
Decizia nr. 1005 din 07.11.2019
privind somarea 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, parter, sector 2

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  7  noiembrie 2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza autosesizării, cu
privire la emisiunea ‘’Ediţie specială’’ difuzată în data de 30.10.2019, 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 înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art.
40 alin. (1) şi (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  (Codul  audiovizualului),  potrivit
cărora:
 (1)  În  virtutea  dreptului  la  propria  imagine,  în  cazul  în  care  în  programele
audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 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.

În fapt, în data de 30.10.2019, în intervalul orar 16:59-18:48, postul ANTENA 3 a
difuzat,  în direct,  emisiunea  ‘’Ediție  specială’’ (semnalată prin marcajul:  DEZBATERE
ELECTORALĂ), moderată de Cătălina Porumbel.

Redăm, parțial, din constatările reținute în raportul de monitorizare:
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele semnalate:  SCANDAL LA AUDIERI. ANUNȚ DESPRE

PENSII  ȘI  SALARII;  OLGUȚA CĂTRE MINISTRUL PNL:  VINE APOCALIPSA;  AVIZE NEGATIVE
PENTRU  MINIȘTRII  CU  BANI;  SCANDAL  URIAȘ.  DĂNCILĂ:  IOHANNIS  FACE  PRESIUNI;
MINISTRUL CU VILĂ URIAȘĂ, EXPLICAȚII HALUCINANTE.



Invitații din prima parte a emisiunii: în studio - Radu Cristescu (PSD), Tănase Stamule (PNL), Ionel
Petre (președinte ALDE Dâmbovița); prin legătură telefonică directă – Marius Budăi (ministru interimar
al Muncii).

I. Primul  subiect  al  emisiunii  s-a  referit  la  audierea  ministrului  propus de  PNL pentru  Ministerul
Muncii,  Violeta  Alexandru.  În acest  context,  invitatul  Radu Cristescu a comentat  audierile  miniștrilor
propuși de guvernul Orban în comisiile parlamentare.

Sel  1 (rep 09:39-11:57, sel  30-17) Radu Cristescu:  ...Așa și  aici,  te  așteptai  să vină dom`le,  niște
miniștrii pregătiți. Ce avem și ce vedem la aceste audieri? În afară de faptul că niciun ministru nu este
lăsat, este gardat, flancat de domnul Orban, un celebru șomer propus prim-ministru și de doamna
Turcan. Acuma, eu aș vrea să-l citez pe domnul Orban, pentru că el urla ca din gură de șarpe să nu facă
femeile din politică ce a făcut Raluca Turcan, dar nu dau tot citatul pentru că este abia ora cinci...

Cătălina Porumbel: Da, nu, haideți să nu...
Radu Cristescu: Și vedem că doamna Turcan este acuma lumina PNL-ului cu domnul Orban care

este un șomer propus prim-ministru, da? Întrebat fiind de unde ia bani, cum ajunge la serviciu să ia
bani, n-a știut să răspundă. Acuma, vedeți că ministere importante, nu vorbesc de exemplu, că cel propus
la Ministerul Sănătății are un dosar penal, este suspect, a zis el singur că este suspect. Trecem, ei sunt
buni dacă sunt suspecți. Uitați-vă la ministrul de Interne care nu are studii superioare, nu vorbesc de
facultățile sau școala de ofițeri, pentru că el și-a trecut armata ca și școală de ofițeri plus... om care a
vândut 400 de hectare de teren, 11 hectare de teren lu` soră-sa și lu` cumnate-su, închiriate ulterior
interlopilor din Caransebeș, deci la ei e voie, la alții nu este voie. La Ministerul Economiei a apărut unu`
care spune că taie și vinde și privatizează, nici măcar n-a spus nimic de industria auto care aduce 14%
din PIB, 26% din exporturi, deci ei taie și privatizează. Ăștia sunt cei care vor să vină. Adică, declarațiile
lor de-a lungul timpului cu tăierile sunt la dumneavoastră, bănuiesc, le puteți da în orice moment, le
puteți da aceste declarații. Păi ei spun, nu spune PSD-ul, ei au zis, tăiem, facem, da?

