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Decizia nr. 554 din 24.09.2020 

privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, 

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591 

Email: 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 24 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor nr. 
8464/03.09.2020, 8478/04.09.2020, 8797/08.09.2020, 884/09.09.2020 şi R.9076/17.09.2020, 
cu privire la emisiunea Sinteza zilei, edițiile din 3, 7 şi 14 septembrie 2020, difuzate 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 rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor selecții din înregistrările  
emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. 
a încălcat prevederile articolelor 18 alin. 1) lit. b), 40 alin. (1) şi (5) şi 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:   
- art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: 
b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; 
- art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, 
trebuie precizat acest fapt. 

      (5) 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. 

- 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, în data de 03 septembrie 2020, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în 
direct, în intervalul orar 21.55-23.45, emisiunea Sinteza zilei, moderată de Mihai Gâdea, fără 
marcaj. Invitații emisiunii au fost: în prima parte, Sabina Iosub (jurnalist Antena 3), Adrian 
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Ursu (jurnalist Antena 3), Bogdan Chirieac (jurnalist DC News), Robert Cazanciuc 
(reprezentant PSD și președinte interimar la Senatului). 

Subiecte: scenariul retragerii candidatului Traian Băsescu din cursa pentru alegerile 
locale din 27 septembrie, pornind de la ipoteza lansată în spațiul public de jurnalistul Ion 
Cristoiu; anularea invitației adresate lui Selly pentru o discuție pe tema reformei 
învățământului de către ministrul Educației. De asemenea, a fost difuzată replica Danei 
Budeanu la criticile primite după prezența ei în emisiunea Sinteza zilei. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Titluri afișate pe ecran: ȘOC: SE RETRAGE BĂSESCU?; CE SPUNE BĂSESCU DESPRE SCENARIUL 

RETRAGERII SALE; CONSULTARE NAȚIONALĂ LA ”SINTEZA ZILEI”; ANISIE O COMITE DIN NOU; 
MESAJUL LUI SELLY PENTRU ANISIE; DANA BUDEANU RĂSPUNDE PROPAGANDEI. 

Moderatorul a anunțat difuzarea unei postări făcute de Dana Budeanu pe canalul ei de Youtube, ca răspuns 
pentru „propaganda” care a criticat opiniile exprimate de aceasta în calitate de invitată a emisiunii Sinteza zilei 
din data de 01.09.2020. 

Sel 1 (rep 30:15-31:17, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, haideți să ajungem la un 
subiect care mie mi se pare, în momentul de față, că merită un pic de atenție. Merită un pic de atenție pentru că 
e... nu e deloc în regulă să-i lași pe cei din propagandă să spună lucruri ce sunt în mod evident minciuni 
interesate, încercări de manipulare, încercări de a transmite publicului o ideea sau alta, pentru că pe stăpânii 
lor îi interesează asta. Nu e în regulă. S-a vorbit mult, s-a scris mult despre emisiunea pe care am avut-o cu 
Dana Budeanu, a avut un impact uriaș, cred că asta au văzut și alții, motiv pentru care au început să toarne și 
au început să curgă minciunile. Dana Budeanu răspunde în această seară printr-un „Verdict” de-al său, și apoi 
am să vă spun și eu doar câteva cuvinte, dar mie mi se pare important pentru aceia care vor să spună minciuni, 
să se aștepte că vor primi întotdeauna ceea ce merită conform minciunilor și neadevărurilor pe care le spun. 
Dana Budeanu, le-o dă peste bot. 

Redăm mai jos transcrierea pasajului în care se regăsesc cuvintele și expresiile licențioase reclamate de 
petenți. 

