansa să rămână și gravidă. 

Andreea Sava: Aoleu! Vă rog! Nu facem presupuneri!  
Sorin Ovidiu Bălan: Păi ce să... E lege la Uniunea Europeană. 
Andreea Sava: Am înțeles... o să ajungem și la ea... Vă rog! 
Adrian Cuculis: Nu e chiar lege... e un raport, mai degrabă, dar probabil c-o să ajungă... 
 
S3-rep. 46.17 – 51.12, sel. 18-20 
Andreea Sava: Și, din seria ”lumea care ni se pregătește”... cum se modifică lumea, să 

nu ne ia prin surprindere... după ce am văzut acum 2 săptămâni că în Parlamentul European 
s-a adoptat planul Matic care se referă inclusiv la bărbați însărcinați, desigur că... ne anunță 
astăzi ”The Guardian”... se pregătește și emoji-uri pentru telefon și așa mai departe pentru 
conversații cu bărbatul însărcinat... vedeți acolo... de asemenea, și strângerea de mână 
multirasială și așa mai departe. Da! Domnule Tăbăcaru, știu că vă place dumneavoastră 
foarte mult asta cu bărbații însărcinați... 
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(rep. 00.30 S3) Pe ecran a fost prezentat un articol din ziarul ”The Guardian” având titilul 
”Pregnant man and multiracial handshake emojis unveiled before launch” și câteva noi emoji-uri, 
unele dintre ele înfățișând un bărbat însărcinat sau o strângere de mâini multirasiale. 

Cornel Tăbăcaru, râzând: Păi, dragii mei, eu am fost... mă dau mare acuma pentru de toți frații 
de-aci, din studio... eu am fost primul care am venit cu astea pentru că în Canada a apărut 
primul certificat în care nu mai zicea cine-i mă-sa, cine-i tac-su... ba, mai mult, zicea că 
copilul să-și aleagă sexul la 18 ani. 

Andreea Sava: Mă scuzați, se mai pregătește și emoji-ul ”femeia cu barbă”. 
Cornel Tăbăcaru: Da... sigur că da...  
Sorin Ovidiu Bălan: Aia a apărut deja... 
Cornel Tăbăcaru: Aia da, vorba lui Sorin... da... nu, nu...  
Sorin Ovidiu Bălan: Dacă urmărești Eurovision... 
Cornel Tăbăcaru: Deci chestia asta cu o mână așa și-o mână așa o am și eu pe ăsta și bag 

mâna de iarnă cu mîna de vară bronzată și zic: Trăiască zăpada... mă înțelegeți... adică mă 
descurc, mă descurc... 

Andreea Sava: Sorin Ovidiu Bălan... 
(rep. 01.33 S3) Sorin Ovidiu Bălan: Păi eu abia aștept primul bărbat însărcinat, să-l văd și 

eu când naște, să mă duc la botez... 
Cornal Tăbăcaru: Așa...  
Sorin Ovidiu Bălan: ... să pun și eu un bănuț la scufie... domnul Cioloș înțeleg că... 
Andreea Sava: La scufia cui? Mă scuzați!  
Sorin Ovidiu Bălan: Poftim? 
Andreea Sava: Nimic! (râsete în studio) 
Sorin Ovidiu Bălan: Domnul Cioloș înțeleg că a votat... adică înțeleg... sigur a vo... o să 

mă întrebi dacă am probe... da!... 
Adrian Cuculis: Sută la sută... 
Sorin Ovidiu Bălan: L-am văzut votând... 
Adrian Cuculis: Nu, nu, nu... e clar... (neinteligibil; s-a vorbit în același timp) 
Sorin Ovidiu Bălan: Deci domnul Cioloș a votat această lege...  
Andreea Sava: E clar... sigur... nu trebuie să te întreb de probe că acolo știm că sunt... 
Sorin Ovidiu Bălan: Domnul Cioloș, din câte înțeleg, a fost la MISA... ăsta se spune că 

avea niște calități... guru Bivolaru... 
Andreea Sava: Hmmm... asta nu este demonstrat... Domnul guru Bivolaru spunea că a 

trecut pe-acolo, domnul Cioloș n-a zis nimic.  
Sorin Ovidiu Bălan: Păi domnul Cioloș, dacă n-a rămas gravid nici cu guru Bivolaru cred 

că are o problemă... trebuie să se ducă la o d-asta de fertilitate. Da... eu abia aștept... mie-mi 
place că vorbesc despre copiii noștri ăștia care n-au copii... că de la 0 la 4 ani are voie să 
se-atingă nu știu cum... deci unii care n-au copii... 

