Decizia nr. 535 din 17.09.2020
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,
Clădirea 14, parter, sector 2, C.U.I. R15971591
Fax: 021/20.30.245
- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 8364/01.09.2020 și 8413/02.09.2020, cu privire la ediția emisiunii
’’Sinteza zilei’’, difuzate în 01.09.2020, 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 înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art.
40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), și ale art. 5
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual
a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului, 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.
Conform prevederilor art. 5 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020, pentru reflectarea
campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de
emisiuni cu caracter electoral:
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali își
pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația
transmiterii în direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va
încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor
art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul
emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul
„emisiune electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor
de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;
În fapt, în data de 01.09.2020, în intervalul orar 21:00-23:45, postul Antena 3 a difuzat,
în direct, emisiunea ’’Sinteza zilei’’, moderată de Mihai Gâdea. În cadrul acestei ediții, în
prima parte, a fost invitatată Dana Budeanu, fiind abordate mai multe subiecte: deschide1

rea școlilor și modul în care vor fi asigurate măsurile de protecție sanitară în școli împotriva infectării cu noul coronavirus; opinii cu privire la mai mulți oameni politici, printre care
și candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie; demisia șefului Poliției Române.
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele reclamate: DANA BUDEANU ȘI MIHAI
GÂDEA, FAȚĂ ÎN FAȚĂ; VERDICT: DANA BUDEANU, UN FENOMEN; DANA
BUDEANU, SENZAȚIA MOMENTULUI.
La începutul emisiunii, a fost difuzat un fragment dintr-un clip postat online de Dana
Budeanu, în care aceasta a criticat modul în care se redeschid școlile și măsurile luate
de autorități pentru protecția elevilor și profesorilor, în contextul epidemiologic cu noul
coronavirus.
Redăm, parțial, din raportul de monitorizare:
Sel 1 (rep 17:47-27:14, sel 21.mp4) Dana Budeanu: Nenorociților! Javrelor! Leprelor!
Inconștienților! O națiune înseamnă educație, boilor. Astăzi, mâine, nu știu când dracu, au zis că o
să comunice astăzi, vectorii care decid soarta copiilor de pe 14 septembrie încolo este ei următorii:
Tătaru, îl știți pe Tătaru, da? Tătaru, mă, cu două șuvițe, care are două șuvițe și merge la emisiuni
cu cine și cu cai verzi pe pereți să ne explice despre mami și despre păpica lui de acasă și după aia,
își pune repede verișoara la Antibiotice Iași, fratele la ISU, pe grasu ăla, nu știu ce dracu e, șef de
Cabinet, semnează în numele unui ministru care aștepta să-și dea demisia, acte de punere în funcție
a managerilor de spitale etcetera, manageriază cum a manageriat sistemul de sănătate în pandemie.
Google. Deci ăsta, Tătaru ăsta, de la Huși, împreună cu Anisie Pepsiglass, ministrul Învățământului,
Pepsiglass. Bă, fiți atenți! Eu sunt ultima persoană care a sărit vreodată, că e cutărescu agramat, că
Vanghelie nu știa să vorbească, că Dăncilă a făcut trei greșeli, nu știu cum dracu, după ce i-a plecat
asistenta n-a mai făcut niciuna. Niciuna, niciun dezacord, treaba e bine. Așa! Că... e neimportant!
Bă, dar ministrul Învățământului, Pepsiglass, ministrul Învățământului, băi băiatule, adică e...
femeia e acolo, conduce Ministerul Învățământului, adică și pe profii universi... pe toți ăia, știi? Toți,
profesorii universitari, toți, toți, toți, îi conduce asta, Pepsiglass. Mă rog, care ascultă cu borcanul
pe la uși. Deci Pepsiglass cu Tătaru și cu DSP-ul... nu știți cine-i DSP-ul?
(...)Copiii... copiii trebuie să meargă la școală, studenții trebuie să meargă la facultate, 6 luni din
anul ăsta, ăia de la Medicină, Tătare, dacă tot ai terminat Medicina, nebunule, ăia au stat aca...,
n-au făcut practică, ăia... adică, cum... sunt universități, unde fără practică nu se poate, că nu
exisă, ești un cretin dacă te gânde... n-ai... n-ai cum să termini Medicina fără practică. Cum vine
asta? Ați făcut asta, nu există, toate țările civilizate au recuperat tot ceea ce s-a pierdut în alea 3
luni, dracu, cât a fost. Nu se poate așa ceva. Și acum decideți că de pe 14 septembrie, cine vrea stă
acasă... unde stă acasă? Stă acasă pe ce? Pe ce? Un milion jumate de copii sau aproximativ și-s
cifre oficiale, da?- n-au făcut școală, când a fost școala online. N-au făcut. Bă, n-au făcut nimic!
