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Decizia nr. 597 din 14.10.2020 

privind somarea  S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, 

Clădirea 14, parter, sector 2,   C.U.I. R15971591 
Fax: 021/20.30.245 

 
 

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizările nr. 9149/21.09.2020 și 9149/28.09.2020, precum și 
raportul întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la ediția din 29.07.2020 a emisiunii 
Previziuni difuzată de postul ANTENA 3. 

Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine 
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 şi 
decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) și (4) din Decizia CNA  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

art. 40 (3) - Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane 
privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia 
acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau 
nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
 

Previziuni, ora: 08:59 (durată aproximativă: 3 minute și 22 de secunde): 
 3- Ora: 09.21, sel. 21:48, sel. 29-9- Titluri: Piață închisă din cauza unor nereguli 

grave 
Nadina Câmpean: Piața Reșița din Sectorul 4 al Capitalei a fost închisă în această 
dimineață, după ce au fost descoperite nereguli grave. De altfel, în urma dezvăluirilor 
făcute de Antena 3, despre traficul de țigări de contrabandă, care are loc în piață, 
Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța că s-a demarat o anchetă în acest caz, 
asta pentru că piața este administrată abuziv de firma familiei comisarului-șef, 
Constantin Negoiță, de la Antidrog. Acesta din urmă a negat, însă, că ar avea vreo 
legătură cu Piața Reșița. Aflăm, însă, ce nereguli au fost descoperite acolo. Prin 
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telefon este în purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 4, doamna Violeta Boerescu, 
bună dimineața! 
Violeta Boerescu, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 4: Bună dimineața, da, 
vorbim la Piața Reșița de un lanț de nereguli, care au loc acolo și care, din 
punctul de vedere al Primăriei Sectorului 4, pun în pericol sănătatea și viața 
comercianților, care-și desfășoară activitatea acolo, precum și a celor care-și fac 
cumpărăturile în mod frecvent din această piață. În primul rând, este absolut 
inadmisibil ca în această perioadă, în care numărul de îmbolnăviri este în 
continuă creștere, într-o piață în care intră zilnic mii de oameni, să nu se respecte 
nici cele mai elementare reguli de protecție împotriva COVID-19. Practic, în piață 
nu exista nimic, nu există circuite separate pentru acces, nimeni nu le ia 
temperatura clienților, la intrarea în piață, care este o incintă acoperită, da, nu 
există dezinfectant, nu există nicio măsură de prevenire, de limitare a riscului de 
îmbolnăvire. Ba mai mult, administratorul pieței a vrut obrăznicia, ca să nu 
spunem nesimțirea, de a bloca controlul colegilor noștri de la poliția locală, 
refuzând să prezinte actele de funcționare și încălcând legea și, din păcate, n-a 
fost singura abatere constatată de colegii noștri de la poliția locală, noi aveam, 
oricum, sesizări de la oameni că în piață sunt șobolani și gândaci, iar la controlul 
efectuat de colegii noștri s-a confirmat acest lucru, nu mai vorbim despre marfa 
expirată, produse din carne, în special, cu termene de valabilitate depășite, sau 
de produsele depozitate, fix lângă tomberoanele de gunoi. 
Nadina Câmpean: Deci, putem spune, fără dubiu, că că au fost consumatori puși în 
pericol, nu doar de reguli de distanțare socială, care n-au existat, pentru că am avut 
imagini, inclusiv la Antena 3, pornind de la perioada Paștelui, când era o îngrămădeală 
incredibilă acolo, pe de altă parte, există vreo explicație din partea administratorului, de 
ce nu s-a luat niciun fel de măsură, ceea ce îmi spuneți dumneavoastră despre 
șobolani, hrană contaminată, sunt nereguli extrem de grave. 
Violeta Boerescu: Da, lucrurile sunt, într-adevăr, extrem de grave, iar imaginile 
surprinse la Piața Reșița sunt, într-adevăr, greu de privit, toate aceste lucruri sunt 
cu atât mai grave și toată această situație este cu atât mai revoltătoare cu cât, 
această piață este administrată, de mai bine de 20 de ani, de familia unui polițist, 
Constantin Negoiță, un polițist care, în loc să apere legea o încalcă, punând în 
pericol sănătatea oamenilor și acesta este încă un motiv în plus, dacă putem să 
spunem așa, pentru care noi, ca autoritate locală tragem un semnal de alarmă și 
în direcția altor autorități competente, care pot lua măsuri concrete, pentru a 
remedia această situație, pentru a corecta aceste deficiențe majore. 
Nadina Câmpean: Mulțumesc foarte mult, vom urmări, cu siguranță, cum se va 
desfășura ancheta pe care a anunțat-o și Ministrul de Interne, Marcel Vela (...). 
Descriere știre: 

S-au difuzat imagini din exteriorul unei piețe, dar și din interiorul unei piețe în care 
se află foarte mulți oameni (nu putem aprecia din imagini dacă este vorba despre Piața 
Reșița). Sunt arătate anumite produse, carne, măsline, fructe, unele din ele mucegăite) 

În cadrul acestei știri, Violeta Boerescu, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 
4, i-a adus o serie de acuzații lui Constantin Negoiță, fără să indice dovezi în susținerea 
afirmațiilor sale. 

