
 
Decizia nr.649 din 17.11.2020 

privind sancționarea cu somație publică  a S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,  

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591 

 
- pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2 
 
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr.  11124/11.11.2020, precum și raportul prezentat de 
Direcţia Monitorizare referitor la ediţia din 01.11.2020 a emisiunii de Știri, ediția de la ora 24:00 
(31.10.2020) difuzată de postul ANTENA 3. 
 Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine  
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare  
nr. 882.2-2/22.11.2016). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile 
art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:  
 b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

   În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în 
data de 01.11.2020, în intervalul orar 00:16:42 - 00:18:48 (în cadrul emisiunii informative 
„Știri”, ediția ora 24:00, titrare pe ecran: DIRECT), o știre în care s-au prezentat imagini 
înregistrate de la o petrecere dar și înregistrări audio ale unui bărbat și ale unei femei, (s-a 
titrat: martor) ce au făcut precizări despre persoanele care au fost prezente la această 
petrecere.  

Redăm din raport:  
”Titrare pe ecran: PETRECERE FĂRĂ MĂSURI SANITARE ÎN CARAȘ-SEVERIN; 

OAMENII AU SĂRBĂTORIT VICTORIA UNUI PRIMAR PNL 
sel.1-1-0 
Loredana Cofar (prezentatoare, sel.1): Imagini incredibile de la o petrecere cu 

muzică live sârbească la care se încalcă toate măsurile sanitare impuse în pandemie.  
În continuare au fost difuzate imagini (s-a titrat în partea stângă sus, SURSA: 

SCHINTEIE NELU VIA FACEBOOK) de la o petrecere în care un bărbat a cântat unor 
persoane aflate la mese. 

Loredana Cofar (prezentatoare; sel.1, rep.00:24): Aproximativ 50 de persoane ar fi 
sărbătorit într-un local din Anina, victoria primarului susținut de PNL. La eveniment ar fi 
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fost mai mulți apropiați ai edilului și membri PNL, iar pentru a nu fi depistați, poliția ar fi 
supravegheat zona, potrivit oamenilor din zonă.  

Voce off bărbat 1 (sel.1, rep.00:41): Legat de petrecerea de la Anina. Se confirmă 
într-adevăr, este fiul primarului și cu fiica primarului înăuntru? Și soția polițistului care 
stă de pază ca să nu se apropie cineva acolo? 

Voce off bărbat 2 (s-a titrat: martor; sel.1, rep.00:54): Da așa este, da, da. O mașină 
a poliției se mai, în sus un pic, la distanță de 20 de metri, (...) să țină legătura dacă e de 
112. 

Voce off bărbat 1 (sel.1, rep.01:04): Deci să înțeleg că se păzește din două părți. 
Voce off bărbat 2 (s-a titrat: martor; sel.1, rep.01:06): E păzită bine, da, ca să ... Și 

muzica cântă frumos, sârbii cântă frumos. Sărbătorește ceva. Alegerile, au câștigat 
alegerile, probabil că acuma abia sărbătoresc că mâine dacă-i validarea primarului, iar 
într-un loc foarte nepermis, la o casă de cultură. Toți ceilalți fac, așa descrie legea, la 
sediul consiliului local, el nu, el face la, unde vrea el. 

Voce femeie (s-a titrat: martor; sel.1, rep.01:28): Chiar la început, în primele minute, 
acolo unde este, mută o plantă, este copilul primarului, este Bogdan Românu, îmbrăcat 
în alb, doar un pic se vede și dup-aia se mai vede încă o dată, undeva pe la 3 sfertu’ 
filmării. Și este Larisa, nevasta unui primar și (...) unui polițist, scuză-mă, te rog. 

Voce off bărbat 1 (sel.1, rep.01:55): Da. 
Voce femeie (s-a titrat: martor; sel.1, rep.01:56): Și nepoata primarului. Filmarea nu 

este foarte ok. Cineva a făcut-o cu frică. Pot afirma clar, este Larisa Marșavela și este 
Bogdan Românu.” 
 

Consiliul a considerat că difuzarea acestei știri trebuia făcută printr-o prezentare 
imparţială, făcută cu bună credinţă, utilizând informaţii corecte şi verificate, astfel cum obligă 
dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

Or, din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite publicului, 
inclusiv prin titlurile afişate, nu au ţinut cont de reglementările legale invocate, publicului 
telespectator fiindu-i prezentate informațiii care nu erau susţinute de vreo dovadă care să 
ateste veridicitatea afirmaţiilor potrivit cărora ar fi fost vorba despre o petrecere dată pentru a 
se sărbători victoria unui primar PNL (respectiv în localitatea Anina), cu atât mai mult cu cât 
alegerile locale au avut loc în data de 27.09.2020, iar petrecerea despre care s-a vorbit a avut 
loc la peste o lună de la desfășurarea acestora, moment în care rezultatul alegerilor era demult 
cunoscut.  

Astfel, din titlul afișat pe ecran, potrivit căruia, cităm: “oamenii au sărbătorit victoria unui 
primar PNL” reiese că telespectatorilor le va fi prezentat un material din care ar reieși acest 
eveniment; or, pe ecran au rulat imagini de la o petrecere având ca SURSA: SCHINTEIE 
NELU VIA FACEBOOK însoțit de comentarii ale prezentatoarei care a prezentat știrea în 
termeni precum: ar fi sărbătorit, ar fi fost, ar fi supravegheat, fără a reieși că informația a fost 
verificată, așa cum obligă art. 64 alin. (1) lit. B) din Codul audiovizualului. 
 Procedând în acest fel, radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiului 
bunei credinței ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, astfel 
încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie pe baza unor informații 
verificate. 

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare media, 
cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie un spaţiu în 
care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, garantate 
de legislaţia comunitară, de legea fundamentală, cât şi de legislaţia audiovizuală. 
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Având în vedere aspectele constatate, 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 somaţie publică.  

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3 – 
NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în 
legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 64 lit. b) 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 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 somaţie publică postul ANTENA 3, 
deoarece emisiunea de Știri, ediția din 31 octombrie 2020, în care a fost prezentat un subiect 
referitor la o petrecere privată, a fost difuzată cu încălcarea dreptului publicului la o informare 
cu bună credinţă, în baza unor informații verificate, fiind încălcate prevederile art. 64 din Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 