Sel 2 (rep 38:17-41:18, sel 21.mp4) Dana Budeanu: Așadar, după marți, s-a declanșat isteria generală 
că, vezi Doamne, am vorbit eu de Gabi și de nu știu ce rahat pe băț, căcat, nimic adică. Băi, fătălăilor, 
presa... atenție! Înțeleg că de ani de zile se caută că cine e în spatele lui Dănuța, că de ce Dănuța susține 
PSD-ul, este o prostie, nu există. Cum adică susțin PSD-ul? Păi, ia dați, mă băiatule, cu v-am învățat ieri, 
dați Dana Budeanu și ce-am scris eu despre PSD-iști de-a lungul anilor... adevărul, corect. Am dat și muie 
PSD, și muie PNL, în special muie USRI PLUS doi și un sfert, pentru că ăștia sunt… horror. Nu merită, mă 
rog, nimic. E părerea mea. Am voie să am păreri. Voi aveți voie să aveți păreri, toată lumea are voie să aibă 
păreri, eu însă, la fel ca toți cetățenii acestei țări, că noi suntem niște oameni normali, noi suntem niște cetățeni, 
oameni. Nu suntem afiliați, nu suntem membrii de partid, nu suntem nimic. Suntem niște oameni. Noi ăștia, 
oamenii, gunoaielor, javrelor, avem dreptul să avem opinii, chiar și politice. Avem dreptul să avem ce părere 
vrem noi despre orice, că credem în virus, că nu credem, că ne place Firea, că ne place Nicușor, că ținem cu 
ăia, că votăm cu ăia, că votăm cu X-ulescu, că bărbații trebuie să poarte ciorapi, că nu trebuie să poarte 
ciora... orice părere avem, suntem liberi să o avem, că suntem niște cetățeni, liberi să ne exprimăm, să facem 
caterincă, să orice. Eu am ajuns un cetățean liber mai cunoscut decât alți cetățeni din România. Nu știu de ce, 
cred eu că... pentru că mesajul meu este foarte adevărat, chiar dacă el este comunicat într-o notă aparte, că pe 
caterincă, că... whatever, este adevărat, nu știu cum să zic, chiar dacă nu este acceptat. Eu acuma mă refer 
foarte mult la „Verdictul” pe care eu îl fac pe Youtube acolo, unde vorbesc mai mult despre viață în general, 
adică despre situații de viață, nu despre politică. Verdictele politice de pe Youtube sunt cele care... pe care le 
vedeți pe știri pe surse și sunt urcate ulterior la o perioadă anume și pe canalul meu de Youtube. Nu e... eu nu 
fac verdict politic acolo, iar „Verdictul politic” oricum s-a născut în urma unor păreri pe care mi le-am 
exprimat ani de zile pe aceste canale de social media.  

După difuzarea materialului, moderatorul nu a mai făcut comentarii cu privire la reacția Danei Budeanu. 
 

Analizând conţinutul redat mai sus şi vizionând secvenţe din înregistrarea emisiunii 
Sinteza zilei, ediţia din 3 septembrie 2020, difuzată în intervalul orar 21.55-23.45, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile articolelor 18 alin. 1) lit. b) şi 
40 alin. (5) din Codul audiovizualului, întrucât, în cadrul acestei ediţii a fost folosit un limbaj 
licenţios şi obscen de natură a afecta atât minorii, cât şi dreptul publicului de a viziona un 
program decent care să nu încalce regulile bunei-cuviinţe şi ale moralei.  
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Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00-23.00 producţii care 
prezintă limbaj obscen, iar moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să 
nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. 

Astfel, în contextul în care radiodifuzorul a difuzat o postare a d-nei Dana Budeanu pe 
canalul ei de Youtube, ca răspuns pentru „propaganda” care a criticat opiniile exprimate de 
aceasta în calitate de invitată a emisiunii Sinteza zilei din 01 septembrie 2020, membrii 
Consiliului au constatat că, în conţinutul postării respective, aceasta a folosit un limbaj 
licenţios şi obscen, de genul: „Așadar, după marți, s-a declanșat isteria generală că, vezi Doamne, am 
vorbit eu de Gabi și de nu știu ce rahat pe băț, căcat, nimic adică. Băi, fătălăilor, presa... atenție! Înțeleg că 
de ani de zile se caută că cine e în spatele lui Dănuța, că de ce Dănuța susține PSD-ul, este o prostie, nu 
există. Cum adică susțin PSD-ul? Păi, ia dați, mă băiatule, cu v-am învățat ieri, dați Dana Budeanu și ce-am 
scris eu despre PSD-iști de-a lungul anilor... adevărul, corect. Am dat și muie PSD, și muie PNL, în special 
muie USRI PLUS doi și un sfert, pentru că ăștia sunt… horror.”, fără ca radiodifuzorul să respecte 
prevederile legale invocate. 

Or, norma prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. b) şi 40 alin. (5) din codul audiovizualului 
interzic difuzarea în cadrul serviciilor de programe, în intervalul orar 6.00-23.00, a unui limbaj 
obscen, iar moderatorii, prezentatorii şi realizatorii de programe au obligaţia de a nu permite 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios, ca măsură de protecţie a copiilor şi a respectării 
regulilor bunei-cuviinţe şi a moralei, mai ales că, însuşi moderatorul acestei ediţii a anunţat 
difuzarea acestui material ca răspuns „Verdict”,  ce merită „un pic de atenţie”.  Chiar dacă 
mesajul nu a fost prezentat de către un interlocutor, invitat în emisiune, fapta este cu atât mai 
gravă cu cât, moderatorul însuşi cunoştea conţinutul acestui mesaj în care s-a folosit un 
limbaj injurios şi obscen, iar potrivit dispoziţiilor legale invocate avea obligaţia de a nu permite 
difuzarea acestui material. 

