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Decizia nr. 659 din 24.11.2020 

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

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591, Email: juridic@antena3.ro 

 
 

- 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 24 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare referitoare la  
emisiunile de dezbateri electorale, difuzate în perioada 6-12 noiembrie 2020, de postul 
ANTENA 3, cu privire la respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

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

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor selecții din 
înregistrările  emisiunilor menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile articolelor 8 alin. (4) şi 12 alin. (1) din Decizia nr. 
603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, coroborate cu cele ale art. 77 
alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților.   

Potrivit dispozițiilor invocate:   
- art. 8 alin. (4): Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă 

persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; 
în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora.  

- art. 12 alin. (1): Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile 
prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Conform art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților, în perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu 
conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații:  

c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare; 
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului. 

 

 În fapt, în perioada 06-12.11.2020, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat emisiuni 
de dezbatere electorală, după cum urmează: 

 - 6 noiembrie 2020 
Punctul de întâlnire, interval orar: 18.56-20.42  
Moderator: Radu Tudor 
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
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Invitați: Ana Cătăuță, candidat al PSD pentru Camera Deputaților, skype, Cristian Diaconescu, candidat 
PMP, skype, de la ora 19.59: Marcel Ciolacu, președinte PSD, skype. 

Teme: alegeri în SUA, măsuri de pandemie ale Guvernului, organizarea secțiilorde votare în străinătate. 
Titluri: BIDEN SAU TRUMP?, O LUPTĂ POLITICĂ URIAȘĂ, DATE DE ULTIM MOMENT DESPRE 

ALEGERILE DIN SUA, LUDOVIC ORBAN EXPLICĂ DE CE SE ÎNCHID PIEȚELE, KLAUS IOHANNIS 
EXPLICĂ CE A VRUT SĂ ZICĂ ORBAN, CONFUZII ÎNTRE PRIMII DOI OAMENI ÎN STAT PE PIEȚE, SE 
PREGĂTESC 600 DE SECȚII DE VOTARE ÎN STRĂINĂTATE, CE SPUN ROMÂNII DESPRE NOILE 
MĂSURI DE URGENȚĂ, EBA A PARCAT CA PE MOȘIA LUI TĂICĂ-SU, ANUNȚ BOMBĂ DE LA UN MARE 
PRODUCĂTOR FARMA, DR. CERCEL, NU MAI SALUTAȚI CU ATINGEREA PUMNULUI, OMS 
CONTRAZICE ROMÂNIA: LĂSAȚI ȘCOLILE DESCHISE, De la ora 19.59: MARCEL CIOLACU FACE 
ACUZAȚII GRAVE ÎN DIRECT, PNL ȘI PSD, CIOMĂGEALĂ PE TEMA PANDEMIEI, CIOLACU: GUVERNUL 
MINTE ROMÂNII ȘI ARATĂ SPRE PSD, CIOLACU: CAMPANIA A ÎNCEPUT CU UN ATAC MURDAR PNL, 
CIOLACU: NU SUNT DE ACORD CU ÎNCHIDEREA PIEȚELOR, CIOLACU: OMS A FĂCUT APEL SĂ NU 
ÎNCHIDEM ȘCOLILE, CIOLACU: IOHANNIS ȘI ORBAN VOR DOAR ALEGERI, CIOLACU DESPRE 
SCORUL REAL AL PSD ÎN ALEGERI, CIOLACU: PSD VA PRIMUL PARTID PE 6 DECEMBRIE, DE CE A 
JURAT CIOLACU PE ICOANĂ CĂ NU E SECURIST . 

În partea a doua a emisiunii, invitat  unic este Marcel Ciolacu, prin skype. El este prezentat de 
moderatorul Radu Tudor ca președinte PSD, fără a-i fi precizată și calitatea de candidat la alegerile 
parlamentare. De asemenea, pe ecran este afișat președinte PSD, în momentul intervenției acestuia. Invitatul 
Marcel Ciolacu dă răspuns la invitația moderatorului de a comenta afirmațiile lui Cătălin Dancă, șeful 
Cancelariei Guvernului cu privire la PSD ( declarații de presă, înregistrare) sau comentează alte măsuri ale 
Guvernului pentru prevenirea pandemiei precum și situația economică. Pe durata prezenței lui Marcel Ciolacu 
în emisiune, periodic ecranul a fost partajat cu foto Ludovic Orban sau Klaus Iohannis. Moderatorul Radu 
Tudor nu menționează că ar mai fi invitat și alți candidați în această a doua parte a emisiunii. Durata 
prezenței invitatului Marcel Ciolacu în emisiune – 24 minute. De la ora 20.23, Radu Tudor comentează în 
studio măsurile de carantină anunțate de Raed Arafat, secretar de stat, în conferința de presă și informații de 
la nutriționiști.  

