Decizia nr. 555 din 24.09.2020
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, parter,
sector 2
CUI 15971591
Tel.: 021/208 76 96 / Fax: 021/2087496
- pentru postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
BUCUREŞTI, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția monitorizare, întocmite în
baza sesizării nr. 8955/14.09.2020, cu privire la emisiunile „Subiectiv” din
13.09.2020, „Esențial” și „Ediție specială”, din 16.09.2020, 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
eliberată la 16.03.2017 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. 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 cărora
radiodifuzorii, 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;
Conform raportului de monitorizare, postul ANTENA 3, postul de televiziune
Antena 3 a difuzat în data de 13.09.2020, în intervalul orar: 20:55-23:46, în direct,
emisiunea Sinteza zilei, moderată de Mihai Gâdea.
Emisiunea a fost structurată în două părți, având ca invitați pe:
- în prima parte- Oana Lovin și Codruța Cerva - în studio; Gabriela Firea,
prezentată în calitate de Primar General al Capitalei, intervenție telefonică în direct,
nu s-a precizat calitatea de candidat la Primăria Capitalei (durata intervenției
aproximativ 12 min 27sec); Rareș Voicu, Președintele Consiliului Național al Elevilor;
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Marius Nistor, Președintele Sindicatelor din Educație Spiru Haret- în legătură
directă, video;
- în partea a doua, invitat în studio a fost Mircea Badea.
Emisiunea nu a fost prezentată ca o dezbatere electorală, nu s-a făcut nicio
mențiune pe ecran în acest sens.
Titluri afișate pe ecran:
Titluri: Răsturnare de situație la deschiderea școlilor; De ce i se cere demisia
lui Anisie de urgență; Anisie: Nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă; Anunțuri de
ultima oră despre școli; Ce află părinții și copiii în această seară; Firea: Putem să
facem 5000 de teste pe zi; Protestatarii ANTI-PNL-USR, la ”Sinteza zilei”; De ce i se
cere demisia lui Anisie de urgență; Mircea Badea luptă pentru copiii batjocoriți;
Răsturnare de situație la deschiderea școlilor;
În prima parte a emisiunii, intervalul orar: 20:55-22:35 (transcrisă în raport, în
mare parte), s-a vorbit despre situația din Educație la deschiderea școlilor, i s-au
adus numeroase critici Ministrului Educației, Monica Anisie. În studio, Oana Lovin și
Codruța Cerva, au vorbit despre protestele la care au participat, anti PNL-USR. În
acest fragment al emisiunii, a intervenit și Gabriela Firea, prezentată de moderator
ca Primarul General al Capitalei (nu și în calitate de candidat al PSD la Primăria
Generală a Capitalei). Codruța Cerva a felicitat-o pe Gabriela Firea, iar Oana Lovin
și Codruța Cerva i-au adus critici lui Nicușor Dan, candidat independent la Primăria
Capitalei, susținut de PNL-USR-PLUS.
Mihai Gâdea: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o ediție
specială, mai sunt doar câteva ore și încep școlile. E un dezastru absolut, e un
dezastru așa cum nimeni nu și-a putut imagina. E atât de mare dezastru, încât
inclusiv cei din alianța PNL-USR-PLUS, cer demisia lui Anisie.
Gabriela Firea: Dacă un copil are febră și tușește sau anumite simptome,
care pot fi la un moment dat caracteristice COVID-19 nu este internat și atunci
se realizează imediat testarea, de aceea noi am propus un program alternativ,
prin care, la triajul de dimineață, care este asigurat în toate școlile din
București, de către cabinetele de medicină școlară, care sunt organizate de
către Primăria Capitalei prin ASSMB, avem 450 de astfel de cabinete, nu
existau acum 4 ani, țin să subliniez, deci în această perioadă au fost cât se
poate de bine organizate și dotate, inclusiv cu personal medical angajat,
medici și asistenți. La triajul de dimineață, dacă sunt astfel de situații și
probabil vor fi, pentru că vine sezonul rece, copilul nu este internat deloc, nu
este stresat, nu este speriat, sunt anunțați părinții, unul dintre ei este invitat la
cel mai apropiat laborator, prin grija Primăriei Capitalei, pentru că noi am
realizat colaborări cu aproape 30 de laboratoare din București, de stat și
private, astfel încât să poată să fie testat și în câteva ore să afle dacă este o
viroză, gripă sezonieră sau infectare cu SARS-COV-2. Deci, imediat, nu în 3
zile și fără să stresăm copilul, fără să panicăm întreaga clasă, vă dați seama că
și ceilalți colegi vor fi speriați, de asemenea profesorii...
