
 
Decizia nr.692 din 15.12.2020 

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 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la 
respectarea reglementărilor privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea 
membrilor Parlamentului României în cadrul emisiunilor difuzate de posturile de 
televiziune în perioada 20 - 26 noiembrie 2020.   

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 rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile   
art. 9 lit. a) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, 
potrivit cărora: 

- art. 9 – Realizatorii și moderatorii emisiunilor și dezbaterilor electorale au 
următoarele obligații: 

a) să fie imparțiali; 
În fapt, în perioada 20 - 26 noiembrie.2020, postul de televiziune ANTENA 3 a 

difuzat emisiuni electorale și de dezbateri electorale cu privire la care membrii 
Consiliului au constatat încălcarea prevederilor legale invocate – cităm câteva exemple 
din rapoartele de monitorizare: 

 

23.11.2020 
A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 23.11.2020, interval orar 19:00-

24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, ale dispozițiilor legislației 
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 

 Sinteza zilei, interval orar  20:56-23:47 
Moderator: Mihai Gâdea, în partea a doua Oana Zamfir. 
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Subiecte: întrebări și discuții despre vaccinul anti-COVID; consultare internațională în 

legătură cu vaccinul anti-COVID, moderatorul a îndemnat să își expună opinia atât cei care 
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doresc, cât și cei care nu doresc să se vaccineze; lipsa vaccinului anti-gripal din cabinetele 
medicilor de familie; numărul scăzut de testări făcute de DSP pe baza protocolului de caz; 
atacuri de campanie pe paginile de socializare. 

Titluri: EDIȚIE EXPLOZIVĂ „SINTEZA ZILEI”; CE ÎNTREBĂRI AVEȚI PENTRU 
SPECIALIȘTI; VACCINUL COVID-ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI;  URMEAZĂ: PROF. DR. 
RAFILA, DETALII DESPRE VACCIN.  

(... 
• S6 (rep.02.50-11.45 sel.23-22)  

În emisiune s-a discutat despre vaccin, posibilele efecte adverse, grupele de risc, modul în 
care se va realiza vaccinarea etc. S-a discutat și despre problema lipsei vaccinului antigripal 
din farmacii și cabinetele medicilor de familie.  

(...)  Alexandru Rafila: Da, știu răspunsul. Două lucruri aș vrea să comentez, Ministerul 
Sănătății a cumpărat față de anul trecut teoretic de două ori mai multe doze de vaccin și 
în mod normal la medicii de familie ar fi trebuit să existe suficient vaccin pentru ca să 
fie imunizați toți pacienții cu boli cronice de pe lista lor, înțeleg că au fost achiziționate 3 
milioane de doze de vaccin și paradoxal nu au ajuns, decât o mică parte din acele 3 
milioane de doze, asta e o jumătate din răspuns, iar cealaltă jumătate din răspuns legată 
de vaccinul care ar fi trebuit să existe în farmacii, acolo există un consum istoric, iar companiile 
livrează o cantitate de vaccin oarecum asemănătoare cu cea din anii precedenți, pentru că au 
două motivații, nu vor să riște o cantitate mai mare și să rămână necumpărat, anul acesta e o 
situație mai specială, lumea a înțeles că este utilă vaccinarea antigripală atunci ei au 
comandat o cantitate puțin mai mare decât cea din anii precedenți. Mai mult, vaccinul gripal se 
face într-un proces tehnologic care durează 6 luni și atunci practic producția de vaccin s-a 
încheiat în luna septembrie și alt vaccin nu se mai face, atunci nu se mai poate suplimenta 
cantitatea de vaccin care se produce într-un an pentru că există o cerere mai mare, singura 
noastră șansă ar fi ca o țară să nu folosească întreaga cantitate și acel vaccin să fie adus în 
România, dar în contextul actual, șansele sunt minime. 

Oana Zamfir: Domnule profesor, dumneavoastră spuneți că ministerul Sănătății a 
comandat și paradoxal nu a ajuns la medicii de familie, păi ce să se fi întâmplat cu el că 
uitați continuă să ne scrie.... 

Alexandru Rafila: Nu știu, asta ar trebui să ne spună Ministerul Sănătății, eu am 
vorbit... 

Oana Zamfir: Păi vedeți, poate au comandat tot pe hârtie, cum au comandat și alte 
lucruri care nu au mai ajuns pentru că la medicii de familie am furnizat noi atâtea 
reportaje, sunt liste uriașe de așteptare și listele alea de așteptare sunt în primul rând, 
că de aia se fac prioritizat, tocmai persoanele cu boli care le situează în zona de risc și 
uite, dacă... 

