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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamației nr. 
1002/03.02.2020, cu privire la emisiunea ”Sinteza zilei” difuzată în data de 30.01.2020 de 
postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS. 

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 raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 
S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia 
să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

 În fapt, în data de 30 ianuarie 2020, postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & 
CURRENT AFFAIRS a difuzat emisiunea ”Sinteza zilei”, moderată de Mihai Gâdea.  

În studio au fost invitați: Ana Maria Roman-jurnalist Antena 3; Mirel Curea-redactor-
șef Evenimentul Zilei; Șerban Nicolae-senator PSD; Cătălin Harnagea-fost șef SIE; 
Răzvan Dumitrescu-jurnalist Antena 3; Adrian Ursu-jurnalist Antena 3; Mugur Ciuvică-
președinte JEEP; Paula-fostă liftieră Ministerul Muncii (direct telefonic). 

Titluri afișate pe ecran: MINISTRUL MUNCII, ÎN RĂZBOI CU O LIFTIERĂ VĂDUVĂ; 
INTERVIU CU LIFTIERA VĂDUVĂ, MAMĂ A 3 COPII; LIFTIERA-AFARĂ, MINISTRUL 
SĂNĂTĂȚI ȚINUT ÎN BRAȚE; DOUĂ SCANDALURI CLATINĂ GUVERNUL ORBAN; 
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, ÎNTR-UN SCANDAL URIAȘ; MAREA REFORMĂ A 
GUVENRULUI ÎNCEPE CU O LIFTIERĂ; CONSULTAȚIE NAȚIONALĂ LA SINTEZA 
ZILEI; SCANDALURI ÎN LANȚ CLLATINĂ GUVERNUL ORBAN. 
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La începutul emisiunii, moderatorul Mihai Gâdea a anunțat subiectele serii, mai 

exact cele două evenimente de ultimă oră de la Ministerul Muncii (cazul liftierei demise de 
ministrul Muncii Violeta Alexandru) și de la Ministerul Sănătății (incompatibilitatea sesizată 
de ANI în cazul ministrului Sănătății, Victor Costache, acesta fiind atât ministru, cât și 
angajat al unui spital privat și acuzațiile conform cărora ministrul ar fi modificat condițiile 
legale pentru ca spitalul privat Polisano, la care lucrează, să fie inclus în Programul 
național pentru pacienții cu infarct). 

Referitor la primul „scandal”, acela al demiterii liftierei de la Ministerul Muncii, 
moderatorul și invitații au făcut următoarele comentarii: 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Intro Mihai Gâdea: Două scandaluri mari au izbucnit, iar guvernul Orban nu știe cum să 
gestioneze deloc aceste scandaluri. Mulți ne-au reproșat că nu am fost suficient de critici cu 
guvernul Orban. Orice guvern cred că trebuie să aibă o perioadă pentru a se așeza, pentru a-și 
arăta obiectivele, pentru a începe să lucreze. (...) Doamna ministru al Muncii... simte nevoia să își 
facă puțină imagine, populism pentru proști, spunând, domnule, am dat afară liftiera. Reforma 
ministrului Muncii care se ocupă de milioane de oameni,  modul în care încearcă să repună 
lucrurile într-o scară corectă, este că dă afară o liftieră. Scrie pe Facebook, vine la posturile de 
televiziune, vorbește despre asta, simte nevoia să spună, pot eu singură să apăs pe butonul de la 
lift. Poate sunt unii care achiesează acest gen de retorică, la acest gen de prosteală, dacă vrei să 
faci o reformă cu liftierele, dă-le afară pe toate. Dar vedeți dumneavoastră, povestea cu liftiera e 
mult mai gravă decât pare, reforma și războiul pe care ministrul Muncii le declanșează împotriva 
liftierei, pe Facebook, ...Ai întrebat-o cu câte probleme se confruntă, pentru că acel minister scrie 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Pentru că dacă doamna ministru ar fi întrebat-o cine e, 
care e viața domniei sale, ar fi aflat că e văduvă, în pragul pensiei, care îngrijește 3 copii. Ce 
salariu are? 2000 de lei. O văduvă care îngrijește 3 copii și care își duce viața în liftul acela, vă 
dați seama cum e să stai în liftul acela vechi, poate să cadă în orice zi, a mai căzut la Ministerul 
Muncii. Și războiul îl duce doamna ministru al Muncii și Protecției Sociale este cu o văduvă și 
cu 3 copii. Când vezi interviul de astăzi, realizat de Gina Vacaliu, un jurnalist excepțional și o 
vezi în lacrimi pe văduva, mamă a 3 copii, te apucă revolta. Iar doamna ministru, nu știu dacă a 
calculat, dar a-ți face imagine pe spatele unei văduve cu 3 copii pe care o dai afară, s-ar putea să 
fie acel gen de bumerang care nu se întoarce împotriva ta în față, ci împotriva întregului guvern. 
Treaba lor. Treaba presei este când un ministru declanșează războaie împotriva unei liftiere, 
văduvă a 3 copii este s-o caute, așa cum Gina Vacaliu a făcut-o azi și să prezinte această speță și 
să își pună întrebarea, dacă aceasta e reforma pe care România o așteaptă de la un guvern de 
dreapta, ne-a explicat că e nevoie de reforme, reforma e să dăm afară văduva cu 3 copii.  