N-au făcut școală. Voi realizați ce se întâmplă? Este o crimă. Ce campanie? Nu contează nimic,
este o crimă ceea ce se întâmplă cu copiii. Copiii n-au acces la școală. Voi ne spuneți nouă că vin
copiii... ăia care vor să vină la școală trebuie să poarte mască non-stop și ăia care nu au... le e
frică sau whatever, pot să stea acasă online. Ce, mă? Asta este soluția pe care cei trei magici au
găsit-o pentru copiii noștri? În primul rând, unu, unu, unu: nu are ce să caute niciun copil cu
mască la școală. Cum adică să stea cu mască la școală? Cum adică să stea copilul 6 ore cu mască
la școală? Niciodată în viața vieților mele n-o să accept așa ceva, este ilegal, nu există asta. Ălora
cărora le e frică, părinții, etcetera, whatever, stau acasă, online, dacă le e așa de frică de virus. Nu
vă e mă, rușine, mă criminalilor?
(...) Ce-i mă aberația asta, și minciuna asta, și cretinismul ăsta? Ce, mă? Păi tu îmi obligi mie
copilul să-și pună mască în oră? Niciodată în viața asta! Să stea 6 ore cu mască? Voi știți ce se
întâmplă sub masca aia? Ce control aveți voi, măi nesimțiților și mincinoșilor? Păi ăia mici de 5
ani, dacă nu o să se zgândăre ei, dacă nu o sa-și facă ei schimb de mască, ce faceți mă? Puneți
Miliția în școli, să ce? Să alerge după copii prin pauză să vadă dacă și-au schimbat măștile între ei?
Vedeți că nu gândiți, mă? Ce-i fac,i mă, lu` unu` de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani? Că se joacă,
mă, aleargă, ei vin la școală să se împingă, să râdă... voi puneți un copil de 7 ani (neinteligibil) (...)
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Niște aberanți! Nu vă e mă, rușine? Cum adică, mă? Tu-mi pui copilul cu mască la gură când tu
deschizi restaurantele de mâine la 2 metri cu mese de 6? (...)
Sel 2 (rep 27:51-31:25, sel 21.mp4) Dana Budeanu: Deci eu mă duc la restaurant, mă duc la
păcănele, da? Și mă duc la cazino. Mă duc oriunde, că s-a deschis Horeca, gata, de pe 2,da? Deci
eu stau în grup de 6, băi n-auzi, eu iau 5 copii și mă duc la restaurant și stau în grup de 6, 3 ore la
masă, mâncăm desert, facem ce vrem noi, stăm la masă, da? Și la școală n-am voie să mă duc să
stau în grup de 6? De 6... În grup, n-am voie să stau fără mască? Și am voie la restaurant și la
păcănele? Nu vă e mă rușine, mă nenorociților! Cum puteți să spuneți, mă, asemenea aberații?
Cum puteți să credeți vreodată că veți controla așa ceva în școli? Niciodată în viața asta! Nu
există așa ceva, este o aberație. Testați dracului pe toată lumea, c-o să facă Firea acuma nu știu ce
program, am văzut ieri, gratis. Gratis, bă. Bă, gratis, să se testeze toți profesorii și toți copiii care
mama dracu vrea să se testeze. Aia, amețita aia, borcana aia, Pepsiglass, a scos ieri declarația pe
propria răspundere, nu mai trebuie să declare părintele pe propria răspundere că n-are copilul
Covid. Care-i gândirea? Amețito! Care e gândirea, că n-ai nimic în capul ăla, sună a gol. Care e
gândirea? Că ce? De ce ai scos declarația? Care a fost marea gândire și filozofie? Păi, Orban își
bate, mă, joc de voi, mă. Le-a zis ălora, bă, fiți atenți, vorbiți între voi Tătaru cu Anisie și dacă nu
vă înțelegeți, îți dai seama? Ăla știe cât de cretini sunteți! - Știe, da?- Vă duceți și vă consultați cu
Turcan la luarea deciziei. Turcan, aia care să nu faceți ca Turcan. Știți declarația lui Orban, da?