 Exces de Putere, interval orar: 20.59-22.43 
Moderatori: Adrian Ursu, Oana Zamfir. 
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ.  
Invitați: Robert Cazanciuc, candidat PSD la alegerile parlamentare, Diana Tache, jurnalist, Sursa Zilei,  

Laurențiu Leoreanu, PNL, candidat, Dan Andronic, jurnalist, Loredana Chimoiu, jurnalist, skype, Mihai Craiu, 
medic pediatru (tel), Ionuț Radu, producător legume (tel). Calitatea de candidat a invitaților este prezentată 
verbal la începutul emisiunii de către moderatori, dar pe ecran este afișată doar calitatea politică a acestora.  

 

- 7 noiembrie 2020 
 Descoperiți, interval orar: 23:00-23:45 
Moderatoare: Andreea Sava  
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Mugur Ciuvică-președinte GIP; Adrian Cuculis-avocat; Virgil Guran-consilier Cancelaria 

Premierului, candidat PNL Senat; Voichița Lăzureanu -medic și membru PSD; Cătălin Harnagea-fost șef SIE, 
membru PPU-sl. 

Titluri: DEBUT DE CAMPANIE, PROTESTE ÎMPOTRIVA GUVERNULUI; GUVERNUL AMENINȚAT CU 
UN VAL DE PROCESE ȘI PROTESTE; DE CE A BĂTUT IOHANNIS CU PUMNUL ÎN MASĂ LA GUVERN; 
PLAN-BOMBĂ PENTRU ALEGERI ÎN SPATELE LUI IOHANNIS; RESTRICȚII ANULATE ÎN INSTANȚĂ, VIN 
ȘI ALTE PROCESE; GUVERNUL AMENINȚAT DE CEL MAI MARE SCANDAL; HORECA, VICTORIE 
ÎNCENDIARĂ ÎN INSTANȚĂ; FIRME DIN HORECA DIN BUCUREȘTI PREGĂTESC PROCES; INFORMAȚII 
DE ULTIMĂ ORĂ DIN SUA, TRUMP CONTRAATACĂ; JUDECĂTOR SUPREM, DECIZIE CHEIE PENTRU 
TRUMP; RUDY GIULANI ACUZĂ CĂ VOTUL A FOST FRAUDAT; TENSIUNE MAXIMĂ, TRUMP CONTINUĂ 
LUPTA; AVOCAȚII LUI TRUMP ACUZĂ PROCESE, CE ȘANSE ARE. 

Subiecte: proteste și procese în legătură cu modul în care guvernul a gestionat pandemia și deciziile de 
ultimă oră cu privire la restricțiile impuse în ultimele zile; deciziile guvernului sunt contestate de categoriile 
profesionale afectate (producători, personal HORECA, părinți ai copiilor școlari etc); despre alegerile din SUA, 
Joe Biden conduce în lupta pentru funcția supremă în stat. Donald Trump contestă modul în care au fost 
organizate alegerile. 

Aspecte sesizate în emisiune: 
 S1 (rep.19.00-19.10 sel.7-23) 
Numele și calitatea invitaților au fost precizate de moderatoare la începutul emisiunii (în cazul lui Virgil 

Guran consilier de stat la Cancelaria premierului și candidat PNL la Senat, iar în cazul medicului Voichița 
Lăzureanu-membru PSD). În cazul intervenției candidatului PNL Virgil Guran mențiunea a apărut pe ecran la 
începutul intervenției acestuia și nu a fost completă, nemenționându-se calitatea sa de candidat PNL la Senat, 
ci doar funcția deținută în acel moment, de consilier de stat la cancelaria premierului.  

 

- 9 noiembrie 2020 
Subiectiv, interval orar 21:00-23:45 
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Moderator: Răzvan Dumitrescu 
Invitați în prima parte a emisiunii: Mihai Tudose- europarlamentar PSD și Rareș Bogdan- 

europarlamentar și prim-vicepreședinte PNL (prin Skype). Numele și calitatea invitaților au fost prezentate de 
moderator la începutul emisiunii și au fost vizibile pe ecran în momentul intervenției acestora. 

Invitați în partea a doua a emisiunii: Mugur Ciuvică-președinte GIP; Eugen Teodorovici-senator PSD; 
Daniel Ionașcu- președinte executiv PP-USL; Cornel Tăbăcaru-om de afaceri; Florin Roman-deputat PNL. 

 S1 (rep.59.00-59.20  sel.9-21;  02.30 sel.9-22) 
În cazul invitaților Eugen Teodorovici-PSD și Florin Roman-PNL nu a fost prezentată nici verbal, de 

către moderator și nici pe ecran, în momentul intervenției acestora, calitatea de candidați la alegerile 
parlamentare, ci doar funcția deținută în momentul actual.  

Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Subiecte: despre măsurile luate de guvern și eficiența acestora în perioada pandemiei de coronavirus; 

declarația inedită a lui Florin Roman, membru PNL; discuții despre deciziile din domeniul economiei luate de 
guvernul PNL și posibila majorare a taxelor de către guvern; despre decizia închiderii piețelor în contextul 
pandemiei de coronavirus; măsurile de restricție luate de guvern și felul în care acestea vor afecta economia; 
despre cazuri în care diferite persoane au primit mesaje în care au fost anunțate că sunt pozitive la testarea 
pentru coronavirus, deși nu s-au testat; despre lupta electorală din Statele Unite, între Trump și Biden, Biden 
posibilul nou președinte. 

Titluri în prima parte a emisiunii: ALEGERI ÎN PANDEMIE PSD ȘI PNL NU SE MENAJEAZĂ; TUDOSE: 
ĂȘTIA DE LA PNL VOR SĂ NE OMOARE; TUDOSE: NU AM CE SĂ LAUD, NU AU FĂCUT NIMIC; 
TUDOSE: CUM SĂ IEI PĂTRUNJEL DE LA MALL?; TUDOSE: ĂȘTIA DE LA PNL VOR SĂ NE OMOARE; 
TUDOSE: CEI DIN DIASPORA NU VOR PUTEA VOTA; CONFRUNTARE MIHAI TUDOSE-RAREȘ 
BOGDAN; TUDOSE: BĂI CRETINILOR, CE AVEȚI CU PIEȚELE?; RAREL BOGDAN: TREBUIE 
REANALIZATĂ ÎNCHIDEREA PIEȚELOR; RAREȘ BOGDAN: DE CE SĂ ÎNCHIZI PARCURILE LA ORA 23?. 

Titluri în partea a doua a emisiunii: PNL:„ÎNGER ÎNGERAȘUL MEU SCAPĂ-MĂ DE 
PESEDEU!”;TEODOROVICI: PNL PREGĂTEȘTE MAJORAREA TAXELOR; ORBAN: NU VOM CREȘTE 
TAXELE ȘI IMPOZITELE; MICII PRODUCĂTORI ȘOCAȚI DE ÎNCHIDEREA PIEȚELOR; LOCURI DE 
MUNCĂ ÎN PERICOL DIN CAUZA RESTRICȚIILOR; ȘOCANT! CUM SĂ IEȘI POZITIV FĂRĂ SĂ FACI 
TESTUL; ANUNȚATĂ PRIN SMS 2 ZILE LA RÂND CĂ ARE COVID; ANUNȚATĂ CĂ ARE COVID, DEȘI NU 
A FĂCUT TESTUL; CULISELE BĂTĂLIEI ELECTORALE TRUMP-BIDEN. 

În prima parte a emisiunii, moderatorul a cerut părerea europarlamentarului PSD Mihai Tudose, invitat în 
studio, despre modul în care guvernul Orban a gestionat măsurile care au vizat pandemia de coronavirus. 

A intrat în direct și Rareș Bogdan care a comentat modul în care guvernul a gestionat criza. Acesta a 
afirmat că după părerea sa, guvernul a gestionat situația fără precedent a pandemiei de coronavirus, extrem 
de bine. A făcut o paralelă cu modul în care alte state din Uniunea Europeană au gestionat pandemia și 
măsurile luate de acestea. 

 

- 10 noiembrie 2020 
Ediție Specială, interval orar 18.57-20.51 
Moderator: Sabina Iosub. 
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Daniel Zamfir, candidat PSD la alegerile parlamentare (calitatea invitatului este afișată pe ecran 

la începutul intervenției), Eugen Tomac, candidat PMP la alegerile parlamentare (calitatea invitatului, 
precizată pe ecran la începutul intervenției), Tănase Stamule, consilier al premierului Ludovic Orban, PNL 
(calitatea invitatului, precizată pe ecran la începutul intervenției), de la ora 20.00: Sorin Grindeanu, fost prim-
ministru al României, candidat din partea PSD la alegerile parlamentare, studio, (calitatea de candidat apare 
pe ecran intermitent), Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte și europarlamentarar PNL. Moderatoarea face 
precizarea încă de la începutul emisiunii că va fi prezent și Rareș Bogdan, din partea PNL, în emisiune. 
Acesta se alătură discuției la ora 20.20. 