(...) 
 Mihai Gâdea citește câteva comentarii nefavorabile cu privire la decizia de a demite 

liftiera de la minister, postate pe pagina ministrului Muncii. După prezentarea invitaților din studio, 
Mihai Gâdea a anunțat telespectatorii că sunt invitați să intre în direct telefonic în emisiune pentru 
a-și exprima opinia vizavi de cele două evenimente în care sunt implicați ministrul Muncii și cel al 
Sănătății și pentru a răspunde la întrebările: Este corect ce a făcut ministrul Muncii?  

A fost difuzat un interviu luat liftierei demise de la Ministerul Muncii de către reporterul 
Antena 3. Aceasta a relatat cele întâmplate, modul în care a fost anunțată prin intermediul 
superiorilor acesteia că va fi demisă pentru că doamna ministru nu mai are nevoie de serviciile 
acesteia, perioada lungă cât a lucrat ca liftieră la minister, sarcinile de serviciu pe care le îndeplinea 
și modul umilitor în care a plecat din minister. Aceasta a mai spus că mai avea 3 ani până ar fi ieșit 
la pensie, în momentul acesta rămânând fără un loc de muncă și fără posibilitatea de a se întreține.  

 S3 (rep. 05.17-12.48 sel.30-22) 
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Mihai Gâdea: Ne întoarcem la subiectul de astăzi, la situația evidentă de nedreptate cu 

văduva umilită, batjocorită de această doamnă ministru și cu scandalul cu ministrul Sănătății, 
nu uitați, cei care vreți să interveniți în această seară o puteți face, dacă vreți să vorbiți la telefon 
cu noi, trimițând un e-mail să vă înscrieți stiri@antena3.ro.  

(...) 
 S4 (rep.14.48-16.20 sel.30-22)  
(...) Adrian Ursu: Doar o mică precizare, atâta vreau să fac, din mandatul doamnei Violeta 

Alexandru, spre deosebire de Victor Costache, care nu am văzut să facă altceva decât cele două 
acțiuni în folosul privaților, totuși sunt și lucruri bune, felul în care a descoperit și încearcă să 
așeze niște procese absolut aberante care există în Casele de pensii din țara asta,  asta ar fi fost 
bine dacă o ducea la cap, nu știu dacă era un gest de PR. 

Mirel Curea: Domnule, eu stau să felicit puterea că se duce la serviciu și muncește? Nu mă 
interesează nici cât negru sub unghie. 

Adrian Ursu: Am vrut să precizez asta, doar ca să fim corecți până la capăt. 
 

 S5 (rep. 18.38-20.35 sel.30-22) 
Șerban Nicolae: Mi s-a părut foarte grav când doamna Violeta Alexandru, proaspăt instalată 
ministru de vreo săptămână, două, după ce dăduse telefon unui șef de Casă de pensii aflat în 
spital, ca să îl sune toată lumea, a spus că e foarte mândră că în fiecare zi învață lucruri noi, că 
descoperă experiențe importante ca și cum era bursieră, ca și cum ministrul Muncii era un fel de 
trimis la studii, era foarte fericită că învață niște lucruri noi, se școlarizează la locul de muncă. A 
recidivat, a continuat cu acest tip de comportament și aroganța asta cinică, inumană, în care s-a 
lăudat, că asta este dacă vă uitați, e #bun-simț să dai un om afară în condițiile astea în condițiile 
astea și cu motivația asta, arată cam cât de defect gândesc acești oameni acre trebuie să 
răspundă de populația României. (...) 

