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Decizia nr. 578/27.10.2022 
privind sancţionarea cu somație publică a S.C. ANTENA 3 S.A.  

cu sediul în BUCUREŞTI, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, 
parter, sector 2; CUI: 15971591 

Tel: 021/208.76.96; 0730.555.024; e-mail: juridic@antena3.ro   
  

- pentru postul de televiziune ANTENA 3 CNN 
București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 16, sector 2 

 
 

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 sesizării 
înregistrate la CNA sub nr. 9311/30.08.2022, cu privire la emisiunile informative din 30 
august 2022, difuzate de postul ANTENA 3. 

Postul de televiziune ANTENA 3 CNN aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.10/16.12.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală              
nr. 882.2-5/22.11.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrările emisiunilor informative din 30 august 2022, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 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, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune Antena 3 CNN a difuzat 
în data de 30 august 2022, în intervalul orar 06.00-24.00 secvențe cu o femeie bătută (cu 
picioarele) de către un bărbat (s-a precizat: interlopul Fane Vancică). În ediția informativă 
de la orele 07:00 imaginile din înregistrarea video cu femeia bătută n-au fost blurate, iar în 
edițiile de la orele 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
aceste imagini  au fost blurate(imagini care au fost redifuzate), iar în cadrul acestor știri a 
fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL.    

Redăm din conținutul raportului de monitorizare aspectele reținute de membrii 
Consiliului din edițiile informative difuzate în 30 august 2022: 

 

 În emisiunea informativă „Știrile dimineții”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 07:00 (s-a 
titrat pe cran: „DIRECT” și „NEWS ALERT”) în cadrul unei știri, au fost difuzate (selecția S1) imagini 
(neblurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către un 
bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Vancica) și a fost 
redată o conversație între aceștia. A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care 
bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Vancica) a vorbit despre motivele pentru care a bătut 
femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). 
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Imaginea femeii nu a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 

CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). S-a făcut și avertizarea verbală: vă avertizez din nou, 
urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.  

S-a titrat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BRUTALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; 
INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN TIMP CE ÎȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE 

Selecția S1, rep.58.36-6 
Andrei Tomescu (prezentator; selecția S1): Și începem cu imagini șocante, imagini cu 

puternic impact emoțional, interlopul Fane Vancica a fost filmat în timp ce-și lovea amanta cu 
picioarele, după ce a forțat-o să stea pe jos în fața lui. Imaginile au fost postate pe rețelele de 
socializare și vă avertizez din nou, urmează imagini și informații cu puternic impact 
emoțional.  

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:23, S1; înregistrare 1; s-a precizat anterior 
că este: interlopul Fane Vancica) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o 
femeie (aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii nu a fost blurată și a fost redată 
pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:23, S1): Gata! 
Bărbat (rep.00:24, S1): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:26, S1): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.00:31, S1): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:35, S1): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.00:43, S1): Nu, șefa. 
Femeie (rep.00:43, S1): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.00:55, S1): Cum te consideri? 
 În continuare a mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2, rep.00:57, S1) în care 

bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Vancica) a vorbit despre motivele pentru care a bătut 
femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (Înregistrare 1) în care un 
bărbat (s-a precizat că este: interlopul Fane Vancica) a bătut o femeie. Imaginea femeii nu a fost 
blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL). 

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.00:57, S1): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ ... (n.n. - Selecția S2, rep.00.00-7) Bărbat (rep.00:00, S2): ... M-am luat de 
ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați observat, că eram și, eram beat, nu-mi 
luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 

 În emisiunea informativă „Știrile dimineții”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 08:00 (s-a 
titrat pe cran: „DIRECT”, „NEWS ALERT”) au fost difuzate (selecțiile S2 și S3) în cadrul unei știri, în 
mod repetat imagini (blurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu 
picioarele de către un bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul 
Fane Vancica) și a fost redată o conversație între aceștia. A mai fost redată o înregistrare video 
(înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Vancica) a vorbit despre 
motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare 
(înregistrare 1).  

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizez din nou, 
urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.  

S-a titrat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BRUTALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; 
INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN TIMP CE ÎȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE 

Selecția S3, rep. 01.07-8 
Andrei Tomescu (prezentator; selecția S3): Imagini șocante în continuare la „Știrile 

dimineții”, imagini cu puternic impact emoțional, interlopul Fane Vancica a fost filmat în timp ce-și 
lovea amanta cu picioarele, după ce a forțat-o să stea pe jos în fața lui. Totul a fost postat pe 
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rețelele de socializare și vă avertizez din nou, urmează imagini și informații cu puternic 
impact emoțional.  

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:23, S3; înregistrare 1; s-a precizat anterior 
că este: interlopul Fane Vancica) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o 
femeie (aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:23, S3): Gata! 
Bărbat (rep.00:25, S3): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:26, S3): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.00:30, S3): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:35, S3): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.00:42, S3): Nu, șefa. 
Femeie (rep.00:43, S3): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.00:55, S3): Cum te consideri? 
 În continuare a mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a 

precizat că este: interlopul Fane Vancica) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în 
ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (Înregistrare 1) în care un bărbat (s-a 
precizat că este: interlopul Fane Văncică) a bătut o femeie. Imaginea femeii a fost blurată și a 
fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). 

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.00:56, S3): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 

 În emisiunea informativă „Știri”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 9 (s-a titrat pe cran: 
„DIRECT”) au fost difuzate (selecția S4) în cadrul unei știri, în mod repetat imagini (blurate) dintr-o 
înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către un bărbat (aceasta a fost 
tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Văncică); au fost redate și conversații 
între aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că 
este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). La începutul ediției au redate 
imagini din cele două înregistrări dar și alte imagini (rep.00:00-00:10-S4) în care bărbatul îi turna un 
lichid în cap femeii. 

 Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm că urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional.  

 S-a titrat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BESTIALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; 
INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN TIMP CE ÎȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE; 
EXPLICAȚIA INTERLOPULUI PENTRU BĂTAIA CRUNTĂ APLICATĂ AMANTEI SALE 

Selecția S4, rep.08.43-9 
Gina Vacariu (prezentatoare): Un interlop din Capitală a bătut cu bestialitate și umilit o 

femeie. Interlopul Fane Văncică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea amanta cu 
picioarele după ce a forțat-o să stea jos, în genunchi în fața lui. Totul a fost postat pe rețelele de 
socializare. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional.  

   În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:44, S4; s-a precizat anterior că este: 
interlopul Fane Văncică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o femeie 
(aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:46, S4): Gata! 



 

  
 

4
  Bărbat (rep.00:46, S4): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:47, S4): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.00:52, S4): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:55, S4): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.01:04, S4): Nu, șefa. 
Femeie (rep.01:04, S4): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.01:16, S4): Cum te consideri? 
 Gina Vacariu (prezentatoare): Iar la scurt timp după apariția imaginilor, interlopul a venit și 

cu o explicație, spune că era gelos că femeia s-ar fi uitat la un alt bărbat și că era băut.  
A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că este: 

interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran splitat s-au 
derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost blurată și a fost 
redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.   

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:30, S4): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 

 În emisiunea informativă „Știri”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 10 (s-a titrat pe cran: 
„DIRECT”) au fost difuzate (selecția S5) în cadrul unei știri, în mod repetat, imagini (blurate; 
înregistrare 1) dintr-o înregistrare video cu o femeie bătută cu picioarele de către un bărbat (aceasta 
a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Vancică; au fost redate și 
conversații între aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a 
precizat că este: interlopul Fane Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în 
ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost 
blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL. La începutul ediției au redate imagini din cele două înregistrări (înregistrare 1 și 2) 
dar și alte imagini (rep.00:00-00:09-S5 și pe parcursul știrii –rep.03:33, 05:19-S5) în care bărbatul îi 
turna un lichid în cap femeii. A intervenit (prin legătură telefonică directă) Radu Leca (psiholog) care 
a răspuns la întrebările puse de Lorena Burlacu (prezentatoare), despre înregistrarea video cu 
femeia bătută, spre exemplu despre „Cum se justifică un astfel de comportament?”, iar în același 
timp, au fost derulate în ecran splitat imagini din înregistrarea cu femeia bătută (din înregistrare 1).   

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm, urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

S-a titrat pe ecran: POLIȚIA FACE VERIFICĂRI ÎN CAZUL FEMEII BĂTUTE CU 
BRUTALITATE DE INTERLOP. IMAGINI CUTREMURĂTOARE: FEMEIE BĂTUTĂ CU 
BESTIALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN 
TIMP CE ĂȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE; EXPLICAȚIA INTERLOPULUI PENTRU 
BĂTAIA CRUNTĂ APLICATĂ AMANTEI SALE 

Selecția S5, rep.04.49-10 
Lorena Burlacu (prezentatoare): Informația momentului acum, la Antena 3, poliția face 

verificări după ce pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un interlop din Capitală care și-a 
bătut cu bestialitate și care a umilit o femeie. Interlopul Fane Vancică a fost filmat de mai mulți 
indivizi în timp ce-și lovea, ați văzut, amanta cu picioarele după ce a forțat-o să stea pe jos, în fața 
lui. Niciunul dintre cei care erau prezenți nu a intervenit pentru a-l opri pe bătăuș. De precizat ar fi 
faptul că potrivit surselor, femeia nu a depus nici până în aceste momente vreo plângere. Vă 
avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.01:00, S5; s-a precizat anterior că este: 
interlopul Fane Vancică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o femeie 
(aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 
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 Înregistrare 1 
Femeie (rep.01:02, S5): Gata! 
Bărbat (rep.01:03, S5): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.01:04, S5): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.01:08, S5): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.01:12, S5): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.01:20, S5): Nu, șefa. 
Femeie (rep.01:20, S5): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.01:32, S5): Cum te consideri? 
 Lorena Burlacu (prezentatoare; rep.01:36, S5): Și la scurt timp după apariția acestor 

imagini, interlopul a venit și cu o explicație, spune că era gelos pentru faptul că femeia s-ar fi uitat la 
un alt bărbat și că era băut.  

În continuare a fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că 
este:„Interlopul Fane Vancică”) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat  imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost blurată și 
a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.  

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:30, S5): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 Lorena Burlacu (prezentatoare; rep.02:36, S5): Radu Leca, psiholog, este în legătură 
telefonică directă (...) Cum se justifică un astfel de comportament și mai interesant după ce comite 
toate faptele astea, personajul despre care discutăm le postează pe rețelele sociale.   

În continuare a intervenit Radu Leca (psiholog) care a răspuns la întrebările despre 
înregistrarea cu femeia bătută, puse de Lorena Burlacu (prezentatoare), spre exemplu despre „Cum 
se justifică un astfel de comportament?”; în același timp cu derularea în ecran splitat și în mod 
repetat, a unor imagini din înregistrare cu femeia bătută (înregistrare 1, Imaginea femeii a fost 
blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL).   