Titluri afișate pe ecran: IOHANNIS: TREBUIE SĂ FACEM ALEGERI LA TERMEN, RECORD DE 
DECESE AZI, DECLARAȚII-ȘOC LA COTROCENI, IOHANNIS: AM FOST INFORMAT, ERAU LOCURI ÎN 
TIMIȘOARA, CONTROVERSE URIAȘE PE LOCURILE DE LA ATI, IOHANNIS: OMS NU RECOMANDĂ 
TESTĂRILE ÎN MASĂ, COMISIA EUROPEANĂ CUMPĂRĂ 300 DE MILIOANE DE DOZE, VACCINUL 
AJUNGE ÎN ROMÂNIA PRIN COMISIA EUROPEANĂ, VACCINUL PFIZER EFICIENT LA 9 DIN 10 
PERSOANE, CUM SE ÎMPART MILIARDELE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ, CONTROVERSE URIAȘE PE 
LOCURILE DE LA ATI, RECORD DE DECESE AZI, DECLARAȚII ȘOC LA COTROCENI etc. 

Teme: pandemia COVID-19, alegerile parlamentare, un nou vaccin pentru coronavirus. 
Sel. 1 Rep.08.15-14.19, sel. 10-20- Se comentează o declarație a lui Klaus Iohannis referitoare la 

necesitatea stringentă de a organiza alegerile pentru a avea un Parlament fără majoritate PSD. 
 Subiectiv, ediție specială, interval orar: 20.59-23.44.  
Moderator: Răzvan Dumitrescu,  
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Florin Condurățeanu, (tel), Valentin Teodosiu (tel), Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, 

Laurențiu Leoreanu, deputat, PNL, skype, Radu Soviani, jurnalist.. De la ora 21.00-Cristina Trăilă, PNL, 
Ramona Bruynseels, PPU-SL, Vasile Dîncu, PSD, Mugur Ciuvică, Grupul pentru Investigații Politice, Marius 
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Pieleanu, sociolog (tel), Daniel Zamfir, senator PSD, (tel); de la ora 22:00 Răducea Florin (tel), Sorin Roșca 
Stănescu (jurnalist). Nu este anunțată calitatea de candidați a invitaților de către moderator, la începutul 
emisiunii (partea întâi sau partea a doua), ci doar calitatea politică. Tot calitatea politică este afișată și pe 
ecran în momentul intervenției acestora. (singura anunțată ca fiind candidat, afișat pe ecran, este invitata 
Ramona Bruynseels, candidat PPU-SL la Senatul României). 

Teme: anunț moartea actorului Vladimir Găitan, alegerile parlamentare, situația economică a României, 
pandemia de coronavirus. 

Titluri pe ecran: A MURIT ACTORUL VLADIMIR GĂITAN, RECORD DE INFECTĂRI, DAR IOHANNIS 
VREA ALEGERI, ALEGERILE, MAI IMPORTANTE CA SĂNĂTATEA ROMÂNILOR, IOHANNIS: AVEM O 
STRATEGIE DE VACCINARE ANTI-COVID, FIREA: LA BOLNAVII CRONICI NU SE GÂNDEȘTE NIMENI, 
FIREA: CINE RĂSPUNDE PENTRU CEI CARE AU MURIT?, FIREA: CEI MAI MULȚI ÎȘI PLĂTESC SINGURI 
TESTELE, SOVIANI: SUNTEM ÎN COLAPS ECONOMIC, SOVIANI: RISCĂM SĂ INTRĂM ÎN 
INCAPACITATE DE PLATĂ, FIREA: GRUPUL DE COMUNICARE A CREAT PANICĂ ȘI HAOS, FIREA: 
ORBAN DĂ VINA PE ROMÂNI PENTRU CĂ S-AU ÎMBOLNĂVIT, FIREA: ORBAN I-A SABOTAT PE 
BUCUREȘTENI, PARLAMENTUL A DECIS, PIEȚELE SE POT REDESCHIDE, MICII PRODUCĂTORI 
ACUZĂ GUVERNUL: MURIM DE FOAME, MARIUS PIELEANU: 69% DINTRE ROMÂNI NU VOR 
ÎNCHIDEREA PIEȚELOR, IOHANNIS: NU SE ÎNCHID TOATE PIEȚELE!, ZAMFIR:PNL ÎI ARUNCĂ PE 
OAMENI PE TROTUARE, NICUȘOR DAN: SUNT DE ACORD CU ÎNCHIDEREA PIEȚELOR, IOHANNIS: 
PSD TRAGE FRÂNA DE MÂNĂ ÎN ROMÂNIA, IOHANNIS: TREBUIE SĂ FACEM ALEGERI LA TERMEN!, 
IOHANNIS REVINE LA TEMA PREFERATĂ: PSD!, POVESTE HORROR CU DSP, FEMEIE INFECTATĂ CU 
COVID, PLIMBATĂ ÎNTRE SPITALE, ULUITOR! ANCHETĂ DSP DUPĂ 2 SĂPTĂMÂNI DE LA DECES, 
BĂTRÂN BOLNAV LĂSAT SĂ AȘTEPTE ÎN FAȚA SPITALULUI.  