 
- În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi vizionat secvenţe din 

înregistrarea emisiunii Sinteza zilei, ediţia din 7 septembrie 2020 şi au constatat că şi aceasta 
a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. 

Potrivi dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care 
persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin 
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, în data de 07.09.2020, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în direct, în 
intervalul orar 20:55-23:46, emisiunea Sinteza zilei, moderată de Mihai Gâdea. Emisiunea a 
fost difuzată cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 

Invitații emisiunii: Ana-Maria Roman (jurnalist), Mirel Curea (jurnalist EVZ), Steluța 
Cătăniciu (deputat PPU-SL), Daniel Zamfir (senator PSD), Mugur Ciuvică (președintele 
Grupului de Investigații Politice). 

Titlul afișat pe ecran cu privire la aspectele reclamate: BOMBA CAMPANIEI 
EXPLODEAZĂ ÎN FAȚA UNUI CANDIDAT. 

Moderatorul a anunțat că urmează difuzarea unui înregistrări care relatează un accident 
petrecut în anul 2009, referindu-se la explozia de pe șantierul companiei Distrigaz, care s-a 
soldat cu decesul unui angajat al companiei pe care doamna Clotilde Armand o conducea. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Sel 1 (rep 56:11-59:39, sel 20.mp4) Mihai Gâdea: În seara asta, doamnelor și domnilor, se vor întâmpla 

multe lucruri la această emisiune, multe și importante. Vom începe în seara asta prin a difuza ceea ce cred, 
fără dubiu, că este o uriașă bombă, care cred că e de campanie electorală dar care, în momentul de față, 
ridică semne mari de întrebare către o persoană care ar fi putut să reprezinte o speranță destul de importantă 
pentru politica românească și pentru administrația românească. Este cineva căruia îi explodează o bombă în 
față, o bombă cu privire la ceea ce a făcut în trecut, la o situație, la o dramă de care ar putea să fie 
responsabilă, iar întrebarea jurnaliștilor - „aveți ceva pe conștiință?”- este o întrebare justificată în această 
speță. Vom deschide această emisiune cu această bombă uriașă de presă...  Însă, e spectacol mare atunci când 
este vorba de doamna Clotilde Armand. Este candidat la Sectorul 1 și ca mulți dintre dumneavoastră, acum 4 
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ani de zile când a apărut în spațiul public, într-un fel am fost fermecat de șarmul dânsei. E o femeie frumoasă, 
magnetică, interesantă, și e cumva interesant să vezi acest experiment, dacă luăm pe cineva, o franțuzoaică 
care să conducă un sector, să vedem ce ar putea să facă. De acum 4 ani de zile, domnia sa a dispărut așa din 
arena mare. A candidat la Sectorul 1 ca și consilier, după care, când a venit trenul de Bruxelles s-a urcat în el 
și a plecat. S-a întors să candideze din nou la Sectorul 1, unde acum 4 ani de zile a avut o șansă foarte mare, a 
pierdut la o diferență foarte mică de voturi. În momentul în care, însă, va fi un vot în care și PNL și USR o 
susțin pe doamna Clotilde Armand, are șanse mari să câștige Sectorul 1. În momentul de față, cred, acolo 
bătălia este foarte strânsă din ce înțeleg din sondajele de opinie, dar cred că are o șansă mare. Ei bine, aseară 
a mers într-o emisiune de televiziune, la o confruntare cu contracandidatul său. Pe finalul acelei emisiuni, 
jurnalistul, moderatorul aduce în centrul atenției, în centrul dezbaterii, un episod de care doamna Clotilde 
Armand, în mod evident n-ar fi vrut să-și aducă aminte de acum mulți ani de zile, când domnia sa era 
director, unul dintre directorii importanți de la Distrigaz. Era o știre care a explodat, a fost o explozie. Acolo 
a murit un om, unul dintre oamenii erau angajați la Distrigaz și nu trebuie să fii mare psiholog să urmărești 
imaginile și să-i vezi chipul doamnei în fereastră, care este pur și simplu înspăimântat de ceea ce vede în 
ecranul televizorului. Acuma, eu nu vreau să trag concluziile, eu vreau să vă arăt însă acest moment și 
implicațiile lui fantastice . (...) 

