
 

 
 

Decizia nr. 577/27.10.2022 
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  

BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 
CUI RO 1599030 

Fax: 021/203.02.45; 203.03.57;  208.74.97; e-mail: office@antenagroup.ro   
  

- pentru postul de televiziune ANTENA 1 
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2; Bd. Mărăști nr. 65-67, Complex Exp. 

Romexpo, sector 1; Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1 
București 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare, ca 
urmare a sesizărilor înregistrate la CNA sub nr. 9311/30.08.2022 și 9397/02.09.2022, 
cu privire la emisiunea informativă „Observator”, edițiile din 30 august și 2 septembrie 
2022, difuzate de postul ANTENA 1. 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare 
audiovizuală nr. 169.4-7/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrările emisiunii informative Observator difuzată în zilele de 30 august și 2 
septembrie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 422 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este 
obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei 
numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

 
În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Antena 1 a 

difuzat, în data de 30 august 2022, 5 ediții ale emisiunii informative Observator în 
intervalele  orare 06:00-08:00, 12:00-13:57, 16:00-16:56, 18:57-20:24, 00:07-00:41, 
în cadrul cărora a fost difuzată o știre referitoare la Fane Văncică, bărbatul care a 
postat pe internet o înregistrare în care agresa fizic o femeie.  

Redăm din conținutul raportului de monitorizare aspectele reținute de membrii 
Consiliului din edițiile emisiunii Observator difuzate în 30 august și 2 septembrie 
2022: 

 

30.08.2022 
 

O știre referitoare la  
 Observator,  interval orar 12:00-13:57 
Ora 13:02 



 

 

2

 
 

S1 (rep.02:23-04:52, sel.13) 
Prezentatori: Andreea Țopan, Valentin Butnaru și Andra Petrescu;  
Titluri știre: Interlop, filmat în timp ce bate și amenință o femeie; Poliția face anchetă după 

apariția imaginilor; Scuzele interlopului după bătaie, halucinante. 
Conținut știre: 
Prezentatoarea a făcut următoarea introducere: 
Andreea Țopan: Imagini de o violență ieșită din comun în care un bărbat lovește și amenință 

cu moartea o femeie au devenit virale pe internet. Protagonistul este Fane Văncică, interlop și 
vedetă pe Tik Tok, devenit celebru în urma unui conflict cu frații Cămătaru. Vă avertizez, 
urmează imagini cu un puternic impact emoțional! 

(rep.00:22, S1) În continuare, a fost difuzată o înregistrare, cu o durată de 45 de 
secunde, filmată într-o încăpere, cu un bărbat și o femeie care stătea în genunchi pe 
podea (femeia a fost blurată). 

În câteva cadre s-a văzut cum bărbatul se pregătea să lovească cu piciorul femeia, 
însă momentul efectiv al loviturilor nu a fost difuzat. 

De asemenea, imaginile au fost redifuzate pe parcursul știrii și pe ecran partajat. 
În partea de jos a ecranului a fost afișată avertizarea: impact emoțional. 
Redăm, mai jos, dialogul dintre bărbat și femeie din cadrul înregistrării: 
Bărbat: Pune mâinile așa, într-o parte! Zi așa! Nu am nevoie de nimic de la tine! 
Femeie: Gata! 
Bărbat: Îmi cer scuze, Larisa, de la tine! 
Femeie: Îmi cer scuze, Larisa! 
Bărbat: Spune așa! Larisa! 
Femeie: Spune-mi, ca să știu! 
Bărbat: Larisa, îmi cer scuze! 
Femeie: Larisa, îmi cer scuze! 
Bărbat: Eu mă consider șefa ta! 
Femeie: Eu? 
Bărbat: Ce știi tu, știi tu mai bine. 
Femeie: Mă consider prietena ta, șefa ta, cum vrei tu, Fane! Nu știu! 
Bărbat: Nu, șefa. 
Femeie: Șefa ta! 
Bărbat: Cum te consideri tu în fața Larisei? Cum te consideri? 
Larisa: Șefa! 
Bărbat: Cum te consideri? În genunchi! Fă, în genunchi ți-am spus! 
Apoi, reporterul Observator a prezentat următoarele informații: 
Andreea Țopan: Reporterul Observator, Cristina Filip, ne spune dacă poliția a luat vreo 