Radu Leca (psiholog; rep.02:59, S5): Se dorește o creștere în imagine. În țări diferite de ale 
noastre, a noastră, acest tip de comportament intră sub egida noțiunii de comportament primar, 
comportament masculin primar, ce aduce de la sine creșterea puterii în anumite tipuri de clanuri și-n 
anumite rețele. Acum. De diferite tipuri, inclusiv cele de prostituție. Acum, avem de-a face cu o 
manifestare realizată pusă public de către o persoană, nu contează cine este, ce face, nu contează 
din ce ies banii, nu contează lucrurile astea. Mai departe, Radu Leca (psiholog) și-a expus punctul 
de vedere privind comportamentul bărbatului (s-a precizat că este vorba despre Fane Vancică) care 
a bătut femeia.  

 

 În emisiunea informativă „Știri”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 11 (s-a titrat pe cran: 
„DIRECT”) au fost difuzate (selecția S6) în cadrul unei știri, în mod repetat, imagini (blurate) dintr-o 
înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către un bărbat (aceasta a fost 
tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Văncică; au fost redate și conversații între 
aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul  (s-a precizat că 
este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). La începutul ediției au redate 
imagini din cele două înregistrări dar și alte imagini (rep.00:00-00:10-S6) în care bărbatul îi turna un 
lichid în cap femeii. 

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm, urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

S-a titrat pe ecran: POLIȚIA FACE VERIFICĂRI ÎN CAZUL FEMEII BĂTUTE CU 
BRUTALITATE DE INTERLOP; IMAGINI CUTREMURĂTOARE: FEMEIE BĂTUTĂ CU 
BESTIALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN 
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TIMP CE ĂȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE; EXPLICAȚIA INTERLOPULUI PENTRU 
BĂTAIA CRUNTĂ APLICATĂ AMANTEI SALE 

Selecția S6, rep.11.10-11 
Andreea Dumitrache (prezentatoare): Informația momentului, poliția face verificări după ce 

pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un interlop din Capitală care a bătut cu bestialitate și 
a umilit o femeie. Interlopul Fane Văncică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea 
amanta cu picioarele după ce a forțat-o să stea pe jos, în fața lui. Niciunul dintre cei care erau 
prezenți nu a intervenit pentru a-l opri pe bătăuș. De precizat ar fi faptul că potrivit surselor, femeia 
nu a depus nici până acum vreo plângere. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un 
puternic impact emoțional. 

În continuare, într-o primă înregistrare video (S6-11, rep.00:56; s-a precizat anterior că este: 
interlopul Fane Vancică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea o femeie (aceasta aflându-
se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o conversație între aceștia 
(un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: 
ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:56, S6): Gata! 
Bărbat (rep.00:58, S6): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:59, S6): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.01:05, S6): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.01:07, S6): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.01:15, S6): Nu, șefa. 
Femeie (rep.01:15, S6): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.01:27, S6): Cum te consideri? 
 Andreea Dumitrache (prezentatoare; rep.01:30, S6): La scurt timp după apariția 

imaginilor, interlopul a venit cu o explicație, spune că era gelos, că femeia s-a uitat la un alt bărbat 
și că era ți băut. În ecran splitat s-au derulat imagini și din prima înregistrare (înregistrare 1).  

În continuare a fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că 
este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare video (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost 
blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL.    

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:40, S6): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 

 În emisiunea informativă „Știri”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 12 (s-a titrat pe 
cran: „DIRECT”) au fost difuzate (selecția S7) în cadrul unei știri, în mod repetat, imagini (blurate) 
dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către un bărbat 
(aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este:„Interlopul Fane Vancică”; au fost redate și 
conversații între aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul  (s-a 
precizat că ar este: interlopul Fane Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar 
în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). La începutul ediției au 
redate imagini din cele două înregistrări dar și alte imagini (rep.00:00-00:10-S7) în care bărbatul îi 
turna un lichid în cap femeii. 

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm, urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

S-a titrat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BESTIALITATE ȘI UMILITĂ DE UN INTERLOP; 
INTERLOPUL FANE VANCICĂ, FILMAT ÎN TIMP CE ĂȘI LOVEA AMANTA CU PICIOARELE; 
EXPLICAȚIA INTERLOPULUI PENTRU BĂTAIA CRUNTĂ APLICATĂ AMANTEI SALE 

Selecția S7, rep.24.00-12 
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Lorena Burlacu (prezentatoare): Un interlop din Capitală a bătut cu bestialitate și a umilit o 

femeie. Interlopul Fane Vancică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea amanta cu 
picioarele după ce a forțat-o să stea pe jos, în fața lui. Totul a fost postat pe rețelele sociale. Vă 
avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

În continuare, într-o primă înregistrare video (S7-12, rep.00:44; s-a precizat anterior că este: 
interlopul Fane Vancică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o femeie 
(aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:46, S7): Gata! 
  Bărbat (rep.00:47, S7): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
  Femeie (rep.00:48, S7): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.00:53, S7): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:56, S7): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
Bărbat (rep.01:04, S7): Nu, șefa. 
Femeie (rep.01:05, S7): Șefa ta. (...) Șefa. Au! 
Bărbat (rep.01:17, S7): Cum te consideri? 
 Lorena Burlacu (prezentatoare): (rep.01:21, S7): La scurt timp după apariția imaginilor, 

interlopul a venit și cu explicație, spune că era gelos, că femeia s-ar fi uitat la un alt bărbat și că era 
și băut. În ecran splitat s-au derulat imagini și din prima înregistrare (înregistrare 1).  

În continuare a fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că 
este: interlopul Fane Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare video (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost 
blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL.    