(...) 
 Oana Zamfir: Ce ne spunea profesorul Cercel, până la vaccin avem o formulă care pare să 

dea rezultate foarte bune, acel anticorp monoclonal de ce nu luptăm acum pentru a achiziționa 
tot ce putem noi de pe piață în acest moment, nici nu vorbim despre el, nici nu discutăm 
despre el și înțeleg că este o formulă de tratament cu foarte bune rezultate, păi până să ne 
lămurim noi ce o să zică Agenția Medicamentului în legătură cu acest vaccin, poate fi dat sau 
nu poate fi dat, ce știm despre vârste, comorbidități, efecte secundare, nu ar fi mai bine să 
vedem dacă putem face astăzi tot ce putem face? Am făcut noi pentru DSP-uri, când îl întrei 
pe Orban zice, am fost și eu personal la DSP, am răspuns la telefon. Și ai răspuns? Ai 
rezolvat problema, domnule premier? Nu e aberant, deci trăim într-o situație plină de 
aberații, ieri a fost însumarea acestor aberații într-un clip, am prezentat și punctajul pe 
care cei de la PNL îl primesc ca să dea pe goarnă către public acest mesaj revoltător. 
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Suntem singurii care ne-am asumat guvernarea și ce să facem noi, să vă plângem de 
milă în momentul ăsta?  În primul rând e o altă minciună pe care o furnizați opiniei 
publice, pentru că domnul Iohannis dacă e să vă condamne cineva la guvernare v-a 
condamnat, ăialalți l-au propus pe Pricopie sau pe cine au propus președintelui și a 
refuzat. 

 
   În emisiune nu a fost invitat niciun reprezentant al  PNL-ului pentru a prezenta 

poziția guvernului vizavi de măsurile luate în gestionarea epidemiei de coronavirus. 
 
25.11.2020 

A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 24.11.2020, interval orar 19:00-
24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, dispozițiilor legislației privind 
regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 
6 decembrie 2020. 

 
Intro Mihai Gâdea: E o ediție pe care aș vrea tare mult să o priviți, pentru că vă 

privește, ne privește, pentru că în momentul de față toată lumea încearcă să găsească 
niște soluții, despre soluții e vorba. Din păcate pentru mulți e vorba doar de campanie 
electorală, adică despre puterea lor, despre dorința lor de a fi tari și mari, pentru 
dumneavoastră azi bătălia este despre altceva, bătălia este despre viața noastră despre 
viața celor dragi, (...) imaginile pe care vi le-am arătat în premieră cu ceea ce se întâmplă 
pe holurile de la Matei Balș, începem să vedem ce era în Italia, ce era în Spania în 
perioada aceea teribilă, holurile pline de pacienți. Ce fac guvernanții în fața acestor 
lucruri? Campanie electorală. Aseară v-am arătat fotografii și imagini video, pacienți 
care au filmat ce se întâmplă acolo, paturi unul lângă celălalt, primeau tratamentul, că 
era vorba de oxigen au tratament medicamentos acolo. Așa arată România de azi și din 
păcate nu se vorbește despre asta pentru că e un interes să nu se vorbească despre 
asta, lumea trebuie să fie liniștită, să creadă în campanie electorală, să meargă să 
voteze, trebuie să fie liniștită, nu trebuie să fie agitată înainte de alegeri. 

(...) 
Sorin Grindeanu: Dincolo că ne costă mai mult ceea ce se întâmplă acuma, dacă nu ar 

fi făcut, vorbesc acum din experiența de fost prim-ministru, dacă nu ar fi făcut o 
rectificare de buget în septembrie cu 2.5 miliarde lei din fondul de rezervă și rectificarea 
de ieri cu încă 1.5 miliarde de lei prin care să își hrănească structurile locale, existau 
bani, dar iată că mai important, așa cum ați început dumneavoastră, mai important în 
viziunea guvernului, cum ați început emisiunea, e partea politică, mai importantă decât 
sănătatea românilor, soluții financiare există atunci când vrei, pe mine m-a șocat acest 
răspuns dat în urmă cu câteva zile, o remarcă aș mai face, săptămâna trecută la ieșirile 
tipice ale domnului Iohannis s-a spus am ajuns la un platou, 10 mii, în jur de 10 mii de 
infectați zilnic. Din acel moment am fost sigur că nu vor mai îndrăzni să facă teste și să 
crească numărul de teste zilnic, ca nu cumva să ne ducem acolo unde probabil  suntem 
în mod real, la 11 mii, 12 mii, 13 mii la numărul de teste pe care putem să le facem zilnic, 
am înțeles că 50 de mii, iar noi nu ajungem nici măcar acolo, doar ca să se mențină 
dictatul de la Cotroceni cu s-a ajuns la un platou de 10 mii, spunea și domnul președinte 
Attila mai devreme, că au scăzut testările în ultima săptămână, ceea ce mi se pare 
incredibil... 