măsură după apariția acestor imagini  pe care tocmai le-ați văzut. Haideți să o ascultăm! 
Cristina Filip (reporter Observator): Bun găsit! Deși victima încă nu a depus plângere la 

poliție, autoritățile s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe. În 
imaginile devenite virale pe Tik Tok care de altfel au și un puternic impact emoțional se vede 
cum interlopul Fane Văncică lovește cu bestialitate o femeie care stă întinsă pe podea și care îl 
roagă să o lase în pace. Din primele informații ar fi vorba chiar despre amanta acestuia. Ulterior 
interlopul a revenit cu o filmare în care prezintă scuze halucinante. Acesta recunoaște faptul că, 
citez, dacă își permite să întrețină o casă, două, își permite să aibă și o amantă, iar motivul 
pentru care ar fi lovit-o pe aceasta ar fi chiar gelozia. El spune că în urmă cu câteva luni a invitat-
o la el acasă și ar fi observat faptul că aceasta se uită după un alt bărbat. Cazul, cum spuneam, 
este acum în atenția poliției. De altfel, nu este prima dată când Fane Văncică intră în atenția 
autorităților. În urmă cu mai mult timp el a devenit cunoscut în lumea interlopă din Capitală după 
ce a intrat în conflict cu clanul condus de Sile Cămătaru. 

 

 Observator,  interval orar 16:00-16:56 
Ora 16:00 
S2 (rep.00:31-04:34, sel.16) 
Prezentatoare: Olivia Păunescu;  
Titluri știre: Interlop, filmat în timp ce bate și amenință o femeie; Scuze interlopului după 

bătaie, halucinante; Interlopul agresor, în vizorul polițiștilor; 
Conținut știre: 
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Prezentatoarea a făcut următoarea introducere: 
Olivia Păunescu: Imagini de o violență ieșită din comun în care un bărbat lovește, umilește 

și amenință cu moartea o femeie au devenit virale pe internet. Protagonistul este Fane Văncică, 
interlop și vedetă pe Tik Tok, devenit celebru în urma unui conflict cu frații Cămătaru. Vă 
avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional! 

(rep.00:25, S2) A fost difuzată aceeași înregistrare prezentată în ediția Observator de 
la ora 12:00. 

În partea de jos a ecranului a fost afișată avertizarea: impact emoțional. 
În plus, au fost difuzate următoarele informații: 
Olivia Păunescu: După ce imaginile șocante au ajuns în spațiul public și au atras atenția 

autorităților, interlopul a ținut să-și explice gestul în online. În acest sens a postat un videoclip live 
pe Tik Tok în care pretinde că-și cere scuze de la victimă. Ascultăm acum câteva dintre 
declarațiile lui halucinante. 

(rep.01:31, S2) A fost difuzată o altă înregistrare în care bărbatul a făcut următoarele 
comentarii: 

Bărbat: Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. 
Încă o dată îmi cer scuze față de Mihaela și față de copiii ei. Care se uită la mine, vă rog să 
mă iertați, că am făcut-o din gelozie. Nu cred că există vreun bărbat, vreun om, care să nu-
și bată femeia. Nu știu dacă ați observat că eram și beat, nu-mi luasem nici pastilele. 

Alternativ, au fost difuzate imagini cu femeia îngenuncheată (femeia a fost blurată) și 
cu bărbatul aflat în apropierea acesteia. Într-un cadru s-a putut observa momentul în care 
bărbatul se pregătea să o lovească cu piciorul, însă lovitura efectivă nu a fost prezentată. 

Aceste imagini nu au conținut avertizarea cu privire la impactul emoțional pe care 
acestea îl pot avea asupra telespectatorilor. 