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:31, S7): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 

 În emisiunea informativă „Ediție Specială”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 13 (s-a 
titrat pe cran: „DIRECT”) au fost difuzate (selecția S8) în cadrul unei știri, în mod repetat, imagini 
(blurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către un 
bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Văncică; au fost 
redate și conversații între aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care 
bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut 
femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare. În cadrul emisiunii a intervenit 
Sorin Ovidiu Bălan (jurnalist; rep.02:05, S8; în legătură audio, directă), iar pe ecran s-au derulat 
aceleași imagini din prima înregistrare video (înregistrare 1), cu femeia bătută.  

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm că urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 

S-a titrat pe ecran: SCENE DE VIOLENȚĂ CRUNTĂ, INTERLOP FILMAT CÂND BĂTEA O 
FEMEIE: „TE OMOR!”;  

Selecția S8, rep.06.54-13 
Gina Vacariu (prezentatoare): Poliția face verificări după ce pe rețelele de socializare au 

apărut imagini cu un interlop din Capitală care a bătut cu bestialitate și a umilit o femeie. Interlopul 
Fane Văncică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea amanta cu picioarele după ce a 
forțat-o să stea pe jos în fața lui. Niciunul dintre cei care erau prezenți nu a intervenit pentru a-l opri 
pe bătăuș. De precizat este că potrivit surselor, femeia nu a depus nici până în aceste momente 
plângere. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. 
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În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:33, S8; înregistrare 1; s-a precizat anterior 

că este: interlopul Fane Văncică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o 
femeie (acesta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o 
conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Bărbat (rep.00:33, S8): Zi, îmi cer scuze Larisa la tine. 
Femeie (rep.00:38, S8): Îmi cer scuze Larisa la tine ... Ah! 
Bărbat (rep.00:42, S8): Mă doare (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:46, S8): Da, Fane! Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! (n.n. - 

bărbatul o lovește cu picioarele). Au! 
Bărbat (rep.00:54, S8): Nu, șefa! 
Femeie (rep.00:54, S8): Șefa ta! 
Bărbat (rep.00:56, S8): Cum te? (...) 
Femeie (rep.01:02, S8): Șefa! Au! 
Bărbat (rep.01:06, S8): Cum te consideri? 
 A mai fost redată în continuare o înregistrare video (rep.01:08, S8; înregistrare 2) în care 

bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut 
femeia, iar în ecran splitat (în partea dreaptă a ecranului) s-au derulat din nou imagini din prima 
înregistrare (înregistrare 1), iar  imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). 

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:08, S8): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

 Emisiunea informativă a continuat cu intervenția (legătură audio, directă) lui Sorin Ovidiu 
Bălan (jurnalist), în care și-a spus părerea despre înregistrările prezentate și modul în care 
autoritățile reacționează la cazurile de femei agresate.         

Gina Vacariu (prezentatoare; rep.01:53-S8): Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan este în 
legătură directă cu noi (...) 

 Sorin Ovidiu Bălan (jurnalist; rep.02:00, S8): Vreau să remarc încă din prima ... 
Gina Vacariu (prezentatoare; rep.02:04, S8): Vă rog. 
S-au derulat din nou imagini (în mod repetat) din prima înregistrare video (înregistrare 1), dar și 

alte imagini (în care bărbatul turna apă în capul femeii; rep.02:48, 03:39, 06:06, 06:55, S8), iar 
imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE 
VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). 

Sorin Ovidiu Bălan (jurnalist; legătură audio; rep.02:05, S8): Locul unde s-a întâmplat 
agresiunea. În afară de faptul că este veche de câteva luni de zile, locul în care s-a filmat 
agresiunea este într-un interior. Și după cum vedeți agresorul nu este cel care se filmează. 
Nu-și face selfie. Agresorul este filmat de către altcineva, care are acces în acel interior, deci 
este vorba despre un cunoscut (...). Intervenția (legătură audio directă) lui Sorin Ovidiu Bălan 
(jurnalist), în care și-a spus părerea despre înregistrările prezentate a continuat până la finalul 
emisiunii informative.  

În cadrul știrii a mai fost redată pe ecran o statistică (text redat: CAZURI DE VIOLENȚĂ ÎN 
FAMILIE 2021; 9,8% din totalul infracțiunilor sesizate; 11.047 de ordine de protecție provizorii emise 
de poliție).    

 

 În emisiunea informativă „Știri”, din data de 30.08.2022, ediția de la ora 14 (s-a titrat pe 
cran: „DIRECT”, „NEWS ALERT”) au fost difuzate (selecția S9) în cadrul unei știri, în mod repetat, 
imagini (blurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu picioarele de către 
un bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul Fane Vancică; au fost 
redate și conversații între aceștia). A mai fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care 
bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut 
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femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). La începutul 
ediției (rep.00:00-S9) au redate imagini din cele două înregistrări dar și alte imagini în care bărbatul 
îi turna un lichid în cap femeii. A fost redat punctul de vedere al lui Radu Leca (psiholog) care a 
răspuns la întrebările puse de Lorena Burlacu (prezentatoare), despre înregistrarea cu femeia 
bătută, spre exemplu despre „Cum se justifică un astfel de comportament?”, iar în ecran splitat s-au 
derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Au fost difuzate și imagini în care acesta turna 
un lichid în cap femeii. A mai fost redat punctul de vedere (în legătură audio directă) al ministrului 
Familiei și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, care a vorbit despre măsurile care trebuie luate de 
către autoritățile statului și care a răspuns la întrebările puse de Lorena Burlacu, spre exemplu: Ce 
puteți face în calitate de ministru al Familiei? În același timp au fost derulate în ecran splitat imagini 
din înregistrarea cu femeia bătută (înregistrare 1). 

 Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA, EMOȚIONAL. S-a făcut și avertizarea verbală: Vă avertizăm, urmează 
imagini și informații cu un puternic impact emoțional.  

 S-a titrat pe ecran: IMAGINILE CU BĂTAIA ÎNCASATĂ DE FEMEIE STÂRNESC 
REVOLTĂ. POLIȚIA INTERVINE; INTERLOPUL FANE VANICĂ, FILMAT ÎN TIMP CE ÎȘI 
LOVEȘTE ȘI ÎȘI UMILEȘTE IUBITA;    

Selecția S9, rep. 15.33-14 
Lorena Burlacu (prezentatoare; S9): Mergem mai departe (...) cu o știre extrem de 

importantă a acestei zile, în sfârșit aflăm că poliția  face verificări după ce pe rețelele de socializare 
au apărut imagini cu un interlop din Capitală ce a bătut cu bestialitate și care a umilit o femeie. 
Acest interlop pe numele lui, Fane Vancică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea 
amanta cu picioarele după ce a forțat-o să stea pe jos, în fața lui. Niciunul dintre cei prezenți n-au 
intervenit pentru a-l opri pe bătăuș. De precizat  este și faptul că potrivit surselor, femeia nu a depus 
nici până acum vreo plângere. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic 
impact emoțional. 

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:37, S9; înregistrare 1; s-a precizat anterior 
că este: interlopul Fane Vancică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu picioarele o 
femeie (aceasta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi), dar și când bărbatul îi turna 
un lichid în cap femeii. Înregistrarea a cuprins și o conversație între aceștia (un pasaj a fost bipat). 
Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE 
VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:36, S9): Gata! 
Bărbat (rep.00:40, S9): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:41, S9): Îmi cer scuze Larisa la tine! ... Ah! 
Bărbat (rep.00:46, S9): Mă doare ... (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:49, S9): Da, Fane. (...) Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! Au! 
 Voce off reporter (rep.00:57,  S9): Înregistrarea cu bătaia primită de tânără de la iubitul 

său este pur și simplu cutremurătoare. Interlopul o lovește cu picioarele în cap și-i aruncă cu 
apă și gheață din frapieră pe ea, în timp ce o înjură și o pune să stea în genunchi. Totul este 
filmat de cei prezenți în încăpere însă în mod șocant nimeni nu are vreo reacție. La scurt timp 
după ce au apărut imaginile pe rețelele de socializare, interlopul Fane Vancica a venit și cu o 
explicație. Spune că s-a înfuriat pe femeie din gelozie. 

În continuare a fost redată o înregistrare video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că 
este: interlopul Fane Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran 
splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost blurată și 
a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.  

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:21, S9): Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe 

fata asta, am respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost 
naș, am chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de 
al meu, Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia 
că s-a uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. (...) Eram beat, nu-mi luasem nici 
pastilele. Eram și beat, eram și eram vai de capul meu, cum eram (...)  

 Voce off reporter (rep.01:48, S9): Specialiștii spun că încărcarea imaginilor în mediul 
on-line nu este o întâmplare, ci o strategie gândită de Fane Văncică pentru a-și întări poziția 
în fața clanurilor interlope.  
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Lorena Burlacu (prezentatoare; rep.01:56, S9): Cum se justifică un astfel de comportament 

după ce comite toate faptele astea, le postează pe rețelele sociale? În ecran splitat s-au derulat în 
mod repetat imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost blurată și a fost 
redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

Radu Leca (psiholog): Se dorește o creștere în imagine. Intră sub egida noțiunii de 
comportament primar, comportament masculin primar, ce aduce de la sine creșterea puterii în 
anumite tipuri de clanuri. Acest domn a creat un personaj. El își dorește să fie un personaj. Asta 
poate. Atât poate. (...)  Mai mult nu poate. Nu va depune plângere, este mult prea speriată ca să 
depună plângere.    

Voce off reporter (rep.02:33, S9): Legislația din România spune că astfel de fapte se 
cercetează doar la plângerea victimei. Iar în acest caz tânăra încă nu s-a adresat poliției. Cu 
toate acestea polițiștii au început verificări pentru loviri și alte violențe în acest caz. Fane 
Văncică este un interlop care activează în sectorul 5 al Bucureștiului. Acesta a ajuns 
cunoscut acum 10 ani după o altercație cu fiul vitreg al lui Sile Cămătaru.  

Lorena Burlacu (prezentatoare; rep.02:54, S9): Iar ministrul familiei, Gabriela Firea se 
declară revoltată și indignată de aceste imagini cu interlopul care-și lovește brutal partenera. (n.n. - 
Mai departe până la finalul emisiunii informative, în ecran splitat s-au derulat în mod repetat imagini 
din prima înregistrare (înregistrare 1). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL) Imagini ce ați văzut au 
fost distribuite peste tot în spațiul public. Și-n legătură directă cu noi este chiar în aceste momente 
doamna Gabriela Firea (...) Ce puteți face în calitate de ministru al Familiei, sau dacă se poate face 
ceva, într-un astfel de caz clar. Grav este incidentul. Grav este ce-am văzut ca reacție din acest 
punct de vedere, pentru că sunt persoane care au asistat la acest incident. Este doamna în cauză, 
nu există niciun fel de plângere până în acest moment.       