Cătălina Porumbel: Bun!
Radu Cristescu: Acuma...
(...)
Au fost  difuzate  două  înregistrări  care  au  conținut  declarațiile  lui  Virgil  Popescu,  propunerea

guvernului Orban pentru funcția de ministru al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu privire la
facturile  pentru  energie  electrică.  După  difuzarea  înregistrării,  în  studio  au  avut  loc  următoarele
comentarii:

Sel 2 (rep 14:04-14:50, sel 30-17) Cătălina Porumbel: Bun. Deci...
Radu Cristescu: Habar n-au! A ieșit marele șomer, Sică Mandolină, Ludovic Orban, să spună... el

nici nu știa că producătorul de energie și cu transportatorul de energie n-au voie să fie sub același
minister....

Tănase Stamule: Deci...
Cătălina Porumbel: Da, domnul ministru Budăi, dacă mai vrea să facă vreo intervenție...
Radu Cristescu : Iar pe domnul Virgil Popescu îl interesau casele cu piscină, probabil colegul lui cu

grinda aia peste casă, casă de 900 de metri, să nu putea (neinteligibil) la piscină. Ce dracu vorbim!
Cătălina Porumbel: Ziceți, domnule ministru, ca să încheiem convorbirea cu dumneavoastră, să nu vă

mai ținem pe telefon. Vă rog!
Marius Budăi: Da, deci ar fi extraordinar de bine dacă am fi siguri că creșterile de venit de la anu` ar

fi într-adevăr înfăptuite...

II. Al doilea  subiect  al  emisiunii  s-a  referit  la  scandalul  legat  de  alegerea  și  numirea  comisarului
european din partea României.

Sel 3 (rep 24:33-29:11, sel 30-17) Cătălina Porumbel: Ce înseamnă... ce înseamnă că Iohannis face
presiuni la Bruxelles, așa acum spune Viorica Dăncilă?

Tănase Stamule: Cum adică face presiuni?
Cătălina Porumbel: Păi așa a spus premierul. Știți dumneavoastră ce se întâmplă?
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(...)
Radu Cristescu: Iar ceea ce face președintele, face o presiune...
Radu Cristescu:  ... pe interese, pe interese personale și total aservite altor interese din afara țării.

Este clar și acuma se vede foarte...
Cătălina Porumbel: Ce înseamnă...?
Radu Cristescu: Păi Cioloș al cui comisar a fost, doamnă? Al României? 
Cătălina Porumbel: Ce înseamnă?
Radu Cristescu: Cioloș a fost comisarul Franței. Asta i-a deranjat pe ei. Ați văzut: și Rovana Plumb

a picat și Nica. De ce? Pentru că trebuie omul lor, omul lor. Sunt aserviți intereselor străine, da? Este
prerogativa doamnei Dăncilă și a guvernului, Iohannis a primit „Cc:”, de fapt a primit o copie și turbă
că nu poate el să-l numească pe Siegfried Mureșan, că așa i s-a cerut de undeva. Asta a fost de la
început, de acuma 2 luni de când este acest scandal. Trebuie cineva de la ai noștri. Chiar dacă atuncea,
acuma 2 luni, guvernul nu era demis.

Cătălina Porumbel:  Da`, când spuneți presiuni, domnule Radu Cristescu, pentru că e important, ce
înseamnă presiuni? Adică...?

Radu Cristescu: Auziți? Presiuni înseamnă în felul următor: de ce să vină Cristescu, Rovana Plumb,
Nica, da? Socialiști, din alt grup, alții, da? – Socialiștii, când noi avem oamenii noștri? Ca să nu zic,
ofițeri acoperiți, gen Cioloș, da? Care a fost comisarul Franței, care a făcut cele mai mari nenorociri
României. Când se vor desecretiza actele de la Guvern...