A fost difuzat un material preluat de la postul de televiziune B1 TV, din emisiunea moderată de Silviu 
Mănăstire, în care au fost invitați Clotilde Armand (candidat susținut de USR-PLUS și PNL la Primăria 
Sectorului 1 și Daniel Tudorache (candidat susținut de PSD la Primăria Sectorului 1). Materialul respectiv a 
conținut imagini din cadrul unei știri difuzate de postul de televiziune Pro TV în anul 2009, despre explozia de 
la Distrigaz, care s-a produs pe vremea când Clotilde Armand era manager și în urma căreia un angajat a 
decedat. Pe parcursul difuzării materialului, fața lui Clotilde Armand a fost mărita și încercuită, în vederea 
surprinderii reacțiilor acesteia la vizionarea știrii. Aceeași imagine editată a fost afișată și pe video-wall după 
difuzarea materialului. 

După difuzarea materialului preluat, au fost făcute următoarele comentarii de moderator și invitații 
emisiunii. 

Sel 3 (rep 14:40-17:50, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: Momentul este, așa cum puteți să vedeți, cu... are mai 
multe componente: momentul în care se difuzează acel reportaj și o să vreau să reluăm imaginile fără sunet. 
Chipul doamnei Clotilde Armand, mă rog, este... e limpede acolo, este spaimă, sunt o serie întreagă de trăiri, 
niciuna dintre ele nu cred că este plăcută. Sigur, încearcă să se replieze, dă niște răspunsuri, și întrebarea 
este în ce măsură... în ce măsură ceea ce s-a întâmplat aseară și ceea ce iată că se vede și se difuzează pe net 
ar putea să schimbe radical ceea ce se întâmplă în această competiție, pentru că știți foarte bine, un candidat, 
sigur, se reprezintă pe sine, dar în ceea ce o privește pe doamna Clotilde Armand, ea în mod clar reprezintă și 
USR-ul, și PNL-ul. Să revedem imaginile. Ana, cum ți se pare momentul, este unul care o va afecta pe doamna 
Clotilde Armand? 

Ana-Maria Roman: Acuma depinde și publicul care o va vota pe doamna Armand de unde se informează, 
dacă acest caz, într-adevăr, va ajunge și va fi share-uit pe rețelele de socializare. Acuma, fiecare candidat care 
intră într-o cursă electorală trebuie să se gândească că, la un moment dat, lucruri din trecutul său, mai ales de 
notorietate, cum a fost acest accident, mă mir că nu s-a aflat de acest caz până ieri. Acest omor, așa cum a 
deschis Parchetul un dosar penal, care a apărut incluziv la știrile de televiziune, faptul că nu s-a vorbit până 
acum despre acest caz. Însă, fiecare candidat trebuie să se gândească că dacă are în spate dosare penale, 
lucruri care ar putea să îi.. sa îl oprească în cariera politică sau să îi dăuneze imaginii, ar fi bine să le clarifice 
înainte să intre într-o astfel de cursă electorală, pentru că aici vorbim de un caz foarte grav, pentru că aici un 
om a murit. Clotilde Armand, cel mai probabil ar trebui să iasă public cu o explicație pe ce s-a întâmplat acolo, 
mai ales ca vorbim despre acest criteriu de integritate pe care USR-ul tot timpul îl aduce în discuție, ori de câte 
ori poartă negocieri, ori de câte ori vorbește despre candidați, tot timpul vorbește despre acest criteriu de 
integritate. Cu atât mai mult, Clotilde Armand ar trebui să iasă cu o explicație.  

Mihai Gâdea: E insuficientă explicația pe care ai auzit-o în emisiune? 
Ana-Maria Roman: Nu, acolo nu, nu, doamna Armand trebuie să prezinte dosarul, trebuie să vedem exact 

ce s-a întâmplat, să spui că persoana respectivă se face vinovată de această explozie, este ca și când ai spune 
că motociclistul Gigină a fost vinovat de accidentul în care a murit, pentru că n-a văzut groapa. 

Mihai Curea: Păi, fiindcă s-a suit pe motocicletă. 
Ana-Maria Roman: Că n-a văzut groapa, nu că de ce era o groapă nesemnalizată în mijlocul drumului, pe 

un bulevard atât de circulat din Capitală. 
Sel 4 (rep 17:51-20:23, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: Domnule Curea, cum ați văzut fragmentul ăsta? Care-i 

impactul pe care îl creează? 
Mihai Curea: Asupra mea nu creează niciun impact, cunosc personajul, absolut niciun impact, absolut 

niciun impact. Românii nu știu cine este... 
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Mihai Gâdea: Cum vedeți însă ca jurnalist ce s-a întâmplat? 
Mihai Curea: Românii nu cred că știu cu cine au de-a face. Ați văzut? Lăsa să se înțeleagă că n-are nicio 