Nu s-a prezentat și punctul de vedere al lui Constantin Negoiță. 
 
- Previziuni, ora: 09:59 (durată aproximativă: 1 minute și 28 de secunde)- se reia o 
parte din știrea anterioară: 
 4- Ora: 10:26 reper  26.40, sel. 29-10- Titluri: Situație extrem de gravă în Piața 

Reșița 
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Nadina Câmpean: Piața Reșița din Sectorul 4 al Capitalei a fost închisă în această 
dimineață, după ce au fost descoperite nereguli grave. De altfel, în urma dezvăluirilor 
făcute de Antena 3, despre traficul de țigări de contrabandă, care are loc în piață, 
Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat că a demarat o anchetă în acest caz, 
asta pentru că piața este administrată abuziv, de firma familiei comisarului șef, 
Constantin Negoiță, de la Antidrog. Acesta din urmă, însă, a negat tot timpul, că 
ar avea vreo legătură cu Piața Reșița. 
Violeta Boerescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sectorului 4: Vorbim la Piața Reșița 
de un lanț de nereguli, este absolut inadmisibil ca în această perioadă, în care 
numărul de îmbolnăviri este în continuă creștere, într-o piață în care intră zilnic 
mii de oameni, să nu se respecte nici cele mai elementare reguli de protecție 
împotriva COVID-19.  Ba mai mult, administratorul pieței a avut obrăznicia, ca să 
nu spunem nesimțirea, de a bloca controlul colegilor noștri de la poliția locală, 
refuzând să prezinte actele de funcționare și încălcând legea, noi aveam sesizări 
de la oameni că în piață sunt șobolani și gândaci, iar la controlul efectuat de 
colegii noștri, s-a confirmat acest lucru, toate aceste lucruri sunt cu atât mai 
grave și toată această situație este cu atât mai revoltătoare cu cât, această piață 
este administrată de mai bine de 20 de ani de familia unui polițist, Constantin 
Negoiță, un polițist care, în loc să apere legea, o încalcă. 
Descriere știre: 

S-au difuzat imagini din exteriorul unei piețe, dar și din interiorul unei piețe în care 
se află foarte mulți oameni (nu putem aprecia din imagini dacă este vorba despre Piața 
Reșița). Sunt arătate anumite produse, carne, măsline, fructe, unele din ele mucegăite) 

În cadrul acestei știri, Violeta Boerescu, purtător de cuvânt al Primăriei Sectorului 
4, i-a adus o serie de acuzații lui Constantin Negoiță, fără să indice dovezi în susținerea 
afirmațiilor sale. 

Nu s-a prezentat și punctul de vedere al lui Constantin Negoiță.” 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, Consiliul a considerat 

că, în cadrul emisiunii „Previziuni” din data de 29.07.2020, la difuzarea știrilor având ca 
titluri „Piață închisă din cauza unor nereguli grave” (ora 9.00) și „Situație extrem de 
gravă în Piața Reșița” (ora 10.00), radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 40 alin. (3) și 
(4) din Codul audiovizualului, fiind prejudiciate dreptul la imagine şi demnitatea 
persoanei.  

Astfel, pe de o parte, materialul înregistrat, difuzat în ediția din 29 iulie 2020 a 
emisiunii Previziuni, a conținut o serie de acuzații atât de natură morală, cât și penală la 
adresa d-lui Constantin Negoiță, comisar șef  în cadrul Agenției Naționale Antidrog și 
fost șef al acestei instituții, situație în care radiodifuzorul avea obligația de a obține și 
opinia acestuia, astfel cum prevede art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului. 

Pe de altă  parte, în cadrul celor două știri, d-na Violeta Boerescu, purtător de 
cuvânt al Primăriei Sectorului 4, i-a adus o serie de acuzații lui Constantin Negoiță, fără 
ca moderatorul să îi solicite să indice dovezi în susținerea acuzațiilor sale, deși avea 
această obigație legală în conformitate cu dispozițiile art. 40 alin. (4) din Codul 
audiovizualului. 

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de 
exprimare comportă îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, 
condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care constituie măsuri necesare 
într-o societate democratică pentru a garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include 
obligaţii şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de 
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art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună 
credinţă, cu respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; 
Colombani şi alţii c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi 
Mazăre c/Romaniei; Stângu şi Scutelnicu c/României). 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de 
televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somație 
publică pentru încălcarea art. 40  alin. (3) și (4) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare.  

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 
S.A.  are obligaţia de a transmite pe postul ANTENA 3, în următoarele 24 de ore de la 
comunicare,  sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o 
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul 
ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii „Previziuni” din 29.07.2020, în cadrul a două 
ediții de știri, a difuzat un material înregistrat care a conținut acuzații de natură morală și 
penală la adresa fostului șef al Agenției Naționale Antidrog, fără a fi prezentată opinia 
acestuia cu privire la faptele imputate, astfel cum prevede art. 40 din Codul 
audiovizualului. 

De asemenea, în temeiul aceleiași norme legale, moderatorul emisiunii avea 
obligația de a solicita dovezi unui invitat care a intervenit în emisiune, formulând, la 
rândul său, acuzații la adresa aceleiași persoane.ˮ  

 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 


