
 
Decizia nr. 557 din 24.09.2020 

privind sancționarea cu somație a  S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  
BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 

CUI 1599030 
Fax: 021/203.02.45; 203.03.57;  208.74.97   

e-mail: office@antenagroup.ro 
  

- pentru postul de televiziune ANTENA 1 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 8484/04.09.2020, cu privire la emisiunea „Observator”, ediția din 3 septembrie 2020, 
de la ora 19.00, difuzată de postul ANTENA 1. 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.12/19.12.1995 eliberată la 01.07.2020 şi 
decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-5/22.11.2016 eliberată la 01.07.2020 
pentru postul ANTENA 1). 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a 
încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) și art. 65 lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 

Conform dispozițiilor invocate:  
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. 
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 

următoarele reguli: 
    a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor; 

 
În fapt, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în data de 03.09.2020, în 

intervalul orar 19:00 – 20:00, emisiunea informativă Observator, care a cuprins și o 
știre cu titlul Vali Vijelie a adus vijelia în Poliție. 

Potrivit raportului de monitorizare, știrea a avut următorul conținut: 
“Prezentatoare: Într-unul dintre cele mai mari scandaluri care a cutremurat 

vreodată Poliția română, o declarație a cântărețului Vali Vijelie adâncește tensiunile. 
Manelistul a povestit că în timpul unui concert cu sute de participanți pe litoral, ar fi stat 
de fapt la  aceeași masă cu un șef din poliție. Deși nu a vrut să-i dezvălui identitatea, 
sursele Observator spun că ar fi  fost vorba chiar de adjunctul Poliției din Năvodari, iar 
subalternii lui au spart puțin mai târziu petrecerea ilegală. dar, nu au suflat o vorbă 
despre prezența șefului la masa cu dedicații. Abia azi au început o anchetă. 
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Voce din off: Un îndemn la distracție, dar și la inconștiență. Peste 400 de oameni 

s-au înghesuit să asculte concertul manelistului Vali Vijelie la sfârșitul săptămânii 
trecute. Unii au avut însă acces de VIP și au ajuns până la masa cântărețului. Chiar 
adjunctul Poliției Năvodari, Sandu Coman, ar fi făcut parte din compania selectă a  
manelistului, potrivit surselor Observator. La masă, cei doi ar fi savurat împreună un 
pahar de vin, în timp ce  în stradă se încălca legea, chiar sub ochii celui care ar fi trebuit 
să asigure siguranța turiștilor. De altfel, manelistul a divulgat din culisele chefului. A 
recunoscut că a stat la aceeași masă cu un șef din poliție. Apoi s-a răzgândit, 
spunând că a glumit. În timpul petrecerii ilegale, și-au făcut apariția chiar 
subalternii polițistului șef, sesizați prin 112. Polițiștii au dispersat mulțimea cu 
sirenele, au oprit concertul și au împărțit amenzi. 2500 de lei pentru patronul terasei 
și 1000 de lei pentru cântăreț.  Nimic pentru adjunctul Poliției Năvodari. Au păstrat 
tăcerea până azi. 

Cristina Gavriloaie, IPJ Constanța: La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean 
Constanța au fost demarate verificări cu privire la aspectele semnalate în  spațiul public. 

Voce din off: Tot vara aceasta, șeful Inspectoratului Județean de Poliție 
Constanța și-a pierdut funcția după ce sute de turiști au încins o horă pe promenada din 
Mamaia pe muzică de petrecere. Adjunctul Poliției Năvodari nu a putut fi contactat.” 
 

Conform raportului de monitorizare, “pe parcursul știrii au fost difuzate imagini de 
la o petrecere, filmate fără detalii, panoramic, cu persoane care ascultă muzică și 
petrec. În aceste imagini, nicio persoană nu a fost individualizată sau marcată ca fiind 
adjunctul Poliției din Năvodari, Sandu Coman. Aceste imagini sunt difuzate cu 
mențiunea sursei: Constanța News. Însă, de mai multe ori pe parcursul știrii, a fost 
difuzată fotografia unui angajat al poliției, în uniformă, fără alte precizări.” 

După analizarea conținutului audiovizual cu privire la care a fost sesizat, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat respectivul material cu încălcarea 
prevederilor care obligă la asigurarea unei informări corecte și verificate a publicului 
precum și a regulilor privind rigoarea și acuratețea în redactarea și prezentarea știrilor.  

Astfel, potrivit sesizării înregistrate la CNA, persoana în uniform de polițist care a 
apărut în cadrul materialului analizat (conform raportului: “de mai multe ori pe parcursul 
știrii, a fost difuzată fotografia unui angajat al poliției, în uniformă, fără alte precizări”), 
deși desfășoară activitatea profesională în județul Constanța, nu are nicio legătură cu 
evenimentul adus în atenția publicului în cadrul materialului informativ, asocierea 
imaginii sale cu informațiile prezentate fiind una incorectă.  

O atare asociere incorectă tinde să fie susținută și de faptul că radiodifuzorul nu a 
nu a identificat și nu a precizat în concret dacă persoana din fotografie este: conform 
conținutului știrii: un șef din poliție, adjunctul Poliției Năvodari, Sandu Coman, sau șeful 
Inspectoratului Județean de Poliție, persoane la care a făcut referire în știre, situație de 
natură să inducă în eroare publicul cu privire la identitatea respectivei persoane.  

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, la difuzarea știrii cu 
titlul Vali Vijelie a adus vijelia în Poliție, din data de 03.09.2020, radiodifuzorul nu a 
respectat prevederile art. 64 din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora, în 
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, conform dispozițiilor art. 65 din Codul audiovizualului, în emisiunile 
de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regula ce impune rigoare şi 
acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somație.   
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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. 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 TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală  

nr. S-TV 03.12/19.12.1995 eliberată la 01.07.2020 şi decizia de autorizare audiovizuală 
nr. 169.4-5/22.11.2016 eliberată la 01.07.2020 pentru postul de televiziune ANTENA 1) 
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b)  și aart. 65 lit.a) din Decizia 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 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 somaţie publică postul ANTENA 1 

deoarece, la difuzarea știrii cu titlul Vali Vijelie a adus vijelia în Poliție, din data de 
03.09.2020, a asociat în mod eronat, fără legătură cu faptele prezentate, fotografia unei 
persoane cu informații referitoare la o petrecere posibil ilegală cu privire la care 
Inspectoratul de Poliție Județean Constanța demarase verificări.  

Potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

De asemenea, conform dispozițiilor art. 65 din Codul audiovizualului, în emisiunile de 
ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte regula ce impune rigoare şi acurateţe 
în redactarea şi prezentarea ştirilor.’’ 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene 
              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
        
 
 