treabă cu Egis-ul, că n-are nicio legătură cu... asta, uitați ce declara în momentul în care... cred că Antena 3 a 
dat contractul Egis Bechtel. Bechtel-ul care nu a făcut nimic în România, au încasat miliarde. Egis-ul, condus 
de doamna Armand, a avut un contract de 40 de milioane cu Bechtel-ul și declara următoarele: „Eu regret 
foarte mult acest contract”-Banii i-au încasat - „Eu regret foarte mult acest contract cu Bechtel. Noi ce am 
făcut este să verificăm că Bechtel face lucrări de calitate și cantitățile sunt corecte. Regret acest contract”. 

Ana-Maria Roman: Doar că lucrările nu s-au făcut. 
Mihai Curea: 40 de milioane de euro, un mort, sigur nu l-a împușcat în ceafă pe bietul maistru, săracul, 

Dumnezeu să-l odihnească, dar foarte interesantă observația ei. Păi sigur că a fost vina lui, că el a fost șeful. 
Un maistru avea de făcut o lucrare. Eu, dacă... sub rezerva că e posibil să greșesc, au trecut mulți ani. Acest 
șef, Dumnezeu să-l odihnească, a solicitat oprirea gazelor, ca să facă lucrarea. Nu știu cine nu i-a aprobat 
oprirea gazelor și i s-a spus ca lucrarea să se facă cu instalațiile sub presiune. Și de aicea s-a întâmplat 
nenorocirea. Eu așa îmi amintesc de atuncea, așa am scris, am tratat subiectul în presă. În aceeași emisiune, 
eu am văzut-o, m-am uitat cu mare curiozitate, repet, cunosc personajul, Silviu Mănăstire a abordat și 
subiectul Bechtel, a abordat și subiectul Egis, a abordat subiectul contractelor Egis cu primăriile, nu cu o 
primărie, cu foarte multe primării, doamna Clotilde Armand a spus într-un mod mincinos și ridicol, nu, 
dom`le, mai e un Egis, faceți confuzie, trebuie să comparați CUI-ul, CUI-ele, sediile alea, numerele alea. Știți 
care e CUI-ul? A încercat să... dom`le, este de o șmecherie această femeie, ieșită din comun. Aș folosi un 
cuvânt mai dur decât șmecherie și i-aș ruga pe telespectatori să... 

Mihai Gâdea: Haideți să nu-l folosim!  
Mihai Curea: Nu-l folosim. O să-i rog pe telespectatori să se gândească la un cuvânt mult mai puternic 

decât șmecherie și care aduce celui care practică chestia asta bani foarte mulți. Ăsta-i personajul. 
Sel 5 (rep 20:21-21:45, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: Bun! Mergem la Mugur Ciuvică. Mugur Ciuvică, cum 

ați văzut acest moment, o pune în dificultate, pune în dificultate partidele pe care... este așa, la Sectorul 1 în 
București un candidat, este în mod evident sau ar trebui să fie o locomotivă pentru partidele și pentru alianța pe 
care le reprezintă. Cum vi s-a părut momentul? 

Mugur Ciuvică: Mi s-a părut foarte interesant. Eu nu știam, am uitat episodul acesta tragic, de acum 
mulți ani, habar n-aveam că există vreo legătură a doamnei Clotilde Armand cu un astfel de accident. Știam 
alte lucruri despre care am mai vorbit, în legătură cu afacerile doamnei Clotilde Armand, apropo de CUI-ul 
și CUI-ele de care vorbea domnul Curea într-un timp. Ea spunea acuma, dar spunea ca și cum ar fi fost o 
chestie așa, corectă. Nu, a fost altă șmecherie, și eu folosesc cuvântul ăsta, mi se pare ok. Ea și-a mutat 
câștigurile în Bulgaria, adică nu-și mai primea salariul în România, își primea salariul de la Egis Bulgaria. 
Dar ea lucra la Egis România și Bulgaria. Ea stătea în România în timpul ăsta, dar își lua salariul în 
Bulgaria, ca să poată să-i spună domnului Mănăstire că a plecat de la Egis România și s-a dus în Bulgaria. 
Asta apropo de șmecherie. Ce impact va avea? Nu știu. 

