
 

 
Decizia nr. 484 din 06.09.2022 

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 
 
 

- 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 6 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
2826/13.03.2022 cu privire la emisiunea ”News Magazine” difuzată în data de 
13.03.2022 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 76.9/16.12.2003 şi 
decizia de autorizare nr. 882.2-4/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de 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 conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora: 

Art. 64 - (1) 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 a difuzat în data de 13.03.2022, în intervalul 
orar 14:58-15:50, emisiunea informativă ”News Magazine”, prezentată de  Mihaela 
Bîrzilă. 

Redăm din raportul de monitorizare analizat de membrii Consiliului:  
”Titluri afișate pe ecran, referitoare la subiectul sesizat: BREAKING NEWS: 

RĂZBOI DUPĂ PANDEMIE, CU CE SECHELE AM RĂMAS; PSIHOLOG CRIMINALIST: ÎN 
PANDEMIE, AM AVUT UN PLUTON DE EXECUTANȚI ORBI; VREMURI DE RĂZBOI: 
PATRIOȚII DE FAȚADĂ, ÎN VIZORUL PSIHOLOGULUI CRIMINALIST; PRIMUL 
WEEKEND FĂRĂ RESTRICȚII COVID, ANALIZA PROFESORULUI TUDOREL BUTOI; 
CÂND VA EXPLODA MĂMĂLIGA, DE CE NU REACȚIONEAZĂ ROMÂNII CÂND AU 
PROBLEME; PRIMUL WEEKEND FĂRĂ RESTRICȚII: AM SCĂPAT DE MASCĂ, RĂMÂN 
URMĂRILE. 

În contextul ridicării stării de alertă de pe teritoriul României și implicit restricțiilor anti-
covid, în cadrul emisiunii informative menționate, a fost difuzat un interviu realizat de 
prezentatoarea emisiunii, Mihaela Bîrzilă cu psihologul criminalist Tudorel Butoi. Acesta a 
vorbit despre pandemie, modul în care a fost gestionată pandemia la nivel național și 
global, rolul OMS, dar și despre clasa politică și societatea românească. 

S (rep.35.55- 47.22 sel.15) 
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Mihaela Bîrzilă: Urmărim un interviu pe care l-am realizat cu psihologul criminalist 
Tudorel Butoi despre sechelele cu care am rămas noi după 2 ani de pandemie. Avem 
război după pandemie, cu ce sechele am rămas, cât de tulburați suntem în această situație 
și ce avem de făcut, cine sunt patrioții de ocazie care s-au arătat în aceste vremuri și cum 
să nu ne luăm după fentă, când vedem că unii dintre politicieni se bat cu pumnul în piept, 
este importantă analiza profesorului Butoi, psiholog criminalist, urmărim chiar acum opiniile 
domniei sale, mai ales că acesta este primul weekend fără restricții, nu știu dacă ați 
realizat, dar săptămâna aceasta s-au ridicat restricțiile, masca nu mai este obligatorie, dar a 
lăsat urme adânci în sufletul nostru. 

A fost difuzat un material pe un fundal muzical dramatic în care apare: un kit de testare 
COVID-19, persoane în timp ce sunt testate sau vaccinate, o femeie care lucrează într-un 
laborator medical, un bărbat cu mască de protecție ce are imprimat mesajul: Stați acasă! A 
urmat difuzarea interviului la care prezentatoarea a făcut referire, cu psihologul Tudorel 
Butoi. 

Tudorel Butoi: Anxietate, depresie, prăbușirea stimei de sine. 
Mihaela Bîrzilă: Acestea sunt cele mai mari sechele cu care am rămas după 2 ani de 

pandemie? 
(Rep.01.00 din S) Tudorel Butoi: Da, cam astea sunt. În ceea ce privește pandemia, 

încet, încet se dezumflă această șarlatanie, din punctul meu de vedere, mondializată, 
această afacere, lucru demonstrat, și gândesc mereu atunci când îl lași pe savant, pe 
medicul de laborator să se joace, să mute el tulpini, chestii, alea sunt la tine când te uiți în 
eprubetă, când se mișcă nenorocitul de virus prin societate, se întâlnește cu climă, cu 
atmosferă, cu rezistența individuală a fiecăruia dintre noi, că se știe că nu sunt boli, suntem 
bolnavi,  pe care tu nu le ai la laborator acolo. Dacă sunt recomandări? (Rep.01.50 din S) 
Te întorci la tine, la laboratoarele tale, discuți cu savanții tăi, băi ce facem, uite ce ne 
recomandă OMS. Nu, am avut un pluton de executanți orbi ale acestor indicații OMS pe 
care le-au transformat și care le-au servit ca ordine ale lui OMS. OMS dădea ordine acolo 
la el acasă, nu poate să dea ordine aici, poate da recomandări, discuții, poate trebuia și mai 
mult savanții noștri să se implice, să discute cu oamenii ăia, să vadă sub ce formă și sub ce 
particularități pot să pună în practică indicațiile OMS. Unde este Institutul Cantacuzino, mă? 
A câta oare trebuie să vă somez,  această citadelă, Institutul Cantacuzino de seruri și 
vaccinuri în care noi, populația românească aveam foarte mare încredere... 