Deci să nu faceți ca Turcan, să nu faceți ce a făcut Turcan ca să ajungeți în politică, aia decide ea
pentru copii. Ce să decidă pentru copii. Ce? Dacă merg copiii cu mască sau nu? Sau ce să decidă?
Copiii mei care merg la restaurant nu au voie să meargă la școală fără mască. Cum, mă? E exact
cum ați făcut cu păcănele, ați deschis păcănele și n-ați deschis Horeca. Totul este un cretinism.
Nu ați făcut absolut nimic în această pandemie. Real, nu ați făcut. Că n-ați știut, că n-ați putut, că
n-ați vrut, că... whatever, că n-ați înțeles ce vi s-a transmis de afară...
După difuzarea materialului, Mihai Gâdea a comentat: Dana Budeanu, în Verdictul de astăzi.
Folosești cuvinte foarte dure și ești foarte revoltată de chestiunea purtării măștii pentru copii. E un
aspect. Dar ce te deranjează cel mai mult în toată această nebunie cu deschiderea școlilor? Știu,
copiii, pentru tine, sunt pe primul loc. Nu mă îndoiesc că și pentru cei de acasă. Ce te deranjează cel
mai mult în această... în acest dezastru al redeschiderii școlilor așa cum arată lucrurile astăzi?
Dana Budeanu: Prostia. Faptul că autoritățile care ar trebui să ne lămurească. Nu, pe mine, pe
mine n-au cu ce să mă lămurească, nu aceste autorități, nicio autoritate, pentru că eu gândesc, dar
autoritățile sunt datoare să dea explicații... mă rog, științifice, clare, despre situația în care ne
aflăm.
Moderatorul și-a exprimat părerea cu părere la măsura privind purtării măștilor în sălile de clasă
de către elevi.
Sel 3 (rep 37:50-39:50, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: În momentul în care singura măsură pe care tu
o iei în România, deci e un virus, și știi că virusul ăsta nu îi va afecta pe copii, numărul copiilor care
ajung într-o stare critică este extrem, extrem, extrem de redus. Copiii trec prin asta fără să știe. Ok.
În momentul în care știi că-i asta, în momentul în care se spune că este un mare pericol pentru cei
care sunt vulnerabili, pentru cei care sunt supraponderali, pentru cei care sunt diabetici... Deci, eu
știu persoane, o persoană care a murit. Deci... și o știam bine. În momentul în care ai toate
lucrurile astea și le spui toate lucrurile astea, și tu spui că singurul lucru pe care-l faci în
momentul în care dai drumul la școli este: copiii să fie obligați să poarte mască sau cel puțin până
acuma, mie mi se pare noaptea minții.
(...)
Dana Budeanu a exprimat opinii cu privire la mai mulți oameni politici, printre care și candidați
înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie: Traian Băsescu,
Gabriela Firea, Nicușor Dan, Robert Negoiță. La un moment dat, pe parcursul acestor discuții a fost
afișat marcajul: EMISIUNE ELECTORALĂ (rep 26:20, sel 22.mp4).
Sel 4 (rep 13:20-19:31, sel 22.mp4) Dana Budeanu Paranteză, că n-am vrut să sar de la Gabi.
Gabi, o să zică lumea că sunt așa cu ea, la... joc table în fiecare zi, nu este cazul. Îi spun Gabi pentru
că am ajuns să vorbesc cu ea și pot să-i spun Gabi azi. (...) Doar că nația în sine este... pentru că
așa sunt națiile sărace, e real. Este atât de misogină, încât... și mă rog, aicea contribuie ăștia
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contracandidații, care sunt cică bărbați. Nu candidează niciun bărbat la Primăria Capitalei și nu
săriți cu Traian Băsescu și etcetera, că Traian Băsescu încă nu a început campania și nu știu
dacă candidează, dar bărbați reali, care sunt ăia care candidează? Vreau să știu și eu, eu pe
Traian Băsescu, că nu spun că Traian Băsescu nu e bărbat, dar restul... chiar nu spun, că e. Dacă
nici Băsescu nu e bărbat, nu mai... E. Dar care-s...? Nicușor e bărbat? Adică pe Nicușor îl votează
bărbații? Întreb și eu așa, n-am nimic cu el, este matematician, ce e, normal că... nah, caterinca
mea de Nicușor, e veche din 2016. E matemati... foarte frumos, bravo! Felicitări! Dar ce să facă,
băi băiatule, Nicușor? Sincer, acuma... ce să facă el, că dacă îl pui aicea și o pui pe Gabi lângă...
murim. Plângem. Așa e el. Nu spune nimeni că, nu știu, nu e... matematician bun. O fi, nu știu.