Sel 6 (rep 25:16-28:40, sel 21.mp4) Daniel Zamfir: Eu îmi aduc aminte de altceva. Dincolo de caz pe care 
l-a prezentat domnul Mănăstire, vă rog să vă aduceți aminte, și cu toții cred că ne aducem aminte de celebrul 
contract cu Bechtel unde, în aceeași practică, doamna Clotilde Armand a facturat dacă nu mă înșel, 50 de 
milioane de euro, fără să presteze, adică bani care au ajuns la firma asta fără... păi așa ceva, domnul Gâdea? 
Mă documentam în timp ce vedeam imaginile și am mai găsit ceva, uite, asta chiar e o noutate. Firma 
doamnei Clotilde Armand, firma unde era director, a mai luat 28 de milioane de lei, a avut contracte cu 19 
primării din România, ca să eradicheze boala pielii albastre, boală care de fapt, era eradicată demult. 

Steluța Cătăniciu: Contracte fără licitație. 
Daniel Zamfir: Or, doamna Clotilde Armand a încasat de la 19 primării 28 de milioane să facă ceva ce 

nu mai trebuia făcut, pentru că nu mai exista boala asta. Adică, tind să cred că deja era o practică a doamnei 
Armand, că nici plecarea dumneai după explozia asta n-a fost întâmplătoare. Ce spune domnia sa? Că 
plecarea n-are legătură cu declanșarea anchetei penale. Păi, chiar ne ia de proști? Cine, Doamne iartă-mă, 
crede lucrul ăsta? Nu, domnia sa a fost extrasă, așa cum a spus domnul Ciuvică, s-a mutat în Bulgaria, 
reprezentanța din Bulgaria, dar făcea afacerile cu România, afacerile astea mizerabile, în care firma factura, 
dar nu executa lucrări. Păi, așa vrem să...? Sigur, să vină investitorii străini, firmele străine, cetățeni cu 
experiență, dar așa? Păi, asta-i jecmăneală pe față. 

Mihai Gâdea: Doamna Cătăniciu, sunteți femeie, poate îi luați dumneavoastră apărarea. 
Steluța Cătăniciu: Nu cred că am motive să o fac, sunt convinsă că nu am motive să o fac, să-i iau 

apărarea doamnei Clotilde Armand, dar dumneavoastră ați definit foarte bine ce s-a întâmplat în studio, i-a 
explodat efectiv în față acest caz, pentru că era ultimul lucru la care s-ar fi așteptat. Doamna Clotilde Armand 
a mai candidat în România și acest caz nu a apărut, cred că în niciun... cred că nu se aștepta ca presa să mai 
vorbească despre, despre acest caz. 
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Mihai Gâdea: Nu, nu, era șocată. Momentele în care... colegii mei au decupat foarte bine, momentele în 
care... și aicea este pur și simplu căzută, adică, te uiți pe fața domniei sale și na, pare că spune nu cred că mi 
se întâmplă asta. 

Mugur Ciuvică: Da, dacă îmi permiteți o secundă... 
Mihai Gâdea: Da, domnul Ciuvică.  
Mugur Ciuvică: Mie atuncea mi s-a părut că doamna Clotilde Armand a fost naturală și s-a comportat 

uman, omenește, pentru că după aceea sunt problemele. Imediat după aia, doamna Clotilde Armand și-a 
recompus ima... fața de politician cu rictusul acela, zâmbet, rictus, cu care a continuat, pe care, fața a 
continuat să o folosească în discuțiile din platou. Ori, putea să renunțe la zâmbetul ăla și la fața de politician 
și să rămână cu fața asta tristă sau mă rog, șocată, pentru că într-adevăr, evenimentul era de natură să 
șocheze, nu să-ți... să te facă să-ți apară pe față zâmbete malițioase așa.  

În cadrul emisiunii nu a fost difuzat punctul de vedere al doamnei Clotilde Armand vizavi de acuzațiile 
aduse sau al vreunui reprezentant al acesteia. De asemenea, nu s-a menționat că s-ar fi încercat contactarea 
acestora pentru exprimarea unui punct de vedere. 

 
În raport de acest conţinut înregistrat, pe care l-au vizionat în aceeaşi şedinţă publică, 

membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a făcut afirmaţii acuzatoare, de natură 
morală şi penală la adresa d-nei Clotilde Armand, candidat susţinut de USR-PLUS și PNL la 
Primăria Sectorului 1, fără ca aceasta să fie contactată şi invitată pentru a-şi exprima punctul 
de vedere cu privire la aceste acuzaţii, iar, în cazul în care aceasta refuza să-şi prezinte 
opinia sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, radiodifuzorul avea obligaţia să 
precizeze acest fapt pe post. 

