
 

 
Decizia nr. 485 din 06.09.2022 

privind sancționarea cu somație publică 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. 
3116/18.03.2022 cu privire la emisiunea de știri de la ora 14.00 difuzată în data de 
18.03.2022 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. 
29 alin. (1). lit.a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu completările și modificările 
ulterioare, potrivit cărora: 

Potrivit art. 29 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii: 

a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut 
comercial mascat fiind interzise; 

 În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 18.03.2022, intervalul 
13:59-14:51, emisiunea Ştiri Antena 3, în cadrul căreia a fost prezentată ştirea cu 
titlurile CELE MAI NOI SISTEME DE SECURITATE FOLOSESC TEHNOLOGIE DE 
ULTIMĂ ORĂ/ INTERFOANE INTELIGENTE ŞI BUTON DE PANICĂ DIN APLICAŢIA 
DE PE TELEFON.  

Conform raportului de monitorizare, știrea a avut  următorul conţinut: 
 S1 (46.42-14.mp4) Prezentatoare: Tehnologia sistemelor de securitate evoluează pe 

zi ce trece. De la senzor de mişcare inovator până la camere video performante cu 
recunoaştere facială, este o întreagă serie de noi alerte şi funcţii inteligente care ne 
facilitează viaţa. Noile sisteme ne fac să ne simţim mai în siguranţă  ca niciodată. Iar dacă 
sunteţi agresaţi pe stradă, puteţi anunţa echipa de intervenţie prin intermediul unei aplicaţii. 
În două minute angajaţii firmei de pază ajung la victimă.  

A fost prezentat un material video cu imagini de la evenimentul organizat pentru 
celebrarea a zece ani de activitate a Companiei One Star Security, în care s-au putut vedea 
sigla Companiei, diferite dispozitive şi echipamente. De asemenea au fost şi declaraţíi ale 
Şefului de dispecerat şi ale managerului Companiei care au vorbit despre serviciile oferite 
şi preţul unui abonament:   

Voce din off: One Star Security a prezentat cu ocazia împlinirii a zece ani de la 
fondarea Companiei, cele mai noi echipamente de securitate care folosesc tehnologii 
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de ultimă generaţie. Firma oferă sisteme anti incendiu şi anti infracţie intergrate prin 
dispecerat video cu cele mai performante camere din lume.  

Marius Gheorghe, manager One Star Security: Încercăm să digitalizăm, cum spun toţi 
acum, să digitalizăm securitatea în România. Avem unul dintre cele mai mari 
disceperate din România şi cel mai mare din Dobrogea. Este un plus adus 
beneficiarului, este incoruptibilă, camera de luat vederi. Dacă e inundată casa, ne 
avertizează alarma, în care oprim apa, oprim gazele, o controlăm digital.  

Voce din off: Montarea acestor sisteme de alarmă se poate efectua în orice tip de 
locaţie. Acestea pot fi reamplasate la cerere de câte ori este nevoie. Iar interfoanele 
clasice au fost înlocuite cu unele inteligente care au funcţii de recunoaştere a 
amprentei şi a retinei. De asemenea există şi funcţia de recunoştere facial. Mai exact 
ne putem monitoriza casa de la distanţă prin intermediul telefonului mobil.  

Marius Gheorghe, manager One Star Security: Sunt nişte informatizări foarte 
inteligente, când te apropii de poartă poate să deschidă fără să mai foloseşti telecomanda. 
Este aplicaţie pe telefon, şi sunt foarte rezistente şi foarte utile.  

Voce din off: În cazul în care suntem agresaţi, putem folosi aplicaţia Dragon Help 
pe care o putem descărca atât pe Android cât şi pe IOS. Tot ce trebuie să facem este 
să apăsăm butonul de panică.  

Valentin Iacob, şef dispecerat: În cel mai scurt timp alarma se va transmite celui mai 
apropiat achipaj de intervenţie din teren. Nu contează de la ce firmă de pază este echipajul, 
fiecare firmă de pază are acest soft de dispecerat instalat. 

 Marius Gheorghe, manager One Star Security: Aplicaţia, când te  loghezi, îţi face 
recunoaştere facială. Agentul de securitate când vine să facă intervenţia, deja are fotografia 
şi toate datele persoanei care este agresată, se duce la fix şi o extrage, s-o scoată din 
pericol, s-o conducă în siguranţă. Există un abonament, cred că nu depăseşte 2,99 
euro, iar intervenţia care va fi ocazională, este la un plus de 70 euro. 

Voce din off: Toţi agenţii One Star Security care intervin în cazul unui pericol sunt 
echipaţi Body Cam de ultimă generaţie, imaginile sunt transmise live în dispecerat. 

Valentin Iacob, şef dispecerat: Aceste  Body Cam-uri ne ajută pe noi să avem dovezi în 
cazul în care întâlnim în teren persoane  recalcitrante, să nu avem probleme. 

Voce din off: La zece ani de la înfiinţare, firma de securitate are aproape 600 de 
angajaţi şi continuă dezvoltarea în afara graniţelor ţării. Reprezentanţii acesteia a 
primit licenţa pentru One Star Security Dubai. ”  

  
 După analizarea modului de difuzare al conținutului  redat anterior, conform 

raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor 
legale privind difuzarea comunicărilor comerciale în cadrul serviciilor de programe.  

Membrii Consiliului au constatat că imaginile și detaliile care au dat conținut ”știrii”/ 
materialului informativ prezentat de radiodifuzor în cadrul emisiunii ”Știri Antena 3” din 
data de 18 martie 2022, de la ora 14.00, au identificat în mod repetat denumirea 
comerciantului și serviciile oferite de aceasta, prețul abonamentelor sau intervențiilor, 
prezentarea depășind cadrul unei știri cu caracter informativ general adresată publicului 
referitoare la ”cele mai noi sisteme de securitate”, materialul având un evident caracter 
de promovare comercială a imaginii și serviciilor unui comerciant.  

 Astfel, în raport de conținutul redat anterior și modul de difuzare al acestuia, sub 
forma unei știri, în cadrul unei emisiuni informative, Consiliul a constatat încălcarea de 
către radiodifuzor a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului potrivit cărora, 
comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu 
conţinut comercial mascat fiind interzise. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (3-4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 
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Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) 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. (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 în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 de știri de la ora 14.00 din 18 martie 2022, a difuzat 
o un material audiovizual al cărui conținut a depășit limitele unei informări generale a 
publicului, conținutul având un evident caracter de promovare comercială a imaginii și 
serviciilor unui comerciant, faptă de natură să contravină dispozițiilor art. 29 din Legea 
audiovizualului.   

Conform dispoziției legale, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, 
comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.” 

 
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 

 
 