Andreea Sava: Nu are voie... îl înveți... 
(rep. 02.35 S3) Sorin Ovidiu Bălan: Atenție mare ce se întâmplă pe planetă pentru că domnul 

Tedros și cum îl mai cheamă p-ăla la organizația criminală OMS... 
Andreea Sava: Din punctul dumneavoastră de vedere, criminală... așa... 
Sorin Ovidiu Bălan: Din punctul meu de vedere, o organizație criminală... OMS... care a sucit-

o ieri și a zis că s-ar putea... și astfel de accidente se întâmplă mereu... ca virusul, totuși, să fi 
scăpat de la Wuhan. După ce ei știau de virus din noiembrie și au declarat pandemia în februarie. 

Dan Constantin: Măi, Ovidiu, ce treabă avem cu astea? Ce are pandemia...? 
Sorin Ovidiu Bălan: Este exact aceeași poveste... 
Dan Constantin: Auzi... este aia cu Renault-ul cu Bacăul sau aia cu prefectura... 
Sorin Ovidiu Bălan: Nu! Nu, Dane! Ca să ne încuie în casă... 
Dan Constantin: Așa... 
Sorin Ovidiu Bălan: ... și vedem care rămânem gravizi. 
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Dan Constantin: Aaa, nu... Deci eu vreau s-o citez pe nevastă-mea... Zice... o să vină o 
vreme... și cred că e foarte rapidă... când soțiile o să-și încurajeze bărbații să rămână 
normali și să-i mai trimită... mai găsește și tu o fetiță, vezi să nu găsești un băiat... 

Andreea Sava: Nu! Nu v-ați exprimat deloc ”politically correct”... 
Dan Constantin: Da, da, da... 
Andreea Sava: Nu soțiile o să-și încurajeze bărbații, ci partenerul 1... 
Dan Constantin: Cu partenerul 2... 
Andreea Sava: ... partenerul 2 sau 3 sau ”X”... 
Cornel Tăbăcaru: Așa! 
Sorin Ovidiu Bălan: Auzi, Andreea, mie-mi place... 
Dan Constantin: Mai e ceva, mai e o parolă... Bărbații sunt o specie pe cale de 

dispariție... adică bărbații normali...  
Andreea Sava: Aici sunt de acord, domnule... Dar și femeile... 
Sorin Ovidiu Bălan: Păi cine face cea mai mare gură... primul ministru al Luxemburgului... 

domnul Bettel... care a fost proaspătă mirească prin 2015...  
Andreea Sava: Bravo dumnealui! Domnul Cuculis...  
Sorin Ovidiu Bălan: ... fericita mireasă... 
(rep. 04.02 S3) Adrian Cuculis: Eu m-am opus din start cu treaba asta... eu n-o să fiu niciodată 

părinte 1 sau părinte 2 sau cum o să vrea cei de la... 
Andreea Sava: Dar o să fie obligat la școală. 
Adrian Cuculis: Nu există... nu, nu, nu... n-o să fie... 
Andreea Sava: Ba, uite!, în Canada... vă explică domnul... 
Adrian Cuculis: Nu, nu... atenție!... copiii mei... 
Andreea Sava: Da... 
Adrian Cuculis: ... cum și copiii prietenilor mei, c-am mai dezbătut treaba asta... n-or să fie cu 

părinte 1, n-or să fie... te poți atinge la...o lună jumate... 
Andreea Sava: Zece secunde... 
Adrian Cuculis: Da nu este cazul de așa ceva. Raportul ăsta Matic... chiar scrie foarte clar 

în el... Comisia ce vine și face?... vine și recomandă ferm statelor să adopte măsuri de genul 
ăsta. 