În continuare, Mihai Gâdea a intrat în direct telefonic cu telespectatorii, cărora le-a cerut 
opinia în legătură cu cele două cazuri, cel al liftierei de la Ministerul Muncii și al ministrului 
Sănătății protejat în ciuda acuzațiilor publice. 

După pauza publicitară, la ora 23:00 a intrat în direct telefonic în emisiune doamna Paula, 
fostă angajată ca liftieră în cadrul Ministerului Muncii.  

A specificat faptul că este văduvă de 20 de ani, dar nu are 3 copii, ci unul singur care nu 
mai este în întreținerea dânsei. A relatat șirul evenimentelor, decizia ministrului Muncii de a 
renunța la serviciile acesteia și modul în care a fost anunțată de către superiorii ierarhici că va fi 
demisă, sentimentele care le-a încercat aceasta în momentul în care a aflat vestea și teama de a 
rămâne fără venituri pentru a se întreține. În studio invitații au comentat: 

 S8 (rep.01.48- 03.30 sel.30.23)  
Mirel Curea: Femeia asta e nebună?   
Mihai Gâdea: Nu, dacă vreți să reformulați. 
Mirel Curea: Dar nu e sănătoasă cu capul. E singurul lift? 
Paula: Da, e singurul lift. 
Mirel Curea: Doamnelor sunt oameni în vârstă, oameni cu probleme de sănătate, dacă ea a 

căprioară, ar trebui să fugă pe scări pe acolo ca gândacii, domnule ce e cu oamenii ăștia, 
domnule Gâdea? Haideți domnule, ne ferim de cuvinte? Oamenii ăștia ar trebui să îi vadă un 
psihiatru, înainte să își ocupe funcțiile, eu am crezut că sunt 5-6 lifturi, ce facem domnule dacă 
moare unul în lift sau se blochează între etaje? Femeia asta le deblochează, sună, știe ce să facă, 
ce face, domnule deșteapta asta a lui Soros dacă crapă un om acolo, face un atac de panică, 
domnii ăștia nu pot să meargă la un psihiatru înainte să își ocupe funcțiile? Ministerele astea nu 
sunt niște SRL-uri unde vinzi sifon. 

Mihai Gâdea: Doamna Paula, nu știu dacă e familiarizată, Mirel Curea este jurnalist. (...) 
 S9 (rep.10.48-13.00 sel.30-23) 
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Mirel Curea: Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți, am înțeles bine, angajata unei firme 

care oferă un serviciu acelui minister. Ministrul Muncii a solicitat patronului să vă retragă de la 
Ministerul Muncii să vă retragă de la Ministerul Muncii și patronul v-a dat afară?  

Paula: Cred că a făcut chestia asta. Nu a mai reînnoit contractul cu liftiera. 
Miel Curea: Deci l-a șantajat cu contract dintre minister și firma dânsului, l-a condiționat 

dacă vă pune pe liber, dacă lucrurile stau așa… 
Paula: Nu știu ce s-a întâmplat. 
Mirel Curea: Nu e nimic. 
Paula: Nu s-a mai făcut contractul cu liftiera. 
Mugur Ciuvică: Adică au păstrat restul contractului, dar au scos capitolul acesta. 
Mirel Curea: V-a sfătuit cineva, v-a îndemnat, dacă nu vă sfătuiesc eu și vă sfătuiesc 

competent, dați-i în judecată pe ăștia doi și pe harpia asta de ministru și pe patronul 
dumneavoastră,  sunt două bestii care și-au bătut joc de viața unei femei plină de bun-simț, și-au 
bătut joc de viața unei doamne, iar dumneavoastră, în comparație cu această harpie sunteți o 
doamnă, dați o clasă la nivel național. Vă felicit din tot sufletul. 

Mihai Gâdea: Doamna Paula, doamna ministru a venit la ușa dumneavoastră să vă întrebe, 
doamnă așa cum vorbesc oamenii cu niște oameni, să vă întrebe ce faceți? 

Paula: Niciodată. 
Mihai Gâdea: Niciodată. Fără să îmi dați nume, dar a mai fost vreun ministru care să fie 

om așa, să vorbească frumos cu dumneavoastră?  
Paula: Au fost. 

 

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a 
faptelor și evenimentelor pentru a favoriza libera formare a opiniilor, astfel cum dispun 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia 
să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că, informațiile prezentate de către radiodifuzor 
în timpul emisiunii ”Sinteza zilei” nu au fost corecte și prezentate în mod obiectiv, fapt de 
natură să favorizeze în mod negativ percepția publicului cu privire la motivul pentru care 
doamna Paula, angajată ca liftieră la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost demisă 
de către ministrul Muncii, Violeta Alexandru. 