Gabriela Firea (ministru al Familiei și Egalității de Șanse; legătură directă): În afara faptului că 
sunt realmente revoltată și ca femeie, ca persoană, ca cetățean și ca ministru al Familiei, vreau să 
vă spun exact ceea ce subliniați și dumneavoastră, că voi ruga colegii din Guvern și din Coaliție, să 
îmbunătățim legislația, în special Codul Penal, astfel încât să se specifice foarte clar, situația pe 
care o avem acum în fața noastră. Și anume chiar și în lipsa unei plângeri explicite, scrise, în fața 
autorităților, victima să poată să fie apărată de legile statului român. (...).         

Intervenția Gabrielei Firea (ministru al Familiei și Egalității de Șanse) a mai continuat prin 
expunerea punctului său de vedere cu privire la măsurile care pot fi luate pentru protejarea 
victimelor violențelor.    

 

 În emisiunea informativă „Decisiv”, din data de 30.08.2022, de la ora 16:00 (s-a titrat pe 
ecran: „DIRECT”) în prima parte a emisiunii, au fost difuzate (selecția S10) în cadrul unei știri, în 
mod repetat, imagini (blurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1) cu o femeie bătută cu 
picioarele de către un bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: interlopul 
Fane Vancică; au fost redate și conversații între aceștia). A mai fost redată în continuare o 
înregistrare video (S10-16, rep.01:04) în care bărbatul (s-a precizat anterior că este: interlopul Fane 
Vancică) a vorbit despre motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran splitat (în partea dreaptă a 
ecranului) s-au derulat din nou imagini din prima înregistrare (în care bătea femeia) A mai fost 
redată în continuare o înregistrare video (înregistrare 3; rep.01:57, S10) în care un bărbat (s-a 
precizat ulterior că este Dumitru Florian) a făcut anumite amenințări la adresa lui Fane Vancică. Au 
fost difuzate și alte imagini (rep.03:05-S10) în care bărbatul îi turna un lichid în cap femeii.  

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată parțial (nu au fost vizibile toate cuvintele) pe 
ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). S-a făcut și 
avertizarea verbală: Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact 
emoțional. 

S-a titrat pe ecran: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL FEMEII BĂTUTĂ CU 
BESTIALITATE DE UN INTERLOP; POLIȚIA ÎL CAUTĂ PE BĂRBATUL CARE ȘI-A BĂTUT 
PARTENERA ȘI A PUBLICAT IMAGINILE; SCENE DE VIOLENȚĂ CRUNTĂ, INTERLOP 
FILMAT CÂND BĂTEA O FEMEIE: „TE OMOR!”  

S10, rep. 07:25-16 
Cătălina Porumbel (prezentatoare; selecția S10): Poliția face verificări după ce pe rețelele de 

socializare au apărut imagini cu un interlop din Capitală care a bătut cu bestialitate și a umilit o 
femeie. Interlopul Fane Vancică a fost filmat de mai mulți indivizi în timp ce-și lovea amanta cu 
picioarele, după ce a forțat-o să stea pe jos, în fața lui. Niciunul dintre cei care erau prezenți nu au 
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intervenit pentru a-l opri pe bătăuș. De precizat că potrivit surselor, femeia nu a depus nici până 
acum vreo plângere. Vă avertizăm, urmează imagini și informații cu un puternic impact 
emoțional. 

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:30, S10; înregistrare 1; s-a precizat 
anterior că este: interlopul Fane Vancică) au fost redate imagini în care un bărbat (s-a precizat 
anterior că este: interlopul Fane Vancică) bătea cu picioarele o femeie (acesta aflându-se așezată 
pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a cuprins și o conversație între aceștia (un pasaj a 
fost bipat). Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! 
IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Femeie (rep.00:31, S10): Gata! 
Bărbat (rep.00:32, S10): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:34, S10): Îmi cer scuze Larisa la tine ... Ah! 
Bărbat (rep.00:38, S10): Mă doare (bip) ... Bă! 
Femeie (rep.00:42, S10): Da, Fane! Prietena ta, șefa ta, cum vrei tu Fane, nu știu! (n.n. - 

Bărbatul o lovește cu picioarele). Au! 
Bărbat (rep.00:50, S10): Nu, șefa! 
Femeie (rep.00:51, S10): Șefa ta! 
Bărbat (rep.00:52, S10): Cum te consideri tu la fratele lu’ Larisa? 
Femeie (rep.00:58, S10): Șefa! Au! 
Bărbat (rep.01:02, S10): Cum te consideri? 
 A mai fost redată în continuare o înregistrare video (rep.01:04, S10; înregistrare 2) în care 

bărbatul (s-a precizat anterior că este: interlopul Fane Vancică”) a vorbit despre motivele pentru 
care a bătut femeia, iar în ecran splitat (în partea dreaptă a ecranului) s-au derulat din nou imagini 
din prima înregistrare (înregistrare1; în care bătea femeia și imaginea acesteia a fost blurată și a 
fost redată parțial pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA 
EMOȚIONAL). 

 Înregistrare 2 
Bărbat (rep.01:06, S10): Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și 

o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare, am iubit-o foarte mult pe fata asta, am 
respectat-o foarte mult. Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș, am 
chemat-o la mine, acum 4 luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, 
Ahmed a lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a 
uitat pe Ahmed a lu’ Fabian, m-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Nu știu dac-ați 
observat, că eram și, eram beat, nu-mi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și eram vai 
de capul meu, cum eram, înțelegeți? 

Cătălina Porumbel (prezentatoare): Și este răsturnare de situație după imaginile șocante cu 
femeia bătută, postate în spațiul public. Lumea interlopă este la un pas de război.  