Cătălina Porumbel: Aveți dovezi, domnule Cristescu?
Radu Cristescu: ... veți vedea ce s-a întâmplat și cu pesta de atunci.
Cătălina Porumbel: Aveți dovezi, domnule Cristescu?
Radu Cristescu: Sunt o grămadă de dovezi publice pe mass-media, da?
Ionel Petre: Da, foarte importat. E foarte important.
Radu  Cristescu:  Cine  a  fost  Cioloș,  al  cărui  comisar  a  fost  și  asta  se  încearcă  și  cu  Siegfried

Mureșan. De fapt, Siegfried Mureșan, un băiețel plecat de la Hunedoara, ajuns la Bruxelles, n-a știut
nimeni nimic de el, apare brusc, propus președintelui Băsescu europarlamentar, nimeni. Este circuitul
tipic a acestor... agenți de influență a unor puteri străine.

Tănase Stamule: Nu este adevărat. Domnul Cristescu nu știe, Siegfried Mureșan...
Radu Cristescu: Noi nu mai avem identitate din cauza unui președinte de etnie...
Tănase Stamule: Dar nu este adevărat, domnule Cristescu.
Radu Cristescu: ... de etnic german, nu mai avem identitate. Cred că ne-am săturat noi, românii, să

mai votăm așa ceva.
(...)
Radu Cristescu:  Ca să nu mai spun că... și fac o mică paranteză, de marele șomer Ludovic Orban,

căruia, acum doi ani și ceva de zile i s-a retrocedat o grădiniță în Brașov și lui și lu` frate-su și au
evacuat copiii din grădiniță, doamnă. N-a zis nimeni nimic și nu zice de chestiile astea.

Cătălina Porumbel: Stați puțin , domnule Cristescu, luați-mă ușor. Deci, cum? Mai ziceți o dată.
Radu Cristescu: Ludovic Orban, împreună cu Leonard Orban...
Cătălina Porumbel: Așa...
Radu Cristescu: ... acestor doi frați li s-a retrocedat o grădiniță din Municipiul Brașov.
Cătălina Porumbel: Când?
Radu Cristescu: Acuma vreo 3 ani cred că...
Cătălina Porumbel: Așa... și?
Radu Cristescu:  Au evacuat copilașii din grădiniță, au luat imobilul și l-au vândut. Nimeni nu zice

nimic de chestia asta.
Cătălina Porumbel: Domnule Stamule, știați?
Tănase Stamule: Nu cunosc speța, dar domnul Cristescu are o grămadă de povești văd.       
Tănase Stamule: Dar când le-a furat domnu...?
Cătălina Porumbel: Faceți acuzații grave, domnule Cristescu.
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Radu Cristescu: Dar se pot proba... și îl pune ministru de Interne, fără studii superioare, doar că e
prieten cu cine trebuie.

Cătălina Porumbel: Cu cine, domnule Cristescu? Cine-i prietenul ăsta bun la suflet?
Radu Cristescu: Are doi prieteni, că nu contează, dacă ai prieteni poți fi și interlop și fără studii...
Tănase Stamule: Dar spuneți cine sunt prietenii ăștia.
Radu Cristescu:  Domnul Helvig și domnul Rareș Bogdan. Da? Ei l-au propus, ei l-au adus, deci

dacă stau ăștia în spate, ei sunt curați, ei sunt buni. Uitați-vă la ei, caricaturi, necinstiți, malpraxis. Ce
înseamnă malpraxis? Sărim la Arafat, da? Sărim la el! Sărin la doctorul care a înjurat. Corect! Dar cu
asta cu malpraxis-ul în sus, pe când un dosar nu-l vedem. nu se poate așa ceva.