Astfel, în contextul difuzării unui material preluat de la postul de televiziune B1 TV, din 
emisiunea moderată de Silviu Mănăstire, în care au fost invitați Clotilde Armand (candidat 
susținut de USR-PLUS și PNL la Primăria Sectorului 1 și Daniel Tudorache (candidat susținut 
de PSD la Primăria Sectorului 1), material care a conținut imagini din cadrul unei știri difuzate 
de postul de televiziune Pro TV în anul 2009, despre explozia de la Distrigaz, care s-a produs 
pe vremea când Clotilde Armand era manager și în urma căreia un angajat a decedat, unii 
dintre invitaţii emisiunii au făcut afirmaţii acuzatoare, de natură morală şi penală, la adresa  
d-nei Clotilde Armend, fără ca radiodifuzorul să respecte norma prevăzută la art. 40 alin. (1) 
din Codul audiovizualului. 

Exemplificăm din raport: 
„Mugur Ciuvică: (...) Știam alte lucruri despre care am mai vorbit, în legătură cu afacerile doamnei 

Clotilde Armand, apropo de CUI-ul și CUI-ele de care vorbea domnul Curea într-un timp. Ea spunea acuma, 
dar spunea ca și cum ar fi fost o chestie așa, corectă. Nu, a fost altă șmecherie, și eu folosesc cuvântul ăsta, 
mi se pare ok. Ea și-a mutat câștigurile în Bulgaria, adică nu-și mai primea salariul în România, își primea 
salariul de la Egis Bulgaria. Dar ea lucra la Egis România și Bulgaria. Ea stătea în România în timpul ăsta, 
dar își lua salariul în Bulgaria, ca să poată să-i spună domnului Mănăstire că a plecat de la Egis România și 
s-a dus în Bulgaria. Asta apropo de șmecherie. (...) 

Daniel Zamfir: ... Dincolo de caz pe care l-a prezentat domnul Mănăstire, vă rog să vă aduceți aminte, și 
cu toții cred că ne aducem aminte de celebrul contract cu Bechtel unde, în aceeași practică, doamna Clotilde 
Armand a facturat dacă nu mă înșel, 50 de milioane de euro, fără să presteze, adică bani care au ajuns la 
firma asta fără... păi așa ceva, domnul Gâdea? Mă documentam în timp ce vedeam imaginile și am mai găsit 
ceva, uite, asta chiar e o noutate. Firma doamnei Clotilde Armand, firma unde era director, a mai luat 28 de 
milioane de lei, a avut contracte cu 19 primării din România, ca să eradicheze boala pielii albastre, boală 
care de fapt, era eradicată demult. 

Steluța Cătăniciu: Contracte fără licitație. 
Daniel Zamfir: Or, doamna Clotilde Armand a încasat de la 19 primării 28 de milioane să facă ceva ce 

nu mai trebuia făcut, pentru că nu mai exista boala asta. Adică, tind să cred că deja era o practică a doamnei 
Armand, că nici plecarea dumneai după explozia asta n-a fost întâmplătoare. Ce spune domnia sa? Că 
plecarea n-are legătură cu declanșarea anchetei penale. Păi, chiar ne ia de proști? Cine, Doamne iartă-mă, 
crede lucrul ăsta? Nu, domnia sa a fost extrasă, așa cum a spus domnul Ciuvică, s-a mutat în Bulgaria, 
reprezentanța din Bulgaria, dar făcea afacerile cu România, afacerile astea mizerabile, în care firma factura, 
dar nu executa lucrări.” 

 
- De asemenea, după analizarea emisiunii Sinteza zilei, ediţia din 14 septembrie 2020, 

de la ora 21.00, având ca temă (prima parte a emisiunii) începerea şcolii şi problemele legate 
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de pandemie, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea 
dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, care stabilesc că, 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. 

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea a avut ca titluri afişate pe ecran: CUM VA 
ARĂTA ANUL ȘCOLAR MARCA ANISIE, MAME REVOLTATE RUP TĂCEREA, FILMĂRI 
REVOLTĂTOARE ÎN PRIMA ZI DE ȘCOALĂ, ELEVII PROTESTATARI, LA “SINTEZA ZILEI”.  

Redăm din raport: 
Sel. 12. Rep. 12.18-14.23, sel. 14-21 
Mihai Gâdea: Dragii mei, vreau să vedeți niște imagini  sigur, când vezi copilașul ăsta cu ochii superbi 

verzi și cu parcă o tristețe în ochii ei , cred că este o ea, pentru ce se întâmplă, ți se rupe inima. Dar spuneți-mi 
dumneavoastră cum vi se rupe inima când vedeți aceste imagini, copii ținuți cu sfoară  și târâți prin curtea 
școlii, iată imaginile: 

Sunt difuzate imagini filmate în curtea unei școli, sursă neprecizată. 
Vocea celui care filmează: Uitați și dumneavoastră, oameni buni, cum scoate copiii cu sfoara. Uitați și 

dumneavoastră, oameni buni. Merităm. Îi aduce cu sfoara. Uitați și voi, oameni buni, trenulețul. Vai de capul 
nostru, ne merităm soarta, ne merităm soarta, îi aduce cu sfoara.  