În continuare, au fost făcute următoarele comentarii: 
Olivia Păunescu: Reporterul Observator, Cristina Filip ne spune dacă poliția a luat vreo 

măsură după apariția acestor imagini, s-o ascultăm. Vom reveni la Cristina imediat. Iar acest caz 
este încă o dovadă că în România astfel de abuzuri sunt încă considerate de unii o normalitate. 
Este un fenomen îngrijorător în legătură cu care noi am încercat în nenumărate rânduri la 
Observator să tragem un semnal de alarmă. Și legată de acest caz este și  întrebarea zilei: Ce 
pedepse ar trebui aplicate în cazurile de violență domestică? Aștept răspunsurile dumneavoastră 
pe pagina noastră de Facebook, iar mai târziu în jurnal, așa cum v-am obișnuit,  vom citi și 
câteva dintre ele. Mergem mai departe acum la Cristina Filip, s-o ascultăm!  

Cristina Filip (reporter Observator): Bun găsit! Deși victima încă nu a depus plângere la 
poliție, autoritățile s-au autosesizat și au deschis un dosar penal  pentru loviri și alte violențe. În 
imaginile devenite virale pe Tik Tok care de altfel au și un puternic impact emoțional se vede 
cum interlopul Fane Văncică lovește cu bestialitate o femeie care stă întinsă pe podea și care îl 
roagă să o lase în pace. Din primele informații ar fi vorba chiar despre amanta acestuia. Ulterior 
interlopul a revenit cu o filmare în care prezintă scuze halucinante. Acesta recunoaște faptul că, 
citez, dacă își permite să întrețină o casă, două, își permite să aibă și o amantă, iar motivul 
pentru care ar fi lovit-o pe aceasta ar fi chiar gelozia. El spune că în urmă cu câteva luni a invitat-
o la el acasă și ar fi observat faptul că aceasta se uită după un alt bărbat. Cazul, cum spuneam, 
este acum în atenția poliției. De altfel, nu este prima dată când Fane Văncică intră în atenția 
autorităților. În urmă cu mai mult timp el a devenit cunoscut în lumea interlopă din Capitală după 
ce a intrat în conflict cu clanul condus de Sile Cămătaru. 

Pe durata intervenției reporterului au fost prezentate, pe ecran partajat, imaginile cu 
femeia îngenuncheată (aceasta a fost blurată) pe care bărbatul se pregătea să o lovească 
cu piciorul, fără a se prezenta momentul efectiv al agresiunii. Imaginile au conținut 
avertizarea, titrată în partea de jos a ecranului, cu privire la impactul emoțional pe care 
acestea îl pot avea asupra telespectatorilor. 

 

 Observator,  interval orar 18:57-20:24 
Ora 18:58 
S3 (rep.58:07, sel.18 - rep.01:40, sel.19) 
Prezentatoare: Alessandra Stoicescu;  
Titlu știre: Bătută și umilită pe Internet de un interlop influencer;  
Conținut știre: 
Prezentatoarea a făcut următoarea introducere: 
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Alessandra Stoicescu: Violența animalică a devenit parcă normalitate pe rețelele sociale. 
Într-un clip pe Tik Tok o femeie este bătută cu pumnii și picioarele, trântită la podea și umilită. 
Cel care lovește fără milă este Fane Văncică, interlop și așa-numit influencer, cunoscut în 
București pentru răfuielile cu clanul Cămătaru. După ce imaginile au devenit virale, bărbatul a 
revenit cu explicații halucinante. Vă avertizez că urmează imagini cu puternic impact 
emoțional!  

(rep.00:29, S3) A fost difuzată o înregistrare, cu o durată de aproximativ două minute și 
jumătate, în care au fost prezentate următoarele puncte de vedere: al sociologului Gelu 
Duminică, al președintelui Europol Cosmin Andreica și al Andreei Braga, din cadrul Centrului 
Filia. 

Redăm, mai jos, transcriptul integral al conținutului înregistrării: 
Bărbat: Pune mâinile așa, într-o parte! Zi așa! Nu am nevoie de nimic de la tine! 
Femeie: Gata! 
Bărbat: Îmi cer scuze, Larisa, de la tine! 
Femeie: Îmi cer scuze, Larisa! 
Bărbat: Spune așa! Larisa! 
Femeie: Spune-mi, ca să știu! 
Bărbat: Larisa, îmi cer scuze! 
(rep.00:42, S3) Andreea Braga (centrul FILIA): Violența nu are scuză, nu există nicio 

justificare pentru violență. Nimeni nu trebuie să trăiască așa ceva. 
Voce din off: Se întâmplă în România anului 2022. Scenele de o violență extremă au fost 

filmate și  postate pe Tik Tok unde au devenit virale. Bătăușul este interlopul Fane Văncică, un 
adevărat influencer în lumea lui, cu zeci de mii de urmăritori. Femeia umilită și lovită sălbatic ar fi 
chiar amanta interlopului. 