(...) 
Sorin Grindeanu: Dacă îmi permiteți, când o ascultam pe doamna Câmpeanu, că de un an 

de zile am trecut prin diverse etape, începând cu ianuarie-februarie și ajungem acum la 
sfârșitul anului cum ni se spunea în ianuarie-februarie de către președintele României că e o 
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răceală simplă, fiindcă voia să facă alegeri anticipate, toate lucrurile pe care le știm cu toții, 
deci toate deciziile pe care le-a luat pe parcursul acestui an, eu nu le văd decât cu privire la 
interesul politic pe care îl are Klaus Iohannis și PNL-ul. La fel cu ce ați început 
dumneavoastră în emisiune, nu există explicația logică pentru care, de luni de zile nu 
ceilalți adversari politici de pe scena politică spun că trebuie să facem testare, că 
trebuie să facem foarte multe lucruri și oamenii ăștia refuză, de ce? Pentru că vor să 
aibă o dată alegeri și să rămână într-un procent cât de cât rezonabil în încrederea 
românilor, altfel eu nu am explicații logice pe deciziile absolut contra interesului 
românilor și împotriva sănătății românilor, până la urmă. Să știți că dincolo de bătălia 
politică, alegerile vin-pleacă, există viață și după alegeri, modul în care se tratează 
această problemă de aproape un an de zile, arată până la urmă cinismul acestor domni. 
În martie-aprilie ne-au băgat în case pe toți timp de două luni spunându-ne că pregătesc 
sistemul sanitar pentru ce va să vie, scuzați-mă, eu nu am văzut... 

 
  În emisiune nu a fost invitat niciun reprezentant al  PNL-ului pentru a prezenta 

poziția guvernului vizavi de măsurile luate în gestionarea epidemiei de coronavirus. 
 
26.11.2020 

A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 26.11.2020, interval orar 19:00-
24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, dispozițiilor legislației privind 
regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 
6 decembrie 2020. 

 
 Sinteza Zilei, interval orar 20.55-23.42 

Moderator: Mihai Gâdea 
Invitați: Alexandru Rafila, profesor, Ana Maria Roman, jurnalist, Cătălina Porumbel, jurnalist, 
Bogdan Jelea, politolog, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, 
Constatin Vasile Iftene, medic veterinar, skype. De la ora 22.00 – Voichița Lăzureanu, 
conferențiar universitar, Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD, Călin Popescu Tăriceanu, 
lider Pro-România, ALDE, de la ora 22.36, telespectatori Antena 3, de la ora 23.00- Emanuel 
Ungureanu, vicepreședintele Comisie de Sănătate din Camera Deputaților, candidat USR 
alegeri parlamentare ( anunțat și de moderator), de la ora 23.30, Mircea Badea. Moderatorul 
nu a anunțat calitatea de candidat a invitaților.  Calitatea de candidat a invitaților este afișată 
pe ecran.  

Moderatorul Mihai Gâdea nu a prezentat calitatea de candidat la alegerile 
parlamentare a invitaților, cu excepția invitatului Emanuel Ungureanu. Calitatea de 
candidați a invitaților a fost afișată pe ecran. 
Emisiunea s-a difuzat cu marcaj DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Titluri afișate pe ecran:  EDIȚIE INCENDIARĂ “SINTEZA ZILEI”, ȘOC: CÂȚI INFECTAȚI 
SUNT PRINTRE NOI, MEDICUL CARE A FILMAT LA BALȘ RUPE TĂCEREA, SCANDAL 
URIAȘ. PELERINAJ INTERZIS, CREDINCIOȘII DE LA CONSTANȚA, AMENINȚAȚI DE 
POLIȚIE, CONSULTARE NAȚIONALĂ: MERGEȚI LA VOT?, RAFILA: RISCUL DE 
INFECTARE LA ALEGERI, FOARTE MIC, PLANUL DR. RAFILA PENTRU SĂNĂTATE, DR. 
RAFILA CERE TESTARE EXTINSĂ ȘI RAPIDĂ, MEDICUL CARE A FILMAT LA BALȘ RUPE 
TĂCEREA,  GERMANIA TRECE LA TESTAREA ÎN MASĂ, PANDEMIE, CRIZĂ, DECESE, 
TEAMĂ, ALEGERI, ROMÂNIA, LIDER USR: GUVERNUL ORBAN ESTE O CATASTROFĂ, 
LIDER USR: ORBAN S-A FĂCUR DE RUȘINE.  
Teme: măsuri luate de Guvern cu prilejul sărbătorilor de sf. Andrei și 1 Decembrie,  măsuri de 
limitare a pandemiei în accepția prof. Alexandru Rafila, situația de la spitalul Matei Balș prin 
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relatarea medicului Constantin Iftene, imagini de la înmormântarea fotbalistului Diego 
Maradona. 
 