În imagini se poate vedea cum o învățatoare merge, urmată de un grup de copii prin curtea școlii, spunând: 
Trenulețul, trenulețul! Chipurile celor filmați nu sunt vizibile, fiind blurate. Sfoara nu este vizibilă de la distanță. 
La un moment dat se centrează imaginea pe un cadru separat sau pe mâna învățătoarei, cu un cerc roșu, astfel 
putându-se zări un capăt din sfoara de care sunt aduși copiii. Sau se mai filmează sfoara, vizibilă între copii, de 
aproape. Imaginile sunt repetate cu muzică sau pe un fond întunecat.  

Imaginile sunt comentate în studio cu invitații.  
Invitata Mirela Vaida este de părere că există norme metodologice și cadrele didactice răspund cu capul, 

cu onoarea și că pot fi înțeleși din această perspectivă, a găsirii unei soluții. Moderatorul Mihai Gâdea este de 
părere că există un impact emoțional negativ asupra copiilor. Codruța Cerva crede că sfoara nu este o soluție în 
educarea copiilor. Nu este de acord cu purtatul măștilor de către copii în clasă. Mihai Gâdea afirmă că fiecare a 
adoptat strategia ei în această privință, existând diverse păreri. Anca Serea spune că este vorba de faptul că se 
găsește o soluție pentru a ține copiii laolaltă.  

 Vizionând imaginile înregistrare din materialul prezentat, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile legale invocate, întrucât, informarea 
publicului a fost lipsită de obiectivitate, în sensul că informaţia nu a fost verificată şi difuzată 
imparţial, fiind prezentată cu rea-credinţă, în condiţiile în care niciunui reprezentant al şcolii 
respective nu i  
s-a solicitat un punct de vedere cu privire la aceaste imagini, astfel încât publicul nu şi-a putut 
forma liber opinia la reacţia moderatorului care a afirmat că aceşti copii sunt ţinuţi cu sfoară şi 
târâţi prin curtea şcolii. 

Or, pentru ca informarea cu privire la astfel de imagini să fie corectă şi obiectivă, 
radiodifuzorul avea obligaţia să prezinte şi opinia unui reprezentant al şcolii sau chiar al 
învăţătoarei respective care să specifice motivul pentru care aceşti copii se ţineau de sfoară. 

Pentru aceste considerente, ținând cont de criteriile legale de individualizare a sancțiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 7.500 lei.   

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 (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 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3 – 
NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă de 7.500 lei pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 18 alin. 1) lit. b), 40 alin. (1) şi (5) şi 64 alin. (1) lit. b)  din Decizia CNA 
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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  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 amendă de 7.500 lei postul 

ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei, ediţia din 3 septembrie 2020, difuzată 
între orele 21.55-23.45, a fost utilizat un limbaj licenţios şi obscen de natură a afecta atât 
minorii, cât şi dreptul publicului de a viziona un program decent care să nu încalce regulile 
bunei-cuviinţe şi ale moralei, fapt ce contravine prevederilor art. 18 şi 40 alin. (5) din Codul 
audiovizualului. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru că, în ediţia din 7 septembrie 2020 a aceleiaşi 
emisiuni au fost făcute afirmaţii acuzatoare, de natură morală şi penală, la adresa unui 
candidat la Primăria sectorului 1, fără ca radiodifuzorul să-i solicite un punct de vedere cu 
privire la aceste acuzaţii, iar în cazul în care acesta refuza să-şi prezinte opinia sau nu a 
putut fi contactat prin încercări repetate, radiodifuzorul avea obligaţia să precizeze acest fapt, 
astfel cum prevăd dispoziţiile art. 40 din aceeaşi normă. 

De asemenea, în ediţia din 14 septembrie 2020 a emisiunii Sinteza zilei, informarea cu 
privire la difuzarea unor imagini din curtea unei şcoli în care un grup de copii conduşi de o 
învăţătoare se ţineau de o sfoară nu a fost corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi 
cu bună-credinţă, încălcându-se astfel prevederile art. 64 din acelaşi act normativ.” 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Serviciul juridic, reglementări şi 

           relaţii europene, 

                                                                                      Consilier juridic Dumitru Ciobanu 
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