Femeie: Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu, Fane! Nu știu! 
Bărbat: Nu, șefa. 
Femeie: Șefa ta! 
Bărbat: Cum te consideri? 
Bărbat: Cum te consideri tu în fața Larisei? Cum te consideri? 
Larisa: Șefa! 
Bărbat: Cum te consideri? În genunchi! Fă, în genunchi ți-am spus! 
(rep.01:28, S3) Gelu Duminică (sociolog): Din păcate anormalul, respectiv violența 

domestică a devenit normal. Iar în momentul în care o celebritate face același lucru lumea 
se antagonizează. Unii susțin violența. 

Voce din off: Agresorul a revenit la scurt timp cu explicații halucinante. 
(rep.01:43, S3) Bărbat: Încă o dată îmi cer scuze față de Mihaela și față de copiii ei. 

Care se uită la mine, vă rog să mă iertați, că am făcut-o din gelozie. Nu cred că există 
vreun bărbat, vreun om, care să nu-și bată femeia. Nu știu dacă ați observat că eram și 
beat, nu-mi luasem nici pastilele. 

Voce din off: Filmarea a fost ulterior ștearsă, nu înainte de a fi distribuită de mii de ori. 
(rep.02:00, S3) Cosmin Andreica (președinte Europol): Prin astfel de clipuri interlopii 

își promovează activitatea infracțională, răstoarnă cumva principiile obișnuite pe care le 
învață tinerii în școală sau în familie, învață că trebuie să ai bani ca să fii șmecher, învață 
că trebuie să ai forță ca să-ți domini dușmanii. 

Andreea Braga (centrul FILIA): Ceea ce face periculos acest caz este că el a fost 
transmis prin social media de o persoană care este considerată influencer, adică are 
foarte mulți urmăritori mai ales din rândul tinerilor. 

Voce din off: Astfel de popularizări ale unor scene de-o violență rară normalizează un 
fenomen la care suntem oricum fruntași. 

Cristina Filip (reporter Observator): România încă mai crede că bătaia este ruptă din rai. În 
primele cinci luni ale anului am avut raportate peste 33.000 de cazuri de violență domestică. 
Mulți văd, la fel de mulți ascund. În luna iulie, de exemplu, doar 188 de apeluri anunțau cazuri de 
violență domestică, doar 47 dintre apelanți au fost martori. 

Voce din off: E doar vârful unui fenomen cu rădăcini adânci care blamează de obicei tot 
victima. 

Gelu Duminică (sociolog): Până de curând, în dezvoltarea României am avut legi cum să ne 
batem femeia. Aveai voie s-o omori. În schimb, puteai să-l calci în picioare efectiv și legea nu-ți 
făcea nimic.  
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Cosmin Andreica (președinte Europol): Nici măcar poliția nu are o structură care să aibă ca 
sarcină monitorizarea rețelelor de socializare. Vedem din ce în ce mai multe plângeri din partea 
cetățenilor. 

Voce din off: Femeia bătută și umilită de Fane Văncică la fel ca multe alte victime nu a 
depus plângere. Poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe. 

 

Imagini: 
Înregistrarea a fost ilustrată de imagini, prezentate alternativ, cu: 
 un bărbat care se pregătea să lovească cu piciorul o femeie îngenuncheată pe 

podeaua unei încăperi (femeia a fost blurată). Momentul efectiv al agresiunii nu a fost 
prezentat. Imaginile au conținut avertizarea scrisă: impact emoțional; 

 agresorul filmându-se în timp ce vorbea; 
 mai multe persoane folosind telefonul mobil (nu s-a văzut fața acestora);  
 două persoane angrenate într-o confruntare fizică (acțiunea s-a petrecut într-un cadru 

obscur, fără a se vedea chipul protagoniștilor). În partea de jos a ecranului a fost titrată 
mențiunea: Reconstituire; 

 trei agenți de poliție care se îndreptau spre intrarea unui imobil; 
 o mașină de poliție în mișcare. 