Emanuel Ungureanu: Este extrem de simplu. Domnul Orban nu mai are ce să caute în 
poziția de prim-ministru eu personal am denunțat la DNA posibile legături dintre domnul 
Orban și cazul Unifarm. Domnul Orban nu se mai califică pentru această poziție și oamenii 
din ministerul Sănătății care au gestionat criza prost, avem sute de morți pe zi, nu au ce să 
caute la palatul Victoria. Politica nu este o chestiune de gașcă, este unită gașca galbenă cu 
aia albastră sau cu gașca roșie, în poziții cheie din Guvern trebuie să fie oameni competenți, 
noi ne unim cu partenerii de la PNL care respectă programe de Guvernare, proiecte, nu 
înțelegeri meschine între indivizi compromiși.  
Mihai Gâdea: Dar stați puțin că e ceva foarte interesant, sunt foarte multe întrebări și pentru 
domnul Ungureanu și pentru domnul Tăriceanu și pentru doamna Lăzureanu 
Mugur Ciuvică: Asta este o alianță cu bâta. 
Mihai Gâdea: Dar stați puțin că ce spune domnul Ungureanu în seara asta mi se pare foarte 
interesant, e foarte tare, da.  
Sel. 2. Rep. 27:40-29.04, sel. 26-23 
Mihai Gâdea: Domnul Ungureanu, deci Orban sub nicio formă nu intrați cu el la guvernare, 
Tătaru sub nicio formă spuneți că nu-l acceptați, mai sunt și alți membri în actualul Guvern pe 
care nu i-ați accepta într-un viitor guvern împreună cu PNL-ul?  
Emanuel Ungureanu: Uite dacă îmi dați voie că am fost jurnalist, dacă îl mai prindeți pe 
domnul Tătaru puneți-i o întrebare din partea mea, simplă, dacă se poate. 
Mihai Gâdea: Vă rog. 
Emanuel Ungureanu: A luat șpagă vreodată cât a fost medic?  
Mihai Gâdea: Dacă a luat șpagă vreodată cât a fost medic?  
Emanuel Ungureanu: Da, dacă a luat șpagă, dacă i se spunea la Vaslui doctorul 
Apendicită, să vedeți dacă se califică sau nu. Dacă zice că a luat șpagă   nu mai are cum 
să mai fie ministru.  Dacă zice că nu a luat șpagă să-i spuneți să-mi dea mie un telefon . 

 
În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 

radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 9 lit. a) din actul normativ invocat, în sensul că 
moderatorul unora dintre emisiunile de dezbatere electorală difuzate în perioada       
20-26.11.2020 nu au respectat obligația impusă în sarcina tuturor realizatorilor și 
emisiunilor de dezbateri electorale de a fi imparțiali. 

Astfel, așa cum reiese din rapoartele de monitorizare analizate, moderatorii nu și-
au adaptat conduita în raport de dispozițiile legale invocate și, pe cale de consecință, 
au avut o atitudine lipsită de imparțialitate, în prinicpal, în raport de unul dintre 
competitorii electorali, respectiv PNL. 

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. 76 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente,  cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 din Decizia               
nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, precum și ale art. 91 
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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 pentru încălcarea 
prevederilor art. 9 lit. a) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților 
din anul 2020. 

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 moderatorii unora dintre emisiunile de dezbatere electorală difuzate în 
perioada 20-26 noiembrie 2020 nu au respectat obligația de a fi imparțiali, astfel cum 
obligă art. 9 din Decizia nr. 603 din 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual 
a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 
2020.” 

 
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 
 
 
 