Mihai Gâdea: Și-așa în momentul de față pare că sunt paralizați și-așa în
momentul de față...
Gabriela Firea: Este o paralizie de neînțeles, pentru că nu mai suntem în
luna martie, nu mai putem să spunem că abia am aflat de pandemie, trebuie să
ne organizăm și atunci, văzând cum se desfășoară lucrurile și ce scenarii se
propune și anume internarea unui copil 2-3 zile, ținut în izolare, până se află
dacă este pur și simplu este o viroză sau SARS-COV-2, noi am pregătit acest
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program alternativ, avem peste 30 de aparate de testare Real Time PSR, putem
să facem pe zi 5000 de teste, subliniez, 5000 de teste. Acesta a fost de
exemplu numărul de teste realizate azi în întreaga țară, la cerere 5000 și noi le
facem doar într-o zi în București, dor pentru școli, separat, pe testele pe care
se fac pe definiția de caz de către DSP și anume, persoane cu simptome sau
persoane care au intrat în contact cu o alta pozitivă. Noi, repet, doar pentru
elevi, profesori, însemnând, nu doar cei din gimnaziu, ci și educatori,
învățători, profesori și cadre auxiliare. Dar vreau să vă semnalez un lucru
foarte grav. În momentul în care miercuri, la ora 15:00, am deschis aplicația pe
site- ul www.assmb.ro, la Capitolul ”Testăm pentru a salva economia și
locurile de muncă”, unde am adăugat cadrele didactice, la farmaciști,
vânzători în magazine, curieri, ziariști, angajații de la terase și restaurante,
sportivi, am adăugat, repet și această categorie, cadre didactice și am luat
legătura cu reprezentanții de la inspectoratele școlare de sector, mi s-a spus
că nu au voie să comunice cu noi, că le este teamă de doamna ministru că o
să fie dați afară inspectorii școlari și directorii, dacă vorbesc cu reprezentanții
primăriei. Din cauza acestor discuții politice, care nu ar trebui să aibă loc,
pentru că e vorba de viața copiilor, de viața profesorilor și pentru numele lui
Dumnezeu, ei trebuie să înțeleagă faptul că au o datorie față de țară și trebuie
să lase la o parte campania electorală și aceste invidii sterile, care nu aduc
nimic bun și încă o dată subliniez, ne-au sunat profesori să ne întrebe ei cum
să procedeze, pentru că, repet, când au apelat inspectoratul li s-a spus, de
asemenea, că primăria nu face nicio testare, că sunt doar declarații. Vreau să
vă rog mult de tot, să le transmitem și în această seară tuturor educatorilor,
învățătorilor, profesorilor, cadrelor auxiliare, să se înscrie pentru o testare
gratuită, altfel vor fi trimiși să se testeze cu bani, 350-400 de lei în mediul
privat. Noi avem colaborări și cu clinici private...
Mihai Gâdea: Da doamna Primar General, dumneavoastră aveți
capacitatea, aveți programul, aveți un plan să testați toți profesorii și cadre
didactice, cadrele auxiliare și toți elevii, un număr impresionant. Problema
este că Ministrul Educației astăzi, întrebat fiind dacă susține această testare a
spus că Ministerul Sănătății să se pronunțe și dacă intrăm în această logică și
se va încerca și veți încerca să-i testați, iar de la Ministerul Educației va fi
frână, cum se poate debloca această situație?