Cătălina Porumbel: Ziceți ceva, domnule Stamule.
Tănase Stamule: Domnule ministru al Sănătății este printre cei mai buni chirurgi din România, a făcut

operații pe copii...
(...)
Sel 4 (rep 29:28-31:11, sel 30-17) 
Radu Cristescu: Cu un șomer prim-ministru? Cu un șomer!
Cătălina Porumbel: Păi zice că nu e șomer, domnule Cristescu, zice că e angajat.
Radu Cristescu: Cu un șomer care a stat în genunchi la Urdăreanu să-i ceară bani. 
Tănase Stamule: Păi tocmai ați spus că a vândut o casă.
Radu Cristescu: Să-i ceară bani. Să-i ceară bani să apară la televizor, ăsta este Orban, da?
Tănase Stamule: Unde dom`le? N-a câștigat procesul că nu există fapta? De ce...? Iarăși dezinformați.

Adică, când cineva câștigă procesul de la PNL și se demonstrează că nu e vinovat (neinteligibil).
Radu Cristescu: Nu am zis de Orban...
Cătălina Porumbel: Să știți că domnul Orban zice că e angajat.
Radu Cristescu: ... n-ai ce să cauți moral în funcția de prim-ministru.
Tănase Stamule: De ce?
Radu Cristescu: Pentru că ai mirosit bani de la un mogul...  Există stenogramele de la DNA.
Tănase Stamule: Unde, dom`le, s-a milogit el?
Radu Cristescu: Stenogramele DNA-ului spun că stătea în genunchi la Urdăreanu și îi cerea bani,

da? Nu folosesc cuvântul care l-a spus Urdăreanu că este urât, da? Și doi, vinzi o grădiniță, scoți
copilașii din grădiniță, tu, Ludovic Orban, dar tu ai voie.

Tănase Stamule: Deci lansați niște povești în spațiul public care n-au nicio legătură...
Radu Cristescu: Vela are voie, Vela are voie, acela cu casa de 800 de metri are voie.
Cătălina Porumbel: Domnule Cristescu, noi vom verifica aceste acuzații pe care le lansați.
Tănase Stamule: Să se arunce cu povești d-astea...
Radu Cristescu: Nu sunt povești.
Cătălina  Porumbel:  Le vom verifica.  Domnule  Stamule,  spuneți  că  nu  știți  nimic  despre  povestea

grădiniței. Nici eu nu știu, recunosc.
(...)
Ionel Petre: Păi, e greu să trasezi niște (neinteligibil), pentru că aici se pare că aici e nevoie de foarte

multe... de foarte multe argumente. Se pare că domnul Cristescu are niște informații și ar fi bine să iasă
cu dovezile...

Radu Cristescu: Și dovezi.
Cătălina Porumbel: Are și dovezi, am fost (neinteligibil).
Radu Cristescu: Să iasă cu dovezile, exact despre asta vorbesc.
Cătălina Porumbel: Vom verifica dacă așa este cu retrocedarea grădiniței pentru frații Orban.

III. Al  treilea  subiect  dezbătut  în  emisiune  s-a  referit  la  explicația  pe  care  ministrul  propus  la
Dezvoltare Regională, Ștefan Ion, a oferit-o în timpul audierilor din comisiile parlamentare,  cu privire la
autorizația  de  construcție  a  casei  pe  care  acesta  o  deține  și  taxele  aferente  terenului  pe  care  se  află
construcția.
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Sel 5 (rep 33:49-38:18, sel 30-17) Cătălina Porumbel: Ziceți, domnule Cristescu, Primăria PSD din
Focșani, spune Ștefan Ion, este de vină că nu s-a sesizat de 19 ani ca să încaseze impozitul corect.

Radu Cristescu: Așa este. De obicei, știți cum se întâmplă, hoțul strigă hoții. Am avut în față un... ca
să nu-i spun pe nume, un om cu o casă de 900 de metri, dom`le, omul și-a luat dividende, da? Dar dacă
putem păcăli statul, de ce să nu-l păcălim? Și când ne prinde, dom`le, primarul PSD. Primăria PSD nu
mi-a luat banii! Dom`le, chiar atâta de... ne crede tâmpiți? Uitați-vă la ei în toată splendoarea lor,
vedeți cine vine să ne guverneze. Eu am dat doar câteva exemple, cu Vela și cu ăștia. Uitați-vă, cine
vrea să vină. Dom`le, dacă PNL-ul, da? – Vor să facă ceva, dom`le, chiar nu găseau oameni? Uite, domn
profesor Stamule mi se pare un intelectual rafinat.