Orice. O fi un suflet. Bun și el, dar atât. Adică... Tu, dacă ai avea o curte, i-ai da-o lui Nicușor să
ți-o sape? Întreb așa, ai trei d-ăștia, unu-i Nicușor. Vino, mă, tu, să sapi! Nu, că mi-e milă să-i
dau sapa. Adică, tu când vii să preiei un oraș ca București, bă, Bucureștiul e un colos, o demență.
Oamenii nu realizează ce înseamnă administrație, ce înseamnă... femeia asta, Gabi, care... cum să
vă spun, această nație misogină, și mă rog, electoratul și presa din București, încearcă cumva, și
este o aberație, să o catalogheze cumva ca fiind nevasta lui, etcetera. Asta se întâmplă în
societățile mediocre. Firea nu merită să fie primar, că e nevasta lui Pandele. Pe bune, mă? Păi,
băi mafioților, noi trăim într-o țară, nebunilor, bărbaților, în care 99% dintre fătălăi nu mișcă în
fața nevestelor. Și Firea e a lui Pandele? Aoleu! Dar cum adică, mă, ia! Cum mă, voi nu mișcați
acasă niciunul, vă bat alea ca pe covoare, și la propriu și la figurat, și gata, tată! Firea e a lui
Pandele. Ce înseamnă asta? Vă spun eu. Nimic. Frustrare. Mediocritate. Misoginism. Haide mă,
să vorbim despre femeia asta, care a făcut, cât? 50 de bărbați. Tot. Eu nu pot să înșir. Eu am luat
la propriu. Eu nu comunic cu ea, pe ce face, niciodată, cu nimeni din jurul ei, și citesc, ca și voi ,
pe net. Ce pune ea... ce... dar eu analizez. Măi băiatule, nu există primar în istoria Bucureștiului,
care a făcut cât ea, nu contează de ce, că n-a fost conjunctura, că n-a făcut... d-aia o susțin. A
făcut enorm și o susțin ca femeie. Da, o susțin. Moca. Eu înjur moca, iubesc moca, fac totul moca.
Sel 5 (rep 20:45-25:35, sel 22.mp4) Mihai Gâdea: Cine câștigă Dana la București?
Dana Budeanu: Ei, hai, mă, ce...! Gabi, normal.
Mihai Gâdea: Îi îngroapă Gabi?
Dana Budeanu: Îi îngropă Dănuța, Gabi nu vrea să-i îngroape.
Mihai Gâdea: Dănuța, Dănuța...
(...)
Mihai Gâdea: Crezi că-l lasă pe Orban să-și rupă gâtul cu Nicușor?
Dana Budeanu: Vedeți, asta este un subiect și o abordare pe care eu o consider greșită și am și
spus-o în Verdictul de ieri în care am vorbit suficient de mult de... (neinteligibil)
Mihai Gâdea: Ți-e drag așa un pic de el.
Dana Budeanu: Da, e așa, nu știu, ca un băiețel mic care nu știu ce. Mă rog, să-l voteze femeile
pe Nicușor, ca pe un bărbat. Așa. Nu, chiar glumim aici, dar uite că ai spus, deci Orban să-și rupă
gâtul dacă pierde Nicușor. Păi de ce să-și rupă gâtul?
Mihai Gâdea: Păi, cine l-a pus pe Nicușor candidat?
Dana Budeanu: Alianța de Dreapta.
Mihai Gâdea: E! În partid, ei acolo, știu cine a insistat, cine l-a pus...
Dana Budeanu: Ok. L-au pus împreună, da? Cu ăștia de la USRI PLUS doi și un sfert. Ok..
(...)
Dana Budeanu: N-am nimic cu el... Eu n-am cu fizicul oamenilor și cu nu știu ce, dar n-ai
cum... l-au dus, l-au pus acolo afară...
Mihai Gâdea: Dar să știi așa, când vorbești cu el, e un tip ok, adică e un tip...