 

02.09.2022 
 

În data de 02.09.2022, postul de televiziune Antena 1 a difuzat 4 ediții ale emisiunii 
informative Observator, în următoarele intervale orare: 00:55-07:58, 11:59-13:59, 15:58-16:58, 
18:58-20:23. 

O știre referitoare la Fane Văncică, bărbatul care a postat pe internet o înregistrare în care 
agresa fizic o femeie, a fost regăsită în următoarele 3 ediții informative, astfel: 

 

 Observator,  interval orar 11:59-13:59 
Ora 12:58 
S4 (rep.58:57, sel.12 - rep.00:33, sel.13) 
Prezentatori: Andreea Țopan, Valentin Butnaru și Andra Petrescu;  
Titluri știre: Interlopul agresor, reținut pe Otopeni; Explicație incredibilă: „îi plăcea să fie 

bătută”; 
Conținut știre: 
Andra Petrescu: Fane Văncică, interlopul vedetă pe Tik Tok care și-a lovit, umilit, și 

amenințat cu moartea iubita a fost reținut. Bărbatul a fost săltat de polițiști pe aeroportul Otopeni 
și dus la audieri. Totodată interlopul nu va mai avea voie să se apropie de femeie timp de șase 
luni. Reporterul Observator, Cristina Filip, a urmărit subiectul. Cristina, bună ziua! Ce le-a 
declarat Fane Văncică anchetatorilor? 

Cristina Filip (reporter Observator): Bună ziua, Andra! Fane Văncică le-a spus anchetatorilor 
că el și femeia se iubesc extrem de mult și ca să-l parafrazez într-un mod decent, aceasta ar 
avea fantezii erotice care implică și violența, acesta fiind și motivul pentru care ar fi agresat-o 
într-un mod extrem de halucinant, așa cum am și văzut în filmările de pe Tik Tok. El a fost ridicat 
seara trecută direct de pe aeroportul Otopeni, se întorcea din Italia, a fost reținut timp de 24 de 
ore și astăzi urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 
loviri și alte violențe. De asemenea, într-adevăr nu mai are voie să se mai apropie de femeie timp 
de jumătate de an. Nu este pentru prima dată când Fane Văncică intră în atenția poliției, el a mai 
ajuns la audieri în urma conflictelor pe care le-a avut cu frații Cămătaru și iată, acum a recidivat 
putem spune, asta după ce în urmă cu câteva zile o filmare cu el în care-și bătea cu brutalitate 
amanta, așa cum a spus chiar el, au devenit virale pe internet. El a revenit ulterior cu o filmare în 
care își cerea scuze și își motiva gestul spunând că ar fi bătut-o din gelozie. Andra! 

Andra Petrescu: Cristina, îți mulțumim pentru informații. 
 

Imagini: 
Înregistrarea a fost ilustrată de imagini, prezentate alternativ, pe ecran splitat, cu: 
 (rep.00:31, 01:17, S4) un bărbat care se pregătea să lovească cu piciorul o femeie 

îngenuncheată pe podeaua unei încăperi (femeia a fost blurată). Momentul efectiv al 
loviturilor nu a fost prezentat. Imaginile au conținut avertizarea scrisă: impact emoțional; 

 agresorul filmându-se în timp ce vorbea; 
 două  persoane folosind telefonul mobil (nu s-a văzut fața acestora);  
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 trei agenți de poliție și o mașină de poliție în mișcare. 
 