Gabriela Fira: Credeți-mă, că noi am ajuns să tipărim flyere și tot felul de
materiale informative și discutam astăzi la ședința cu directorii de la
administrația spitalelor să, pur și simplu, să mergem la porțile școlilor, să
sărim gardul, să-i informăm pe profesori. Nu se poate așa ceva, deci aceasta
este o atitudine de junglă. Am luat legătura în acest week-end cu asociații de
părinți, cu asociații de elevi, cu ONG- uri. Vă mulțumesc și dumneavoastră că
mă lăsați să mă exprim. Îi rog pe toți profesorii să se înscrie pe www.assmb.ro,
la Capitolul ”Testăm economia, pentru a salva locurile de muncă”. Vor fi
sunați de către colegii noștri și programați să se testeze gratuit, subliniez
gratuit, iar de mâine dimineață, după triajul care se face la fiecare școală, îi rog
pe părinți să nu se îngrijoreze, pentru că orice simptom se observă la un copil
sau la mai mulți copii, medicul sau asistentul, sau împreună de la medicină
școlară, de la cabinet, informează ASSMB- ul, care imediat programează la cel
mai apropiat laborator acel copil, pentru ca împreună cu părintele, să fie testat,
astfel încât în câteva ore să eliminăm această suspiciune. Asta este cheia,
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credeți-mă, am citit și m-am uitat la toate televiziunile din Europa, asta fac
toate țările europene, testează masiv, pentru a izola din prima secundă orice
posibil focar, astfel încât să nu nu-i stresăm atât de mult pe copii, să-și pună
masca, să nu se apropie, să stea la nu știu ce distanță, să le fie frică să
meargă la școală, să le fie frică să interacționeze, pur și simplu, să aibă traume
pentru tot restul vieții. Într-adevăr, trebuie să protejăm bunicii noștri, părinții
noștri care au anumite afecțiuni, dar nu îmbolnăvindu-i, pur și simplu, psihic
pe copii, iar repet, soluția nu o spun eu, o spun medicii și cercetătorii din
Europa, testarea masivă, cea care din păcate este negată de către actualul
guvern și nu este deloc folosită și este pur și simplu, inexplicabil.
Mihai Gâdea: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna Primar
General.
Gabriela Firea: Mulțumesc și eu!
Astfel, analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunea „Sinteza zilei”
difuzată de postul ANTENA 3, în ziua 13.09.2020, membrii Consiliului au constatat
că, în cadrul acesteia, Gabriela Firea, prezentată în calitate de Primar General al
Capitalei, a intervenit telefonic în direct, pentru a da detalii despre testele Covid 19
pe care urmează să le facă, despre situația școlilor din București, măsurile luate de
către acesta, în calitate de Primar General, pentru prevenirea răspândirii virusului
SARS COV 2, fără a i se preciza calitatea de candidat la Primăria Capitalei (durata
intervenției aproximativ 12 min 27sec), fără ca această emisiune de promovare
electorală, să fie semnalată prin marcajul „emisiune electorală”, afișat în mod vizibil
pe toată durata difuzării, fapt ce contravine 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.
De asemenea, emisiunea respectivă a fost difuzată duminică, 13.09.2020, or,
conform aceleiași dispoziții legale, emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de
luni până vineri.
Membrii Consiliului au mai constatat că în cadrul emisiunii „Esențial”, din
16.09.2020, este difuzată o știre privind primarul din Sângeorz Băi, nu se precizează
numele și apartența politică a acestuia, nici dacă este candidat sau nu. Știrea este în
context negativ, primarul își maltratează propriul copil-imagini blurate. Știrea mai
este difuzată și la orele 16.00 titlu pe ecran COPILĂ OBLIGATĂ SĂ-ȘI CEARĂ
IERTARE DEZBRĂCATĂ, ÎNFIORĂTOR: PEDEAPSĂ APLICATĂ DE PRIMAR
FIICEI, știre consemnată de psiholog.
În cadrul aceleiași ediții a emisiunii, nu este anunțată calitatea de candidat a
invitatului Seidler Cristian.
De asemenea,Cosiliul a constatat că, în aceiași ediție a emisiunii „Esențial”,
nu este anunțată calitatea de candidat a invitatului Seidler Cristian, iar în emisiunea
„Ediție specială” difuzată în aceiași zi, nu este anunțată calitatea de candidat a
invitatului Catană Claudiu.
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
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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. (S-TV 76.7/16.12.2003 eliberată
la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de
televiziune ANTENA 3) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate
pentru 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.
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 emisiunile „Sinteza zilei” din 13 septembrie 2020, „Esențial”
și „Ediție specială” din 16 septembrie 2020, nu a fost prezentată calitatea de
candidați a unor invitați sau intervenienți telefonic, fapt ce contravine prevederilor
art. 5 alin. 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
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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