Cătălina Porumbel: Vedeți, domnule Stamule?
Radu Cristescu: Domnule, putea să-l pună pe el ministru. Poate îl prindeau și pe el cu vreun plagiat.
(...)
Tănase Stamule:  Deci nu, eu nu spun asta, dar să nu spunem că a furat. Chestia asta că a furat,

adică...
Radu Cristescu: Dar n-a zis nimeni.
Tănase Stamule: Tu când plătești milioane de euro taxe pe an, să crezi că nu poți să plătești o mie de

euro, este o chestie...
Radu Cristescu: A ciordit.
Tănase Stamule: Haideți, domnul Cristescu!
Radu Cristescu: A ciordit. Astea sunt păcăleli d-alea mici, hai să nu plătim la stat, hai să facem...
Tănase Stamule: ...dar nu sunt păcăleli, domnul Ștefan are câteva sute de angajați, este cel mai mare

antreprenor din Vrancea...
Ionel Petre: Domnule Stamule...domnule Stamule, numai un pic!
Tănase Stamule: ...și își plătește taxele la zi.
Ionel Petre:  Dați-mi 10 secunde. Să știți că nu e singurul investitor, nu este singurul român care are

angajați și că plătește taxe foarte multe...
Tănase Stamule: N-a zis nimeni că este singurul. Eu n-am spus asta.
(...)
Radu Cristescu: Intrăm în amănunte, lucrurile sunt foarte simple: uitați-vă la ei, în toată splendoarea.

Jenant, doamnă. Jenant. Este jenant ce se întâmplă. Și este jenant și fac o paranteză, nu este subiectul...
este jenant când la prezidențiale, oameni care ar trebui să fie condamnați sau la pușcărie și aicea este
domnul Iohannis cu casele ciordite, furate, că nu-i place domnului și domnul Barna, domnul Barna cu
6 milioane de euro furați de la handicapați, candidează la președinție...

Cătălina Porumbel: Haideți să...
Radu Cristescu: Nu este posibil așa ceva în România, da?
Ionel Petre: Persoane cu dizabilități.
Cătălina Porumbel: Persoane cu dizabilități, să nu-i jignim pe cei care au aceste afecțiuni.
Radu Cristescu: Nu au ce căuta. De asta, lucrurile merg cum merg. N-ai ce căuta.  Ți-a demonstrat

instanța  că  ai  obținut  casa  prin  fals,  tu  candidezi  la  președinție?  Că te-a  ajutat  Livia  Stanciu  în
momentul respectiv, ok. Dar acum, retrage-te prietene.

Cătălina Porumbel: Domnule Stamule, vă rog, trebuie să interveniți.
Tănase Stamule: Ce să spun? Domnul Cristescu este într-o vervă d-asta de povești nemuritoare, deja...
Radu Cristescu: Povești nemuritoare? Instanța spune că ai furat o casă. Eu spun povești nemuritoare?
Tănase  Stamule: Ce spune dom`le,  instanța? Este condamnat  domnul Iohannis? Haideți  să fim

serioși! 
Radu Cristescu: Da!
(...)
Radu Cristescu: A plătit 300 000 de euro, bani obținuți prin fals la stat?
Tănase Stamule: Deci, dacă noi dezgropăm încă o poveste de acum 5 ani...
Radu Cristescu: A... nu e bine! Nu e bine! 
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În urma analizării  raportului  de monitorizare şi vizionării  de înregistrări,  membrii
Consiliului au constatat că emisiunea „Ediție specială” din 30.10.2019 a fost difuzată cu
încălcarea prevederilor art. 40 alin.  (1 şi 4) din Codul audiovizualului, deoarece au fost
aduse acuzaţii nedovedite unor persoane, de natură a le prejudicia imaginea, și nu a fost
prezentat  punctul  de  vedere  al  acestora,  iar moderatoare  nu  a solicitat  cu fermitate
interlocutorului  să  probeze acuzațiile  pentru  a permite  publicului  să aprecieze cât de
justificate sunt. 