 A mai fost redată în continuare o înregistrare video (înregistrare 3; rep.01:57, S10) în care 
un bărbat (s-a precizat ulterior cine este - Dumitru Florian) a făcut anumite amenințări la adresa lui 
Fane Vancică. 

Înregistrare 3 
Bărbat (rep.01:59, S10): Te bat, să moară copii mei și-n culcare și-n sculare. Te mănânc 

eu. Fane a lu’ Marina? Nu Fane Vancică. Că tu n-ai cum să fii Vancică, că tu ai nume de 
femeie. Cami. Cami, tati, Cami. Ai înțeles? Nu e Fane a lu’ Vancică. E Fane a lu’ Marina. Dar el 
are nume de femeie, Cami. Cămi, Cami. 

Cătălina Porumbel (prezentatoare; rep.02:27, S10): Carmina Pricopie, senior editor Antena 3, 
vine cu toate informațiile despre acest caz, Carmina ce-ai aflat? 

În timp ce Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 a relatat despre acest caz, în ecran splitat 
(în partea dreaptă a ecranului) s-au derulat din nou imagini din prima înregistrare video (înregistrare 
1; în care bătea femeia și imaginea acesteia a fost blurată și a fost redată parțial pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). 

Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 (rep.02:34, S10): Tensiune mare în lumea 
interlopă a Capitalei din sectorul 4, acesta este mesajul (...) în urmă cu câteva ore de 
principalul oponent al lui Fane al lu’ Vancică din sectorul 4, vorbim despre Dumitru Florian, 
zis „Bujilă”, bărbatul a postat un mesaj de amenințare atât la adresa individului care a fost 
filmat în timp ce umilea o femeie, cât și la adresa soției acestuia. Iar polițiștii în acest 
moment, fac mai multe monitorizări și verificări, pentru că nu mai este foarte mult până când 
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toate aceste amenințări din mediul online ar putea să se transforme în răfuieli de stradă. 
Potrivit unor surse, bărbatul care l-a amenințat mai devreme pe Fane al lu’ Vancică ar fi chiar 
cel care ar fi distribuit imaginile șocante cu bărbatul umilindu-și amanta în spațiul public. 
Până la această oră, femeia nu a depus plângere la poliție.                  

Cătălina Porumbel (prezentatoare; rep.02:27, S10): Carmina îți mulțumesc.  
 

 În emisiunea informativă „NEWS HOUR with CNN”, din data de 30.08.2022, de la ora 18:00    
(s-a titrat pe cran: „DIRECT”) au fost difuzate (selecțiile S11 și S 12) în cadrul unei știri, în mod 
repetat, imagini (blurate) dintr-o înregistrare video (înregistrare 1; rep.00:23, S11) cu o femeie 
bătută (cu picioarele) de un bărbat (aceasta a fost tema știrii și s-a precizat că bărbatul este: 
interlopul Fane Văncică; au fost redate și conversații între aceștia). A mai fost redată o înregistrare 
video (înregistrare 2) în care bărbatul (s-a precizat că este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre 
motivele pentru care a bătut femeia, iar în ecran splitat s-au derulat imagini din prima înregistrare 
(înregistrare 1). A fost redat punctul de vedere al lui Radu Leca (legătură audio), psiholog și-a spus 
părerea  despre înregistrarea cu femeia bătută, iar în continuare, pe ecran s-au derulat aceleași 
imagini din prima înregistrare (înregistrare 1). A mai fost redat punctul de vedere al Gabrielei Firea 
(ministru al Familiei și Egalității de Șanse; legătură audio) care a vorbit despre măsurile care trebuie 
luate de către autoritățile statului. În același timp au fost derulate în ecran splitat imagini din 
înregistrarea cu femeia bătută (înregistrare 1). A fost redată și o înregistrare video (înregistrare 3; 
rep.01:23, S12) în care un bărbat (s-a precizat că este: Dumitru Florian, zis Bujilă) a făcut anumite 
amenințări la adresa lui Fane Vancică.   

Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI 
CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL.  

S-a titrat pe ecran: IMAGINI CUMPLITE: FEMEIE BĂTUTĂ CRUNT ȘI UMILITĂ DE UN 
INTERLOP; BĂTUTĂ CU PICIOARELE SUB OCHII PRIETENILOR ȘI A DOI COPII; FENOMEN 
ÎNGRIJORĂTOR: ANUAL 10.000 DE FEMEI RECLAMĂ CĂ SUNT BĂTUTE   

Selecția S11, rep.59.29- 17 
Ana Maria Roman (prezentatoare; S11): Tensiune maximă în lumea interlopă a Capitalei, 

două clanuri își dispută sferele de influență, deocamdată prin atenționări dure în mediul virtual.  
Sergiu Cora (prezentator; rep.00:08-S11):  Interlopul Fane Văncică este amenințat cu bătaia 

și că îi va fi batjocorită soția. Totul după ce postarea în care Văncică își umilește amanta a încins 
Internetul. Imaginile crunte cu femeia bătută au stârnit reacții la vârf.    