Mihaela Bîrzilă: Care sunt eroii pandemiei pentru dumneavoastră? 
(Rep.03.00 din S) Tudorel Butoi: Numai eroi negativi, ăștia sunt, este acel Bill Gates, e 

nevoie să mă dai în judecată Bill Gates cu prostiile tale pe care le-ai adunat tu, cum ai putut 
tu să gândești nebunule, să mă dai în judecată pe mine, să infertilizezi, auzi un vaccin de 
infertilizare, pentru că s-a mărit lumea, nu mai avem loc pe acest pământ și ai tu soluții 
științifice să sterilizezi bărbații și să infertilizezi femeile, ești nebun la cap, când îl ai pe 
compatriotul tău pe acolo, cum îl cheamă, îmi scapă numele, un tânăr entuziasmat, un 
monah, care este într-o bătălie extraordinară de cucerire a spațiului cosmic cu rachete 
interplanetare, să se ducă oamenii pe alte planete, să le exploateze, etc a și făcut câteva 
zboruri și îi doresc succes și asta să fie, că Dumnezeu ne-a dat lumea asta să o stăpânim, 
nu să ne decimăm unii pe alții pentru a putea face loc cui? Nu suntem capabili nici să 
ardem pet-urile alea, ne intoxicăm în fum, toate râurile și apele sunt infestate de mizerie și 
astea sunt zone spre care trebuie să te îndrepți, băi Bill Gates pentru că noi vorbim de o 
dezvoltare durabilă, dezvoltare durabilă, adică oamenii să se înfrățească cu vietățile, cu 
plantele, cu tot ce înseamnă mediu și să durăm pe acest pământ, iar tinerii ăștia miliardari 
doresc să realizeze expansiunea ființei umane pe planetele existente și să ne ducem mai 
departe și Bill Gates, Fauci, nici nu mai vreau să mai discut de ei, i-am cunoscut în calitate 
de psiholog, apare savantul delirant, îl prinde delirul pe savant, fie că e biolog, chimist, 
fizician sau ce o fi el și își poartă delirurile prin locurile prin care găsește alți vremelnici care 
îl tolerează, ba mai mult sunt entuziasmați, în loc să primească după ceafă 7-8 palme să 
stea în banca lui să își vadă de afacerile lui. 
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Mihaela Bîrzilă: Dar noii patrioți ai zilelor noastre sunt cei care ies în stradă, care au 
curaj să vorbească cu oamenii, care au avut curaj să se răzvrătească în pandemie sau care 
sunt noii patrioți? 

Tudorel Butoi: Greu de spus, de răspuns sau de demonstrat acestei întrebări din 
cabinetul de psihologie, sunt într-o stare de derută pentru că și lumea asta spre care tu mă 
îndemni să reflectez este într-o stare de confuzie, contradicție. La orice masă rotundă 
oamenii își expun puncte de vedere, care sunt vădit contradictorii, ba mai mult într-o 
singură emisiune se contrazice și ăla de 2-3 ori pe sine în așa fel încât... să nu mai pui 
întrebări din-astea. Și mai sunt printre noi niște oameni, care își asumă, Mihaela, în nume 
propriu, pentru că întâmplător ăia cu copy-paste, cu diplome furate, că i-a dat presa în 
primire etc,. au ajuns prin ignoranța locului democratic să fie aleși în funcții, funcții politice. 
Păi sunteți oameni politici, niște vremelnici, nu sunteți bărbați de stat, bărbatul de stat este 
cel care își iubește țara, este patriot, cunoaște realitățile acestei țări în profunzime și 
meditează cu înțelepciune (…)” 

 

După vizionarea conținutului audiovizual prezentat în raportul de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat, în urma dezbaterilor, că, în cadrul interviului difuzat în emisiunea 
”News Magazin” din data de 13 martie 2022, în contextul încetării restricțiilor impuse la nivel 
național sau global de pandemia COVID, nu s-a asigurat o informare corectă și echilibrată a 
publicului cu privire la vaccinarea împotriva bolii.  

În urma analizei, Consiliul a apreciat că, în context și în raport de evenimentul ce a 
ocazionat interviul, respectivele afirmații construiau informația conform căreia ”pandemia” și  
campania de vaccinare anticovid au fost o ”afacere” prin care s-a urmărit, la nivel global 
scăderea populației prin administrarea unui vaccin de ”infertilizare”, prin care sterilizezi 
bărbații și să infertilizezi femeile.  

Astfel, din modul de desfășurare al interviului, s-a constatat că, în contextul discuțiilor 
privind sfârșitul restricțiilor impuse de pandemia COVID, opiniile invitatului referitoare la 
pandemie și vaccin, concretizate în afirmații precum: ”pandemia, încet, încet se dezumflă 
această șarlatanie, din punctul meu de vedere, mondializată, această afacere, (…)  ” (...) să 
infertilizezi, auzi un vaccin de infertilizare, pentru că s-a mărit lumea,” au fost validate de 
radiodifuzor, fără să le fie opusă vreo altă opinie, cu valoare de situații factuale 
demonstrate, verificate.  

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că respectivul conținut a fost 
de natură să contravină prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului și să  
afecteze corecta informare a publicului.   

Potrivit dispoziției 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. 

Faţă de 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 somație publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul 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 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 
eliberată la 16.03.2017 pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT 
AFFAIRS) se sancţionează cu somație publică de intrare de îndată în legalitate 
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pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 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 audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe post, 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 3, deoarece, în emisiunea ”News Magazine” din 13 martie 2022, în contextul 
prezentării unui interviu, radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă a publicului, 
ceea ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

 
Şef serviciu,  Dumitru Ciobanu 

 
 
 