Andreea Sava: Da! 
Adrian Cuculis: Eu sper să ne trezim la realitate... atâta tot... 
Cornel Tăbăcaru: Î-hm! 
Andreea Sava: Î-hm! Exact asta zic și eu... Toți suntem de acord aici...  
Sorin Ovidiu Bălan: Eu vreau să văd... dacă eu mă duc la cimitir și aprind o lumânare maică-

mi și o lumânare lui taică-miu cum o să vină statul să mă oblige să aprind... să mă gândesc că 
aprind o lumânare lui părinte 1 și părinte 2? 

Andreea Sava: Acolo... în niciun caz... Nu... e vorba de cum te exprimi în spațiul public. (...) 
 

După analizarea modului în care au fost prezentate și discutate în cadrul emisiunii 
”Ediție specială” din data de 18 iulie 2021 informațiile și afirmațiile cu referire  la raportul 
Matić în contextul reacțiilor publice ulterioare adoptării acestuia de Parlamentul european 
(Rezoluția Parlamentului European din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor), 
membrii Consiliul au apreciat că acestea au fost difuzate cu încălcarea principiilor de 
informare corectă a publicului, prevăzute de articolul  64 alin. (1) lit b) din Codul 
audiovizualului.  

 Astfel, pornind de la informația moderatoarea Andreea Sava, conform căreia: Și, din 
seria ”lumea care ni se pregătește”... cum se modifică lumea, să nu ne ia prin 
surprindere... după ce am văzut acum 2 săptămâni că în Parlamentul European s-a 
adoptat planul Matic care se referă inclusiv la bărbați însărcinați, desigur că... ne 
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anunță astăzi ”The Guardian”... se pregătește și emoji-uri pentru telefon și așa mai 
departe pentru conversații cu bărbatul însărcinat... vedeți acolo... de asemenea, și 
strângerea de mână multirasială și așa mai departe. Da! Domnule Tăbăcaru, știu că 
vă place dumneavoastră foarte mult asta cu bărbații însărcinați..., (…) se mai 
pregătește și emoji-ul ”femeia cu barbă”... în cadrul discuțiilor purtate în emisiune au 
fost acreditate o serie de afirmații cu caracter tendențios, trunchiat, de natură să 
minimizeze conținutul de un deosebit interes public al respectivului document, referitor de 
fapt la propunerea unor măsuri care să asigure la nivelul tuturor statelor membre ale 
Uniunii Europene respectarea drepturilor fetelor și femeilor în materie de sănătate sexuală 
și reproductivă, acces egal și nediscriminatoriu la asistență medicală ori politici de sănătate 
publică.  

Membrii Consiliului au apreciat că maniera în care au fost aduse la cunoștința 
publicului informațiile referitoare la ”lumea care ni se pregătește”, ”planul Matic” (!) și 
discuțiile pe acest subiect au fost tendențioase, incorecte, lipsite de echilibru și 
neutralitatea impuse unei emisiuni de dezbateri prin omiterea unor aspecte esențiale, de 
interes public, din conținutul raportului și scopul acestuia.  

 Membrii Consiliului au apreciat că prin reluarea insistentă a temei privind bărbații 
însărcinați, telespectatorii emisiunii care nu cunoșteau în concret conținutul și natura 
raportului Matić au fost în situația de a-și forma o opinie greșită referitoare la acesta, 
situație de natură să atragă nașterea unei  atitudini discriminatorii față de minoritățile 
sexuale.  

Față de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a 
respectat principiul prevăzut de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit, conform căruia trebuie să 
asigure publicului o informare corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, referitor la un subiect, fapt sau eveniment.   

Având în vedere aspectele constatate, 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 sancționare 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. (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 somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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- NEWS & CURRENT AFFAIRS, în următoarele 24 de ore 
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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 somaţie publică postul ANTENA 

3 deoarece, în cadrul emisiunii ”Ediție specială” din data de 18 iulie 2021, în contextul unor 
discuții cu referire la raportul Matić, respectiv, Rezoluția Parlamentului European din 24 
iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în 
UE, în contextul sănătății femeilor, nu a asigurat respectarea dispozițiilor art. 64 din Codul 
audiovizualului.  

Conform prevederilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul potrivit 
căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă .” 

 
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 
 
 
 


