Decizia nr. 536 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 cu privire la
emisiunile informative şi de dezbateri, difuzate în perioada 04-10.09.2020, 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. 8
alin. (3) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, potrivit cărora
radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele
invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în
cazul posturilor de televiziune, numele și calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile
pe ecran la momentul intervenției acestora.
Spre exemplificare, redăm din raportul de monitorizare:
Data

Ora

Emisiune

9/4/2020

13.00

Obiectiv

9/4/2020

17.00

Ediție Specială

9/4/2020

19.00

Subiectiv

05.09.2020

9:00

Previziuni
(România la
vot)

Reper selecție

C1 (rep 21:1023:23, sel
9.mp4)

Constatări
La emisiune participă și invitatul Marius Budăi, PSD,
care este candidat la CJ Botoșani. Nu este anunțtă calitatea sa de candidat. Nu este afișat marcaj dezbatere
electorală.
Calitatea de candidați invitaților George Stângă și Umbrărescu Sorin este afișată doar pe ecran, nu este anunțată și verbal de moderatoare.
Nu este anunțată calitatea de candidat a invitatului Cuc
Răzvan, PSD.
În emisiunea Previziuni a fost difuzată o știre referitor
la faptul că unii candidați au fost nevoiți să-și desfășoare
campania electorală pentru alegerile locale, exclusiv
online, după ce au fost depistați pozitiv cu Covid-19.
Printre aceștia a fost menționat și candidatul Pro
România la funcția de președinte al Consiliului Județean
Bacău. Nu a fost menționat, scris sau verbal, numele
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candidatului Pro România la funcția de președinte al
Consiliului Județean Bacău.

05.09.2020

23:00

Descoperiți

C3 (rep 09:1209:18, sel
23.mp4

9/6/2020

15.00

Esențial

9/6/2020

21.00

Ediție Specială

07.09.2020

15:00

Esențial

C8 (rep 05:5106:12, sel
15.mp4)

07.09.2020

17:00

Decisiv

C10 (rep 05:2305:29, sel
17.mp4)

07.09.2020

17:00

Decisiv

C11 (ewp
13:30-13:45, sel
17.mp4)

9/8/2020

15.00

Esențial

9/8/2020

21.00

Sinteza Zilei

09.09.2020

15:00

Esențial

C18 (rep 59:3459:46, sel
14.mp4)

09.09.2020

19:00

Punctul de
întâlnire

C19 (rep 59:0059:10, sel
18.mp4)

9/10/2020

15.00

Esențial

Unul dintre invitații emisiunii Descoperiți (emisiune de
DEZBATERE ELECTORALĂ) a fost Cătălin
Harnagea. Moderatoarea l-a prezentat astfel: fost director SIE, dar și lider PPU-SL, fără a menționa calitatea
sa de candidat pentru funcția de consilier local.
Nu este anunțată calitatea de candidat a invitatului
Costinescu Aurelian, PNL.
Nu este anunțată calitatea de candidat a invitatului
Moșteanu Ionuț, USR-PLUS.
În emisiunea Esențial, au fost invitați și doi competitori
electorali: Spătaru Elena-Simona (candidat USR PLUS
susținut de PNL pentru Primăria Sectorului 4) și Preda
Radu (parlamentar PSD). Emsiunea nu a fost însoțită de
vreun marcaj cu privire la caracterul electoral al acesteia.
În cadrul emisiunii Decisiv (dezbatere electorală), moderatoarea nu a menționat că invitata Ligia Popescu,
prezentă în platoul emisiunii, este și candidat din partea
PNL pentru Primăria Sectorului 6. Moderatoarea l-a
afirmat că invitatul prin leătură telefonciă, Groza Marius
Viorel, este primarul localității Pleșcuța, județul Arad,
fără a menționa că este și candidat din partea PNL
pentruun nou mandat.
În cadrul emisiunii Decisiv (dezbatere electorală), moderatoarea nu a menționat că invitatul care a intervenit în
direct prin legătură telefonică, Groza Marius Viorel
(primarul localității Pleșcuța, județul Arad), este și candidat din partea PNL pentru un nou mandat.
Nu este anunțată calitatea de candidat a invitaților
Moșteanu Ionuț, USR-PLUS, și Dima Răzvan, ALDE.
Nu este anunțată calitatea de candidat a invitatului Budăi
Marius, PSD.
Moderatoarea emisiunii Obiectiv (dezbatere electorală),
Oana Zamfir l-a prezentat pe invitatul său Gabriel Mutu,
ca fiind actualul primar al Sectorului 6, fără să
menționeze calitatea sa de candidat PSD pentru un nou
mandat.
Moderatorul emisiunii Punctul de întâlnire (dezbatere
electorală), Radu Tudor l-a prezentat pe invitatul său
Călin Popescu Tăriceanu, ca președinte ALDE, fără să
menționeze calitatea sa de candidat la Primăria Capitalei.
Nu este anunțată calitatea de candidați a invitaților
Mang Ioan, PSD, și Petre Ionel, ALDE.

Astfel, analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile de dezbateri,
difuzate în perioada 04-10.09.2020, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul
acestora, nu a fost precizată calitatea persoanelor invitate, cum ar fi cea de candidat
al unui partid sau de reprezentant al acestuia, iar în unele cazuri, numele și
calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției
acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (3) din Decizia nr. 475/ 2020
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile
locale din anul 2020.
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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.
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. 8 alin. (3) 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, deaorece în cadrul emisiunilor de dezbateri, din perioada 04-10
septembrie 2020, nu a fost precizată calitatea persoanelor invitate, cum ar fi cea de
candidat al unui partid sau de reprezentant al acestuia, iar în unele cazuri, numele și
calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției
acestora, fapt ce contravine art. 8 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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