 Observator,  interval orar 15:57-16:58 
Ora 15:59 
S5 (rep.59:12, sel.15 - rep.02:35, sel.16) 
Prezentatori: Olivia Păunescu;  
Titluri știre: Fane Văncică, lăsat liber după bătaia cruntă aplicată amantei; Interlopul agresor, 

noi explicații halucinante;  
Conținut știre: 
Olivia Păunescu: Interlopul influencer de pe Tik Tok a fost audiat astăzi pentru prima dată 

după ce și-a bătut și umilit iubita. Trei zile l-au căutat polițiștii pe Fane Văncică. L-au prins, 
aseară, pe aeroportul Otopeni, când se întorcea din Italia pentru ca apoi judecătorii să decidă că 
poate fi cercetat în libertate. Interlopul a continuat să dea declarații și explicații șocante pentru 
comportamentul extrem de violent. Fane Văncică este totuși obligat să stea departe de femeia 
pe care a agresat-o. Vă reamintim, imaginile s-au rostogolit pe internet și-au stârnit o mulțime de 
reacții. Totuși, până acum, victima nu a depus plângere împotriva interlopului. 

(rep.00:40, S5) Pe întreg ecranul a fost difuzată o înregistrare, cu o durată de 
aproximativ 40 de secunde, cu un bărbat și o femeie care stătea în genunchi pe podeaua 
unei încăperi (femeia a fost blurată). În câteva cadre s-a văzut cum bărbatul se pregătea să 
lovească cu piciorul femeia, însă momentul efectiv al loviturilor nu a fost difuzat. 

În partea de jos a ecranului a fost afișată avertizarea: impact emoțional. 
De asemenea, au fost prezentate imagini cu agresorul filmându-se în timp ce vorbea. 
Redăm, mai jos, transcriptul integral al conținutului înregistrării: 
Bărbat: Pune mâinile așa, într-o parte! Zi așa! Nu am nevoie de nimic de la tine! 
Femeie: Gata! 
Bărbat: Îmi cer scuze, Larisa, de la tine! 
Femeie: Îmi cer scuze, Larisa! 
Bărbat: Spune așa! Larisa! 
Femeie: Spune-mi, ca să știu! 
Bărbat: Larisa, îmi cer scuze! 
Femeie: Larisa, îmi cer scuze! 
Bărbat: Eu mă consider șefa ta! 
Femeie: Eu? 
Bărbat: Ce știi tu, știi tu mai bine. 
Femeie: Mă consider... 
(rep.01:04, S5) Bărbat: Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are 

și o amantă. Vă rog să mă iertați, c-am făcut-o din gelozie. Nu cred că există vreun bărbat, 
vreun om, care să nu-și bată femeia. Nu știu dacă ați observat că eram și beat, nu-mi 
luasem nici pastilele. 

În continuare, reporterul Observator a făcut următoarele comentarii: 
Olivia Păunescu: Reporterul Observator, Cristina Filip, a urmărit subiectul și vine chiar acum 

cu mai multe detalii din anchetă, s-o ascultăm. 
Cristina Filip (reporter Observator): Bun găsit, interlopul Fane Văncică le-a spus 

anchetatorilor că el și femeia pe care a bătut-o cu bestialitate de fapt se iubesc foarte mult, iar 
aceasta din urmă ar avea fantezii erotice care implică și violență, acesta fiind de fapt motivul 
agresiunii. Seara trecută el a fost ridicat direct de pe aeroportul Otopeni din Capitală, se întorcea 
de la Roma. Inițial a fost dus la audieri la Secția 16 de Poliție și apoi a fost lăsat să plece acasă, 
urmând ca astăzi să ajungă în fața judecătorilor pentru a-i fi adus la cunoștință faptul că pe 
numele lui a fost emis un ordin de restricție valabil 6 luni de zile. Altfel spus el nu va mai avea 
voie să se apropie de femeia pe care a agresat-o timp de jumătate de an. Interlopul Fane 
Văncică a revenit în atenția autorităților după ce în urmă cu câteva zile pe Tik Tok a devenit viral 
un filmuleț cu el care își bate, spune el, amanta cu bestialitate. Poliția s-a autosesizat în acest 
caz și a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, asta deși victima nu a depus 
plângere la poliție. Ulterior el a revenit cu o filmare în care își cere scuze și spune că motivul 
agresiunii ar fi de apt gelozia. Femeia pe care a bătut-o ar fi, așa cum vă spuneam, amanta lui, 
iar ea s-ar fi uitat după un alt bărbat la un eveniment la care Fane Văncică a invitat-o. În acest 
moment el este liber, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă îl vor reține și mai apoi, aresta 
preventiv. 
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(rep.01:44, S5) În timpul intervenției reporterului, pe ecran partajat, au fost reluate 
imaginile în care bărbatul se pregătea să lovească cu piciorul o femeie îngenuncheată pe 
podeaua unei încăperi (femeia a fost blurată). Momentul efectiv al loviturilor nu a fost 
prezentat. Imaginile au conținut avertizarea scrisă: impact emoțional. 