 

-11 noiembrie 2020 
 
 Subiectiv, interval orar: 19:00-20:45 
Moderator: Răzvan Dumitrescu 
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Subiecte: sondaje de opinie (CURS și Avangarde) cu privire la intenția de vot a românilor la alegerile 

parlamentare; autoritățile sfătuiesc românii că de Crăciun este mai bine să stăm acasă în familia restrânsă;  
carantinarea unor zone din țară unde există o creștere a numărului de infectări; date controversate cu privire 
la paturile de la ATI pentru pacienții cu coronavirus;  decizia controversată a guvernanților de a închide 
piețele. În partea a doua a emisiunii s-a discutat despre ce se întâmplă cu pensiile, dacă vor mai exista 
majorări. 

Titluri în emisiune:   SONDAJ POLITIC DE ULTIMĂ ORĂ; BĂTĂLIE TOTALĂ PENTRU 
PARLAMENTARE; CURS: PNL 32%, PSD 29%, USR-PLUS 16%; PANDEMIA FURĂ BUCURIA 
SĂRBĂTORILOR; ARAFAT: CRĂCIUN CU MEMBRII FAMILIEI ÎN CASĂ; IOHANNIS NU VREA LOCKDOWN 
ÎNAINTE DE CRĂCIUN; PROBLEME PENTRU IOHANNIS, SIBIUL SE ÎNCHIDE; ULTIMĂ ORĂ: 
MUNICIPIUL SIBIU INTRĂ ÎN CARANTINĂ; 23 DE OAMENI AU MURIT AȘTEPTÂND LOC LA ATI; 
COMUNICAREA PROASTĂ OMOARĂ OAMENII ÎN SPITALE; CÂTE LOCURI LIBERE SUNT ÎN REALITATE 
LA ATI; CRIZĂ ECONOMICĂ, CE SE ÎNTÂMPLĂ CU PENSIILE; ULTIMA ORĂ: PSD VREA MAJORAREA 
PUNCTULUI DE PENSIE LA 1875 LEI; DANCĂ (PNL) AM CRESCUT PENSIILE CU 14%; ROMAȘCANU 
(PSD) PENSIILE TREBUIAU SĂ CREASCĂ CU 40%; PSD PROPUNE DUBLAREA ALOCAȚIILOR; 
SCANDAL PSD VS PNL; PRODUCĂTORII ALUNGAȚI DIN PIEȚE PE TROTUARE. 

Invitați în prima parte a emisiunii: Vladimir Ionaș-sociolog; Adrian Dobre- membru PRO România; Dan 
Vâlceanu-deputat  PNL;  Bianca Purcărin- medic, candidat PSD Senat, iar în cea de-a doua parte: Doina 
Pârcălabu- fostă șefă a Casei de Pensii, membru PPU-sl; Ionel Dancă- șeful Cancelariei primului-ministru-
PNL; Lucian Romașcanu- senator PSD. 

Aspecte semnalate în emisiune: 
 S1 (rep.58.18-58.56 sel.11-18) 
Moderatorul nu a prezentat și calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților Adrian Dobre, 

PRO România și Dan Vâlceanu, PNL. Pe ecran a fost titrat la începutul intervenției acestora: Adrian Dobre-
membru PRO România și Dan Vâlceanu-deputat PNL. Nu a fost menționată în scris pe ecran și calitatea de 
candidați pentru alegerile parlamentare. 

 

 S2 (rep. 56.40-57.30 sel.11-19 și S3 (rep. 01.26 sel.11-20) 
Și în cazul invitaților din partea a doua a emisiunii, nu a fost prezentată de către moderator calitatea de 

candidați a acestora la alegerile parlamentare. Moderatorul a prezentat numele invitaților astfel: Doamna 
Doina Pârcălabu, fostă președintă a Casei de Pensii, Partidul Puterii Umaniste, prin legătură Skype, Ionel 
Dancă-șeful Cancelariei primului-ministru și Lucian Romașcanu-senator PSD. 

În cazul invitatei Doina Pârcălabu, la debutul intervenției acesteia în emisiune, pe ecran a fost titrat: 
candidat PPU-sl la Camera Deputaților, iar în cazul celorlalți doi invitați: Ionel Dancă-șeful Cancelariei 
primului-ministru și Lucian Romașcanu-senator PSD. 

 

 S4(rep.58.57- 00.43 sel.11-18, 11-19) 
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În prima parte a emisiunii, Răzvan Dumitrescu a prezentat în emisiune două sondaje de opinie cu privire 
la intenția de vot, realizate în ultima perioadă de CURS și Avangarde. 

