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Decizia nr. 574 din 01.10.2020 
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 1 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la 
emisiunile difuzate în perioada 18-25.09.2020, 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) și ale art. 10 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare 
în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 8 alin. (3) 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. 

-art. 10 alin. (1) Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi publicitare electorale 
numai în cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale, cu respectarea 
dispozițiilor art. 67 alin. (5) și (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și a cerințelor referitoare la publicitate prevăzute în 
Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Decizia 
Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Astfel, cu privire la constatarea încălcărilor reținute, spre exemplificare, redăm 
din raportul de monitorizare: 

 
9/18/2020 6.00 Știrile Dimineții În cuprinsul știrii, nu se precizează numele contracandidatei, fosta 

soție, și partidul din partea căruia candidează Dumitru Bălăjel. 
Lipsă informare corectă.  
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9/18/2020 6.00 Știrile Dimineții Candidații Ionel Arsene PSD și Marius Irimia USR PLUS nu au 
fost identificați în știre cu nume și partidul din partea căruia can-
didează, deși vorbesc în știrea difuzată. Lipsă informare corectă.  

9/18/2020 11.00 Previziuni Spoturi electorale difuzate în emisiunea Previziuni, invitat la ru-
brica Eroul Zilei - Avasiloaie Alexandru sergent major, care a 
salvat un copil ce se îneca cu o bomboană. Emisiunea nu are invi-
tați competitori electorali.  

9/18/2020 16.00 Știri Nu este menționat pe ecran și nici de către moderatoare numele 
candidaților care vorbesc în această știre la inaugurarea spitalului. 
CEL MAI MARE SPITAL MOBIL DIN ȚARĂ E FINALIZAT. 
Lipsă informare corectă. 

19.09.2020 11:16 Previziuni  A fost difuzat un calup de 4 spoturi electorale în emisiunea in-
formativă Previziuni, difuzată începând cu ora 11:00. Menționăm 
că spoturile au fost difuzate în cadrul emisiunii după prezentarea 
știrilor și a transmisiunii în direct cu declarațiile candidatului PSD, 
Dan Cristian Popesu (fără marcaj) și înainte de publicitatea 
comercială. După difuzarea emisiunii Previziuni, s-au succedat: 
rubrica Sfat de sănătate și ediția știrilor de la ora 12:00. 

9/20/2020 6.00 Știrile dimineții Nu este precizat numele primarului candidat și nici partidul din 
partea căruia candidează. Știre CANDIDAT AGRAMAT, 
POSTARE ÎN DETRIMENTUL OAMENILOR. Lipsă informare 
corectă. 

9/20/2020 11.00 Previziuni Spoturi electorale difuzate în emisiunea Previziuni. În emisiune nu 
a fost niciun invitat, s-au difuzat exclusiv știri.  

21.09.2020 11:18 Previziuni Au fost difuzate spoturi de publicitate electorală în emisiune in-
formativă. Menționăm că emisiunea Previziuni, difuzată în data de 
21.09.2020, în intervalul orar 09:00-11:22, a conținut știri și 
transmisiuni în direct (de ex: declarațiile Gabrielei Firea despre 
piedicile pe care DSP le pune Primăriei Capitalei (fără marcaj). 
Spoturile electorale au fost inserate după rubrica Meteo și înainte 
de spotul de autopromovare a postului Antena 3 și calupul de 
publicitate comercială. 

21.09.2020 12:16 Obiectiv A fost difuzată o știre despre un scandal care ar fi izbucnit între 
candidații PNL și PSD la primăria din comuna Slivilești, județul 
Gorj. Nu a fost menționat numele candidaților implicați în scan-
dal. 

9/22/2020 11:13 Previziuni Difuzare spoturi electorale,invitații din studio nu sunt competitiori 
electorali - emisiunea nu este marcată electorală. Invitați : Adrian 
Marinescu, Alexandru Rafila - discuție despre pandemia de coro-
navirus 

9/22/2020 16.00 Știri PRIMUL SPITAL JUDEȚEAN CONSTRUIT DUPĂ REVO-
LUȚIE - nu este precizat numele președintelui PCJ și nici partidul 
căruia îi aparține. Acesta participă la inaugurarea spitalulului și 
vorbește despre sumele alocate pentru spital de CJ. Lipsă infor-
mare corectă.  

9/24/2020 11.00 Previziuni Spoturi electorale difuzate în emisiune informativă - nu este niciun 
invitat în studio, au fost prezentate doar știri - la ora 11.42 a fost 
invitat în studio medicul Anca Coliță la rubrica Eroul Zilei 

9/24/2020 12.00 Obiectiv Nu este precizat numele candidatului consilier local PNL despre 
care s-a făcut referire în știre. EXPLOZIE DE VIZE DE FLO-
TANT LÂNGĂ CASA LUI ORBAN. Lipsă informare corectă. 

9/24/2020 14.00 Esențial Nu este precizat numele primarului la care se face referire în știre 
nici partidul căruia aparține.  
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9/24/2020 20.00 Punctul de 
întâlnire 

Sunt difuzate două materiale în care se prezintă candidați PSD - 
Ionel Arsene, președinte PCJ Neamț, Răzvan Cucu, candidat Ne-
amț, și Marcel Ciolacu președinte PSD, împreună cu candidați din 
Iași în vizită jud Iași  În timpul difuzării acestor materiale sigla 
afișată pe ecran - România la vot. Moderatorul Radu Tudor le 
anunță ca - mesaje electorale. Nu fac obiectul discuțiilor cu invi-
tații. Emisiunea Punctul de întâlnire are marcaj dezbatere elec-
torală, nu există marcaj emisiune electorală, nu este o emisi-
une de știri, este o emisiune de dezbateri. Candidații Ionel 
Arsene și Răzvan Cuc nu sunt prezentați de către moderator și 
nici nu au numele afișat pe ecran în timpul derulării materi-
alului. Primul material nu a avut titluri, al doilea are titlul 
MARCEL CIOLACU VIZITĂ TRIUMFĂTOARE LA IAȘI - 
asfaltare de drumuri la Iași și alte acțiuni ale candidaților din 
județ, prezentați de vocea din off. Materialele nu sunt spoturi. 
Sunt puse între coperți România la vot. 

 
 

Astfel, analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile difuzate în 
perioada 18-25.09.2020, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestora, pe 
de o parte, 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. 

Pe de altă parte, Consiliul a mai constatat că, în aceeași perioadă monitorizată, 
radiodifuzorul a difuzat spoturi electorale cu încălcarea  dispozițiilor art. 10 alin. (1) 
din același act normativ, potrivit cărora spoturile electorale se pot transmite numai în 
cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale și cu respectarea celorlalte 
norme legale incidente. 

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) și ale art. 
10 alin. (1) 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 
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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 emisiunilor din perioada 18-25 septembrie 2020, pe 
de o parte, 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. 

Pe de altă parte, Consiliul a mai constatat că, în aceeași perioadă monitorizată, 
radiodifuzorul a difuzat spoturi electorale cu încălcarea dispozițiilor art. 10 din 
același act normativ, potrivit cărora spoturile electorale se pot transmite numai în 
cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale și cu respectarea celorlalte 
norme legale incidente.”  

 
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 
         