De asemenea, alternativ, au fost prezentate și imagini cu: agresorul filmându-se în timp ce 
vorbea, persoane care foloseau telefonul mobil (nu s-a văzut fața acestora), trei agenți de poliție 
și o mașină de poliție în mișcare. 

La final, a fost difuzat un scurt interviu cu agresorul, astfel: 
Reporter: De ce ai bătut-o pe femeia asta? 
Bărbat: Pentru că ne plac jocurile sexuale. 
Reporter: În... de față cu alții? C-am văzut că mai erau și alți martori. 
Bărbat: Da. Îți dai seama că mai sunt și oameni... de fiecare dată când mergi la film oamenii 

plătesc bilet. 
Reporter: Te simți bărbat când bați o femeie? 
Bărbat: Cel mai fericit mă simt c-am greșit și am avut puterea să recunosc. Nu există faptă 

să mă bage la pușcărie, pentru că este iubita mea, este însărcinată. 
 

 Observator,  interval orar 18:58-20:23 
Ora 18:58 
S6 (rep.58:36, sel.18 - rep.01:16, sel.19) 
Prezentatori: Alessandra Stoicescu;  
Titlu știre: Interlopul care și-a bătut iubita rămâne în libertate;   
Conținut știre: 
Alessandra Stoicescu: Interlopul care a șocat o țară întreagă cu imaginile postate pe Tik 

Tok, cele în care-și bate iubita cu sălbăticie, e liber și fără griji. Polițiștii l-au căutat timp de trei 
zile, apoi l-au prins la aeroport. După câteva ore de audieri, Fane Văncică a fost eliberat și-a 
declarat că femeii i-a plăcut să fie lovită. Singura sancțiune pentru bătăuș, timp de șase luni n-
are voie să se apropie de fosta iubită. 

A fost difuzată o înregistrare, cu o durată de 2 minute și 15 secunde, în care au fost 
prezentate următoarele informații: un fragment din filmarea în care o femeie a fost agresată fizic 
de un bărbat, scurt interviu cu agresorul, punctul de vedere al psihologului Bianca Pescaru și 
declarația președintelui SIDEPOL, Gabriel Gîrniță, după cum urmează: 

(rep.00:25, S6) Bărbat: Am dat un picior și un pumn, ce-am făcut? 
Bărbat: Pune mâinile așa, într-o parte! Zi așa! Nu am nevoie de nimic de la tine! 
Femeie: Gata! 
Bărbat: Recunosc față de toată lumea ce s-a întâmplat. 
Voce din off: Sfidător și fără remușcări, așa a ieșit Fane Văncică de la Judecătorie. În plus, 

este un om liber, căci dovezile devenite virale cu bătaia cumplită nu au fost suficiente pentru ca 
agresorul să plătească în vreun fel. 

(rep.00:51, S6) Bărbat: Am dat o palmă și un picior iubitei mele care i-a plăcut să fac 
asta! Nu mi se pare corect ce mi se întâmplă. Să mă dea pe la televizor. 

Voce din off: După ce imaginile au ajuns în presă, individul a fost căutat de polițiști timp de 
trei zile. După verificări la mai multe adrese anchetatorii au primit un pont, Văncică se afla în 
Italia. Imediat polițiștii l-au dat în consemn la frontieră. Aseară, interlopul influencer a fost prins 
pe aeroportul Henri Coandă în timp ce se întorcea în țară. La audieri le-a spus anchetatorilor că 
iubita lui e sado-masochistă și vrea să fie bătută. 