Răzvan Dumitrescu: Un sondaj de ultimă oră CURS făcut în ultimele zile, practic în campanie electorală, 
poza zilei, ca să zic așa, sondaj omnibus, arată următoarele  cifre, PNL la 32% pe  primul loc, urmat de PSD  
la 29 de  procente, USR-PLUS  într-o creștere la 16 procente, PMP, e partidul domnului Băsescu, știți despre 
ce e vorba, 7%, PRO România 6%, UDMR 5%. Este sondajul CURS. Vă reamintesc că săptămâna trecută a 
existat și un sondaj Avangarde care a dat următoarele date, vedem ce spunea sondajul Avangarde 
săptămâna trecută. Imediat vom avea pe ecran sondajul Avangarde care spunea în felul următor: PNL 33%, 
PSD  la 31%, USR-PLUS 15%,  PMP 5%,  PRO România 5%, UDMR 5%, PPU 3%, ecologiștii  2%. Sondajul 
era făcut în perioada 1-4 noiembrie pe 850 de respondenți, sondaj telefonic. Cifrele sunt aproximative în 
marja de eroare, fără mari diferențe, la metodologia CURS, avem omnibus sondajul, volumul eșantionului 
1067 respondenți, votanți în vârstă de 18 ani și peste,  marja maximă de eroare pe întregul eșantion +/- 3%,  
la un nivel de încredere de 95%.  Metoda de culegere a datelor a fost față în față, la domiciliul respondenților 
și perioada de culegere a datelor 1-10 noiembrie 2020. 

Pe ecran au fost afișate datele sondajului CURS: întrebarea: Cu ce partid veți vota la alegerile din 
decembrie? și graficele procentuale ale partidelor politice. 

După difuzarea graficelor pe ecran au fost afișate informații cu privire la metodologia de realizare a 
sondajului CURS. 

Date tehnice ale sondajului CURS: 
 Volumul eșantionului 1067 respondenți, votanți cu vârstă de 18 ani și peste; 
 Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion +/- 3% la un nivel de încredere de peste 95%; 
 Metoda de culegere a datelor: față-în-față la domiciliul respondenților; 
 Perioada de realizare: 1-10 noiembrie 2020. 
Nu a fost prezentată informația cu privire la cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului 

de opinie. 
În cazul celui de-al doilea sondaj de opinie, cel Avangarde, la care s-a făcut referire în emisiune, pe 

ecran au fost afișate graficele procentuale ale principalelor partide politice care participă la alegerile 
parlamentare. Sub acele grafice au fost titrate următoarele date tehnice: sondaj telefonic efectuat de 
Avangarde în perioada 1-4 noiembrie, pe 850 de respondenți. 

Nu au fost prezentate informațiile cu privire la marja maximă de eroare la nivelul întregului 
eșantion și nici cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului de opinie. 

 
 Sinteza zilei, ora 20:56-23:45 
Moderator: Mihai Gâdea 
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Bogdan Chirieac- jurnalist; Mirel Curea-jurnalist; Mugur Ciuvică- președinte GIP; Adrian Ursu-

jurnalist; Titus Corlățean- senator PSD; Marius Pieleanu-sociolog; Attila Lazlo- senator UDMR. 
 S6 (rep.26.00-26.20 sel.11.21; S7 (rep.43.40 sel.11-21) 
Nu a fost prezentată de către moderator calitatea de candidat a lui Titus Corlățean, ci doar funcția 

deținută, senator PSD și nici a lui Attila Lazlo, fiind prezentat ca senator UDMR. Pe ecran, pe parcursul 
intervenției lui Titus Corlățean a fost menționată calitatea de candidat PSD pentru Senatul României. La fel și 
în cazul senatorului UDMR Attila Lazlo. 

Titluri: ORBAN, 10 MĂSURI GENIALE SAU DE NOAPTEA MINȚII?; STUPEFIANT: FĂRĂ PROROCOL 
DE RESUSCITARE; SITUAȚIE INCREDIBILĂ LA SPITALUL DIN PITEȘTI; CONSULTARE NAȚIONALĂ LA 
SINTEZA ZILEI. 

Subiecte: despre măsurile luate de guvern pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus; 
despre alegerile din SUA, cei doi candidați își adjudecă victoria; România are un grad foarte ridicat de 
infectări cu coronavirus; situația de la spitalul din Pitești unde medicii au fost sfătuiți să nu mai resusciteze 
persoanele care au nevoie de resuscitare; consultare națională cu privire la măsurile luate de guvern pentru a 
combate pandemia. 