Sub acest aspect, radiodifuzorul avea obligația să prezinte atât punctul de vedere al 
doamnei ministru Violeta Alexandru, pentru a-și expune motivele pentru care a luat 
această decizie, cât și al reprezentantului firmei private de mentenanţă a liftului, pentru ca 
publicul să-și formeze liber opinia cu privire la subiectul dezbătut. 

Pe de altă parte, așa cum rezultă din raportul de monitorizare, toate discuțiile cu 
privire la acest caz, convergeau spre persoana doamnei ministru, Violeta Alexandru, 
despre care moderatorul a afirmat că a demis o văduvă, cu trei copii, când, în realitate, 
chiar persoana demisă a specificat, prin intervenția telefonică din timpul emisiunii, că are 
un singur copil care nu mai este în întreținerea sa, și nu 3 copii, cum a susținut 
moderatorul.  

Exemplificăm din raportul de monitorizare:  
Mihai Gâdea: ”... simte nevoia să își facă puțină imagine, populism pentru proști”, ”... dacă 

doamna ministru ar fi întrebat-o cine e, care e viața domniei sale, ar fi aflat că e văduvă, în 
pragul pensiei, care îngrijește 3 copii. Ce salariu are? 2000 de lei. O văduvă care îngrijește 3 
copii și care își duce viața în liftul acela, vă dați seama cum e să stai în liftul acela vechi, poate 
să cadă în orice zi, a mai căzut la Ministerul Muncii. Și războiul îl duce doamna ministru al 
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Muncii și Protecției Sociale este cu o văduvă și cu 3 copii. Când vezi interviul de astăzi, realizat 
de Gina Vacaliu, un jurnalist excepțional și o vezi în lacrimi pe văduva, mamă a 3 copii, te apucă 
revolta. Iar doamna ministru, nu știu dacă a calculat, dar a-ți face imagine pe spatele unei 
văduve cu 3 copii pe care o dai afară, s-ar putea să fie acel gen de bumerang care nu se întoarce 
împotriva ta în față, ci împotriva întregului guvern. Treaba lor. Treaba presei este când un 
ministru declanșează războaie împotriva unei liftiere, văduvă a 3 copii este s-o caute, așa cum 
Gina Vacaliu a făcut-o azi și să prezinte această speță și să își pună întrebarea, dacă aceasta e 
reforma pe care România o așteaptă de la un guvern de dreapta, ne-a explicat că e nevoie de 
reforme, reforma e să dăm afară văduva cu 3 copii. (...) 

După pauza publicitară, la ora 23:00 a intrat în direct telefonic în emisiune doamna Paula, 
fostă angajată ca liftieră în cadrul Ministerului Muncii.  

A specificat faptul că este văduvă de 20 de ani, dar nu are 3 copii, ci unul singur care nu 
mai este în întreținerea dânsei.” 

Mai mult decât atât, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul a prezentat 
numai punctul de vedere al angajatei, care, potrivit raportului de monitorizare, a relatat 
șirul evenimentelor, decizia ministrului Muncii de a renunța la serviciile sale și modul în 
care a fost anunțată de către superiorii ierarhici că va fi demisă, sentimentele pe care le-a 
încercat aceasta în momentul în care a aflat vestea și teama de a rămâne fără venituri 
pentru a se întreține, nu și al ministrului Muncii sau al reprezentantului firmei private de 
mentenanţă a liftului, pentru a clarifica situația în acest sens și pentru ca publicul să-și 
formeze propria opinie cu privire la motivul real pentru care aceasta a fost demisă. 

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 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 toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile 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 sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în 
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) 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. deținătorul licenței audiovizuale nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi a deciziei de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de 
televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS se sancţionează cu somaţie 
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publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, 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 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 timpul emisiunii ”Sinteza zilei” din 30 ianuarie 2020, în care s-a 
discutat despre demiterea de către ministrul Muncii a unei persoane angajate la această 
instituție, nu a fost prezentat punctul de vedere al ministrului pentru a-și expune motivele 
pentru care a luat această decizie și nici al reprezentantului firmei private de mentenanță 
a liftului, în vederea clarificării situației discutate, pentru ca publicul să-și formeze liber 
opinia cu privire la subiectul dezbătut.  

Acest fapt contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului, potrivit cărora, toţi 
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor.” 
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