Dana Budeanu: Eu asta spun, el e ok, eu nu-i ok că e primar, nu că nu-i ok ca om. Eu nu cred
că el vrea să fie aici, oricum, dar nu contează asta. Asta e...
Mihai Gâdea: Nu vrea să fie primar?
Dana Budeanu: Nu. Niciodată. Eu nu cred asta, dar nu contează. El e foarte bine așa cum e, pe
drumul lui, mă rog, cu ce face astăzi, cu ce a făcut în ultimii ani... și-a făcut așa, o cărăruie ok,
pentru el e beton. Ce face? Vine primar și ce face? Îl hăituiesc ăștia de dimineață până noaptea?
Toată Dreapta sau cum face? Că ăștia sunt o sută pe el. Toată Dreapta e pe el, toate astea trei
partide au fiecare câte 10 oameni să zicem sau câte 20, ce face? Îl taie p-ăsta în felii? El trebuie să
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răspundă tuturor, că l-au susținut toți. Este așa, nu este altfel în politică. Tu, după aceea, conduci
Bucureștiul cu toți ăia care te-au susținut, nu? Păi ăia ce-au făcut? Au venit pe gratis?

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au
constatat că ediţia emisiunii ’’Sinteza zilei’’ din 01.09.2020 a fost difuzată cu
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora
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.
Astfel, în cadrul acestei ediții, în prima parte, a fost invitată Dana Budeanu, fiind
abordate mai multe subiecte : deschiderea școlilor și modul în care vor fi asigurate măsurile de protecție sanitară în școli împotriva infectării cu noul coronavirus; opinii cu privire la
mai mulți oameni politici, printre care și candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 27 septembrie; demisia șefului Poliției Române.
Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediţii, în contextul
subiectelor dezbătute, invitata a folosit un limbaj jignitor la adresa unor persoane,
identificate pe post, situație în care moderatorul a avut o atitudine permisivă, fapt ce
contravine normei legale invocate. În aceste condiții, având în vedere modalitatea în
care s-a exprimat invitata și lipsa de reacție fermă a moderatorului emisiunii,
Consiliul a constatat că acesta nu și-a îndeplinit obligația legală insituită prin
dispoziția legală incidentă, respectiv de a nu permite şi de a nu folosi un asemenea
limbaj. De aceea, Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume
această calitate, astfel încât prin atitudinea adoptată să asigure desfăşurarea
programului în cadru legal şi cu respectarea drepturilor celorlalte persoane la care
se face referire în contextul temei dezbătute. Libertatea de exprimare este un drept
fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept
nu este unul absolut. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din
Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care
acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu
poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru
respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept”.
De asemenea, Consiliul a mai constatat că această emisiune a fost difuzată și cu
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 475/ 2020 privind regulile de

desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul
2020. Astfel, în contextul temei despre mai mulți oameni politici, printre care unii
candidați la Primăria Generală București, emisiunea nu a fost marcată pe toată
durata acesteia cu mențiunea „emisiune electorală”, așa cum obligă norma legală
invocată. Sub acest aspect, în raportul de monitorizare se rețin următoarele: ‘’Dana
Budeanu a exprimat opinii cu privire la mai mulți oameni politici, printre care și
candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 27
septembrie: Traian Băsescu, Gabriela Firea, Nicușor Dan, Robert Negoiță. La un
moment dat, pe parcursul acestor discuții a fost afișat marcajul: EMISIUNE
ELECTORALĂ (rep 26:20, sel 22.mp4)’’. Or, potrivit normei citate, emisiunile
electorale vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de
radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, afișat în
mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune.
Pentru aceste considerente, 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, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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În temeiul art. 16 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, ale 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 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de
televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somație
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr.
475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerile locale din anul 2020.
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 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 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 cadrul emisiunii ’’Sinteza zilei’’ din 1 septembrie 2020, în
contextul subiectelor dezbătute, invitata a folosit un limbaj jignitor la adresa unor
persoane, identificate pe post, situație în care moderatorul a avut o atitudine
permisivă, fapt ce contravine art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit căruia
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.
De asemenea, Consiliul a mai constatat că această emisiune nu a fost marcată
pe toată durata acesteia cu mențiunea „emisiune electorală”, așa cum obligă art. 5
din Decizia nr. 475/ 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerile locale din anul 2020.’’
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit, Serviciul juridic,
reglementări și relații europene
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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