 

- 12 noiembrie 2020 
 
 Ediție Specială, interval orar 18.55-19.46 
Moderatori: Adrian Ursu, Sabina Iosub.  
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: copii de la UNICEF și Salvați Copiii, Raluca Turcan vicepremier și vicepreședinte PNL, Gabriela 

Firea, vicepreședinte al PSD, Dan Barna, președinte al Alianței USR PLUS, Eugen Tomac, PMP, Victor 
Ponta, președinte al Pro România, Daniel Ionașcu, președinte executiv PPU-SL. Nu este anunțată calitatea 
de candidat a invitaților de către moderatori, doar calitatea de membri ai partidelor politice și funcții deținute în 
cadrul acestor partide. Este afișată intermitent pe ecran calitatea politică a acestora, în momentul intervenției. 
Moderatorul Adrian Ursu face mențiunea, la începutul emisiunii, că nu a putut fi prezent și un reprezentant al 
UDMR.  

 Subiectiv, interval orar 19.59-20.45 
Moderator: Răzvan Dumitrescu. 
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Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Adrian Năstase,  fost premier al României, skype, , în studio – Maria Grapini, PPU-SL, Bogdan 

Chirieac, jurnalist, Vlad Nistor, europarlamentar, PNL, skype, Oana Florea, deputat, PSD, skype. Nu este 
aunțată calitatea de candidat sau de repezentant a invitaților, doar calitatea de membru al unui partid politic; 
este afișată intermitent pe ecran calitatea politică în momentul intervenției acestora.  

Titluri afișate pe ecran: ADRIAN NĂSTASE, ANALIZĂ DURĂ A ACTUALEI GUVERNĂRI, ADRIAN 
NĂSTASE, MESAJ DUR PENTRU KLAUS IOHANNIS, ADRIAN NĂSTASE: “VOR TREBUI SĂ MOARĂ 
OAMENI...”, NĂSTASE: IOHANNIS VREA ȘI PARLAMENTUL LUI, NĂSTASE: IOHANNIS A DEVENIT 
PREȘEDINTELE PNL. De la ora 20.18: ORBAN SE LAUDĂ CĂ A OPRIT CREȘTEREA INFECȚIILOR, 
AUTORITĂȚILE PRELUNGESC STAREA DE ALERTĂ, MEDICII, PROTEST EXTREM ÎN FAȚA 
GUVERNULUI, NICIUN JUDEȚ CONDUS DE PSD ÎN TOP 10 AFECTATE. 

Teme: alegerile parlamentare, ce șanse are un guvern PSD, pademia de coronavirus. 
 
 Sinteza Zilei, interval orar 20.53 – 23.45 
Moderator: Mihai Gâdea 
Emisiunea s-a difuzat cu marcajul: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați:  Alexandru Rafila, profesor, (video-tel), Adrian Streinu-Cercel, director Institutul Național de Boli 

Infecțioase, (video-tel) Oana Zamfir, jurnalist, Sarmiza Andronic, comentator politic, Bogdan Ficeac, jurnalist, 
scriitor, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, Robert Cazanciuc, președintele 

Senatului PSD (de la ora 22.00,). Calitatea de candidat și de membru PSD nu este anunțată de moderator în 
cee ce privește invitații Alexandru Rafila sau Adrian Streinu-Cercel. Calitatea de candidat a invitaților este 
afișată doar pe ecran, în momentul intervenției acestora.   

 

Analizând conţinutul rapoartelor de monitorizare întocmite pentru perioada 6-12 
noiembrie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia 
prevăzută la art. 8 alin. (4) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 
anul 2020, întrucât, în cadrul emisiunilor difuzate nu a precizat calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia,   
astfel cum prevede norma invocată. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care 
se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al 
acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi 
vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat norma 
invocată în următoarele emisiuni:  

- Punctul de întâlnire din 6 noiembrie 2020, în care invitatul Marcel Ciolacu a fost 
prezentat de moderatorul Radu Tudor ca preşedinte PSD, fără a-i preciza și calitatea de 
candidat la alegerile parlamentare, iar în momentul intervenţiei acestuia, pe ecran a fost 
afişat președinte PSD; 

- Descoperiți din 7 noiembrie 2020, în cazul intervenției candidatului PNL, Virgil 
Guran, consilier de stat la Cancelaria premierului, mențiunea privind numele şi calitatea 
acestuia a apărut pe ecran la începutul intervenției, însă nu a fost completă, întrucât, nu s-a 
menţionat şi calitatea sa de candidat PNL la Senat, ci doar funcția deținută în acel moment, 
de consilier de stat la cancelaria premierului; 

- Subiectiv din 9 noiembrie 2020, în cazul invitaților Eugen Teodorovici-PSD și Florin 
Roman-PNL nu a fost prezentată calitatea de candidaţi la alegerile parlamentare, în 
momentul intervenției acestora, ci doar funcția deținută în acel moment; 

- Ediție Specială din 10 noiembrie 2020, în cazul invitatului Sorin Grindeanu, fost prim-
ministru al României, candidat din partea PSD la alegerile parlamentare, studio, (calitatea 
de candidat apare pe ecran intermitent); 