(rep.01:22, S6) Bărbat: Am mai avut jocuri sexuale, da, dar nu au mai fost înregistrate. 
Voce din off: Psihologii spun însă că cei care sunt în stare de o astfel de violență animalică 

vor să-și arate forța cu orice preț. 
(rep.01:32, S6) Bianca Pescaru (psiholog): Persoana care are aceste tendințe este 

condusă tot de ideea de putere, de ideea de supra poziționare. 
(rep.01:41, S6) Gabriel Gîrniță (președinte SIDEPOL): A fost chemat la audieri însă 

neexistând până în acest moment o plângere prealabilă a părții vătămate, automat nu s-au 
putut lua alte măsuri în speța în cauză. 

Voce din off: Victima a cerut ordin de protecție, iar astăzi a fost nevoită să dea din nou ochii 
cu agresorul. Arogant, Văncică se laudă c-a cerut revocarea ordinului. 

Bărbat: Am cerut să-mi respingă cererea de protecție pentru că nu mai există faptă. 
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Voce din off: Judecătorii au decis ca timp de șase luni bărbatul să nu se mai apropie la mai 
puțin de 300 de metri de fosta iubită. În caz contrar riscă până la 5 ani de închisoare. În paralel, 
poliția continuă cercetările în dosarul penal deschis pentru loviri și alte violențe. Pentru că fapta a 
fost comisă acum mai bine de 3 luni, iar victima nu a depus plângere, interlopul are șanse mari 
să scape basma curată. 

(rep.02:29, S6) Bărbat: Am dat un picior și un pumn, ce am făcut? Oamenii trebuie să 
înțeleagă că eu sunt show-man. Cu mine cine intră pe Tik Tok l-am distrus pe Tik Tok, l-
am distrus pe Tik Tok, oameni buni. Da' nu înțelegem ce vorbim? 

Imagini: 
Înregistrarea a fost ilustrată de imagini, prezentate alternativ, cu: 
 (rep.00:28, 00:45, 00:58, 01:07, 01:20, 02:11, S6) un bărbat care se pregătea să 

lovească cu piciorul o femeie îngenuncheată pe podeaua unei încăperi (femeia a fost 
blurată). Momentul efectiv al loviturilor nu a fost prezentat. Imaginile au conținut 
avertizarea scrisă: impact emoțional; 

  

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor selecții din 
înregistrarea ediţiilor emisiunii informative Observator din 30 august și 2 septembrie 
2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile 
art. 422 din Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform dispozițiilor invocate, în cadrul difuzării în serviciile de televiziune şi de 
radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice este 
obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra existenţei 
numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Prin reglementarea acestei norme, legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei 
informări corecte a persoanelor care pot deveni sau au fost victime ale violenței 
domestice, persoane care trebuie să cunoască faptul că pot accesa numărul 
”Telverde” destinat acestora. 

Astfel, în contextul în care, în cadrul emisiunii informative Observator, edițiile din         
30 august și 2 septembrie 2022, au fost difuzate scene în care un bărbat (Fane 
Văncică) a agresat o femeie, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea 
obligația să informeze publicul telespectator cu privire la existența numărului de 
telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", ținând cont de faptul că, în 
timpul acestor știri a fost abordată tema violenței domestice.  

Având în vedere aceste aspecte și luând în considerare criteriile de 
individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancționarea acestuia cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și (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 TV GROUP S.A. având licenţa audiovizuală 
nr. S-TV 03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-
7/22.11.2016 pentru postul ANTENA 1 se sancţionează cu somație publică de intrare 
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 422 din Legea audiovizualului, cu 
modificările și 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 
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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 are obligaţia de 
a transmite pe postul ANTENA 1, 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 1, deoarece, în contextul în care, în cadrul emisiunii informative 
Observator, edițiile din 30 august și 2 septembrie 2022, a fost abordat un subiect 
referitor la violența domestică, radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul 
telespectator cu privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat victimelor 
violenţei domestice", astfel cum dispun prevederile art. 422 din Legea 
audiovizualului.” 

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

VICEPREŞEDINTE,  
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
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Reglementări și Relații Europene, 

 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 

                