În continuare, într-o primă înregistrare video (rep.00:23, S11; înregistrare 1; s-a precizat 
anterior că este: interlopul Fane Văncică) au fost redate imagini în care un bărbat bătea cu 
picioarele o femeie (acesta aflându-se așezată pe jos, pe podeaua unei încăperi). Înregistrarea a 
cuprins și o conversație între aceștia. Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

 Înregistrare 1 
Bărbat (rep.00:23, S11): Zi! Îmi cer scuze Larisa la tine! 
Femeie (rep.00:25, S11): Îmi cer scuze Larisa la tine! 
 Reporter (rep.00:25, S11): Sunt imagini greu de privit. Protagoniști, Cami Niță, 

cunoscut sub numele de Fane Vancică și aman ... sa.  
Selecția S12, rep.00:00 -18 
Bărbat (rep.00:00, S12): (...) Cum te (...)? 
Femeie (rep.00:04, S12): Șefa!  
 Reporter (rep.00:06, S12): Femeia este ținută pe jos, ca un animal. Bătută cu piciorul 

și pusă să repete încontinuu aceleași cuvinte. Este umilită și batjocorită cu public. În 
încăpere sunt mai multe persoane care filmează, se disting chiar și siluetele a doi copii. Totul 
s-ar fi întâmplat în casa lui Fane Vancica acum câteva luni. Chiar el recunoaște asta într-un 
live.  

 A mai fost redată în continuare o înregistrare video (rep.00:24, S12; înregistrare 2) în care 
bărbatul (s-a precizat anterior că este: interlopul Fane Văncică) a vorbit despre motivele pentru care 
a bătut femeia, iar în ecran splitat (în partea dreaptă a ecranului) s-au derulat din nou imagini din 
prima înregistrare (înregistrare 1; imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL). 

 Înregistrare 2 
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Bărbat (rep.00:24, S12): Și am avut impresia că se uită pe un prieten de al meu, Ahmed a 

lu’ Fabian, am avut impresia că se uită pe Ahmed. Și că, am avut impresia că s-a uitat pe 
Ahmed a lu’ Fabian,    m-am luat de ea.  

 Reporter (rep.00:32, S12): Cine e Fane Vancică? Potrivit procurorilor DIICOT, șeful 
contrabandei cu țigări de la Piața Reșița din sectorul 4 și mai nou , influencer pe Tik-Tok. 
(n.n. - au fost redate imagini cu mai mulți bărbați)  

A fost redat punctul de vedere al lui Radu Leca (legătură audio), psiholog și-a spus părerea  
despre înregistrarea cu femeia bătută, iar în continuare, pe ecran s-au derulat în mod repetat 
aceleași imagini din prima înregistrare (înregistrare 1).   

Radu Leca (psiholog; rep.00:40, S12): Acest domn a creat un personaj. El își dorește să fie 
un personaj. Asta poate. Atât poate. Mai mult nu poate. Intră sub egida noțiunii de comportament 
primar, comportament masculin primar, ce aduce de la sine creșterea puterii în anumite tipuri de 
clanuri.  

Reporter (rep.01:03, S12): Iar imaginile nu au ajuns întâmplător în spațiul public. La 
mijloc ar fi vorba despre o luptă pentru teritorii dusă la un alt nivel, dar și despre o răzbunare 
personală. Principalul dușman al interlopului (n.n. – s-au difuzat imagini cu un bărbat; 
rep.01:12-S12), Dumitru Florian, zis Bujilă ar fi cel care l-ar fi scăpat în mediul on-line. 
Bărbatul a postat și el un filmuleț în care îl amenință pe Vancică și-l atenționează că va 
ajunge la închisoare, iar soția îi va fi batjocorită. 

A mai fost redată în continuare o înregistrare video (înregistrare 3; rep.01:23, S12) în care un 
bărbat      (s-a precizat anterior că este: Dumitru Florian, zis Bujilă) a făcut anumite amenințări la 
adresa lui Fane Văncică.   

 Înregistrare 3 
Bărbat (rep.01:23, S12): Te bat și-n culcare și-n sculare. Fane a lu’ Marina? Nu Fane 

Vancică. Că tu n-ai cum să fii Vancică. Tu ai nume de femeie. Cami. Te distrug.   
 Reporter (rep.01:36, S12): Tânăra care apare în filmuleț (n.n. – au fost difuzate din nou 

imagini din prima înregistrare, cu femeia bătută (înregistrare 1), nu a depus plângere la 
Poliție, până acum, însă Poliția s-a autosesizat. Din nefericire, astfel de victime sfârșesc de 
multe ori în spital sau sunt ucise. Fenomenul violenței domestice este într-o creștere 
alarmantă în România, iar ministrul Familiei spune că va face demersuri pentru schimbarea 
legislației.  

 A mai fost redat punctul de vedere (legătură audio) al ministrului al Familiei și Egalității de 
Șanse,  Gabriela Firea, care a vorbit despre măsurile care trebuie luate de către autoritățile statului. 
În același timp au fost derulate în ecran splitat (în partea dreaptă) imagini din înregistrarea cu 
femeia bătută (înregistrare 1; Imaginea femeii a fost blurată și a fost redată pe ecran 
avertizarea: ATENȚIE! IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL. 

Gabriela Firea (ministru al Familiei și Egalității de Șanse; rep.01:52, S12): Chiar și în lipsa 
unei plângeri explicite, scrise, în fața autorităților, victima să poată să fie apărată de legile statului 
român.  

Reporter (rep.02:03, S12): Anual peste 10 mii de femei reclamă la poliție că trăiesc în 
familie, ca pe un câmp de luptă.         

 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor selecții din înregistrarea 
emisiunilor informative din 30 august 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 emisiunilor informative prezentate pe parcursul 
zilei de 30 august 2022, au fost difuzate scene în care un bărbat (Fane Văncică) a agresat 
o femeie, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligația să informeze 
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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 radiodifuzorului 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 3 S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.10/16.12.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 882.2-5/22.11.2016 pentru postul 
ANTENA 3 CNN 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 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 3 CNN, 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 CNN, deoarece, în contextul în care, în cadrul emisiunilor informative din  
30 august 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 
 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 

                