- Subiectiv, ediție specială  din 10 noiembrie 2020, nu a fost anunţată calitatea de 
candidați a invitaților de către moderator, la începutul emisiunii (partea întâi sau partea a 
doua), ci doar calitatea politică. Tot calitatea politică a fost afișată pe ecran și în momentul 
intervenției acestora (singura anunțată ca fiind candidat, afișat pe ecran, a fost invitata 
Ramona Bruynseels, candidat PPU-SL la Senatul României); 

- Sinteza zilei din 11 noiembrie 2020 nu a fost prezentată de către moderator calitatea 
de candidat a lui Titus Corlățean, ci doar funcția deținută, de senator PSD și nici a lui Attila 
Lazlo, fiind prezentat ca senator UDMR; 
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- Subiectiv din 11 noiembrie 2020, moderatorul nu a prezentat și calitatea de candidați 
la alegerile parlamentare a invitaților Adrian Dobre, PRO România și Dan Vâlceanu, PNL. 
Pe ecran a fost titrat la începutul intervenției acestora: Adrian Dobre-membru PRO 
România și Dan Vâlceanu-deputat PNL. Nu a fost menționată în scris pe ecran și calitatea 
de candidați pentru alegerile parlamentare. 

Și în cazul invitaților din partea a doua a emisiunii, nu a fost prezentată de către 
moderator calitatea de candidați a acestora la alegerile parlamentare. Moderatorul a 
prezentat numele invitaților astfel: Doamna Doina Pârcălabu, fostă președintă a Casei de 
Pensii, Partidul Puterii Umaniste, prin legătură Skype, Ionel Dancă-șeful Cancelariei 
primului-ministru și Lucian Romașcanu-senator PSD. În cazul invitaților Ionel Dancă-șeful 
Cancelariei primului-ministru și Lucian Romașcanu-senator PSD. 

- Ediție Specială din 12 noiembrie 2020, nu a fost anunțată calitatea de candidat a 
invitaților de către moderatori, doar calitatea de membri ai partidelor politice și funcții 
deținute în cadrul acestor partide; 

- Subiectiv din 12 noiembrie 2020, nu afost anunțată calitatea de candidat sau de 
repezentant a invitaților, doar calitatea de membru al unui partid politic;  

- Sinteza Zilei din 12 noiembrie 2020, calitatea de candidat și de membru PSD nu a 
fost  anunțată de moderator în ceea ce-i privește pe invitații Alexandru Rafila şi Adrian 
Streinu-Cercel.  

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în prima parte a emisiunii de 
dezbatere electorală, Subiectiv, ediţia din 11 noiembrie 2020, radiodifuzorul a prezentat 
două sondaje de opinie cu privire la intenţia de vot realizate în ultima perioadă de către 
CURS şi Avangarde, cu încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Decizia nr. 603/2020 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, coroborate cu cele ale art. 77 alin. (1) lit. 
c) şi d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților. 

Astfel, cu privire la conţinutul sondajului de opinie, CURS, membrii Consiliului au 
constatat că nu a fost prezentată informația cu privire la cine a solicitat și cine a plătit 
efectuarea acestuia, iar în cazul celui de-al doilea sondaj de opinie, Avangarde, nu au fost 
prezentate informațiile cu privire la marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion și 
nici cine a solicitat și cine a plătit efectuarea acestui sondaj de opinie. 

 Or, potrivit art. 12 alin. (1) din norma invocată, coroborate cu cele ale art. 77 alin. 
(1) lit. c) şi d) din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite şi de 
următoarele informații:  

c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare; 
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului. 
Pentru aceste considerente, ținând cont de criteriile legale de individualizare a 

sancțiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.   

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

În temeiul art. 76 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților și ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea  
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016) pentru postul ANTENA 3 – 
NEWS & CURRENT AFFAIRS se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 8 alin. (4) şi 12 alin. (1) din Decizia nr. 
603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, coroborate cu cele ale art. 77 
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alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților.  

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  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 postul Antena 3 cu somaţie publică, 
întrucât, în cadrul unor emisiuni de dezbatere electorală, difuzate în perioada 6-12 
noiembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în care s-au exprimat persoanele invitate, cum 
ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, fapt ce contravine prevederilor art. 8 
din Decizia nr. 603/2020 privind respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru faptul că, în două sondaje de opinie difuzate în 
emisiunea Subiectiv din 11 noiembrie 2020, radiodifuzorul nu a prezentat informaţii privind 
marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion, cine a solicitat și cine a plătit 
efectuarea sondajului de opinie, astfel cu prevăd dispoziţiile art. 12 din acelaşi act 
normativ.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 

Consilier juridic Dumitru Ciobanu 
 
 