Astfel,  în  cadrul  emisiunii,  unul  dintre  invitați  a  formulat  acuzații  punctuale  la
adresa unor persoane, nominalizate pe post, cum ar fi de exemplu:
...ofițeri acoperiți, gen Cioloș, da? Care a fost comisarul Franței, care a făcut cele mai
mari nenorociri României...Cine a fost Cioloș, al cărui comisar a fost și asta se încearcă
și cu Siegfried Mureșan. De fapt, Siegfried Mureșan, un băiețel plecat de la Hunedoara,
ajuns  la  Bruxelles,  n-a  știut  nimeni  nimic  de  el,  apare  brusc,  propus  președintelui
Băsescu europarlamentar, nimeni. Este circuitul tipic a acestor... agenți de influență a
unor puteri străine......

...de marele șomer Ludovic Orban, căruia, acum doi ani și ceva de zile i s-a retrocedat
o grădiniță în Brașov și lui și lu` frate-su și au evacuat copiii din grădiniță, doamnă. N-a
zis nimeni nimic și nu zice de chestiile astea. ...Au evacuat copilașii din grădiniță, au luat
imobilul  și  l-au vândut.  Nimeni  nu zice nimic de chestia  asta.  ....Cu un șomer prim-
ministru? ...Cu un șomer care a stat în genunchi la Urdăreanu să-i ceară bani. ... Să-i
ceară bani. Să-i ceară bani să apară la televizor, ăsta este Orban, da?

... este jenant când la prezidențiale, oameni care ar trebui să fie condamnați sau la
pușcărie și aicea este domnul Iohannis cu casele ciordite, furate, că nu-i place domnului
și  domnul  Barna,  domnul  Barna  cu  6  milioane  de  euro  furați  de  la  handicapați,
candidează la președinție...

Față de acestea, în cadrul  emisiunii  nu au fost prezentate dovezi în susținerea
acuzațiilor  și  nici  opinia  celor  vizați,  Consiliul  constatând  că  o  asemenea  abordare
contravine dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, în sensul cărora în cazul
în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii  unei  persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.
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.

De asemenea,  în  contextul  formulării  de  acuzații,  Consiliul  a mai  constatat  că
moderatoarea emisiunii nu i-a solicitat în mod categoric invitatului să prezinte probe, așa
cum aceasta avea obligația legală, potrivit art. 40 alin. (4) din același act normativ, astfel
încât  telespectatorii  care  vizionau  programul  să  aibă  posibilitatea  de  a  le  evalua  în
cunoştinţă de cauză. Or, respectarea normei legale are ca scop atât protejarea imaginii
persoanei  vizate  de  conţinutul  afirmaţiilor  acuzatoare  nedovedite,  cât  și respectarea
dreptului  publicului  la  informare  corectă,  întemeiată  pe  probe  concrete,  pertinente  şi
concludente.

Pentru aceste aspecte, 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  sancționare fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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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 în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi (4) din Decizia 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  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  cu  somaţie  publică  postul
ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii „Ediţie specială” din 30 octombrie 2019, au fost
aduse acuzaţii nedovedite unor persoane, de natură a le prejudicia imaginea, și nu a fost
prezentat  punctul  de  vedere  al  acestora,  iar moderatoare  nu  a solicitat  cu fermitate
interlocutorului  să  probeze acuzațiile  pentru  a permite  publicului  să aprecieze cât de
justificate sunt. În raport de aceste fapte, a fost constatată încălcarea prevederilor art. 40
din Codul audiovizualului.”

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

                                Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
                                                                             și Relații Europene

       Şef serviciu Ciobanu Dumitru
Cons. Munteanu Ionica
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