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Decizia nr. 209  din 17.03.2016 

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 

C.U.I. R15971591 
Fax: 021/208.74.96 

 
 
 

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS 
Fax: 021/203.02.80, 203.03.57 

 
 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 martie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizărilor  
nr. 11139/03.12.2015 şi nr. 11518/10.12.2015 cu privire la emisiunile de știri și 
dezbateri difuzate în perioada 30.11.2015-04.12.2015 de postul de televiziune 
ANTENA 3, emisiuni în care s-a prezentat subiectul legat de presupusa tentativă 
teroristă de la Târgul Secuiesc din 01.12.2015.  
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine 
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.4/16.12.2003 
şi decizia de autorizare nr. 882.0-3/24.06.2005). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare  
şi vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile  art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) 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 fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
 a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
     b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 
 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au reţinut încălcarea 
prevederilor legale invocate în emisiunea ”Deșteaptă-te române” – ediţie specială, 
difuzată în ziua de 01.12.2015, orele 15.00-16.00 şi moderată de Dana Grecu și 
Răzvan Dumitrescu, precum şi în grupajele de ştiri difuzate în ziua de 02.12.2015 la 
orele 07.00, 10.00 şi 14.00. 

În legătură cu emisiunea ”Deșteaptă-te române”, redăm din raportul de 
monitorizare: 
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 “01.12.2015 
Orele 15:00-16:00- Ediție specială ”Deșteaptă-te române” cu Dana Grecu și 

Răzvan Dumitrescu  
Subiectul legat de presupusa tentativă teroristă de la Târgul Secuiesc a fost 

prezentat pe postul Antena 3, pentru prima dată în 1 Decembrie 2015, la 15:05, în ediția 
specială prezentată de Dana Grecu și Răzvan Dumitrescu. Subiectul a intrat în regim de 
Breaking News cu titlul: ”DIICOT: atentat dejucat la Târgu Secuiesc”. Imediat după ce știrea 
a fost citită de Dana Grecu, a intrat în direct, prin telefon, Ovidiu Marincea-purtător de 
cuvânt al SRI pentru a comunica punctul de vedere oficial față de acest eveniment. Au intrat 
apoi în legătură telefonică directă jurnaliștii: Radu Tudor, Dan Tănasă și Adrian Ursu.     

Titluri: DIICOT: Atentat dejucat la Târgu Secuiesc, SRI: Bărbatul era 
supravegheat de două luni, Un bărbat intenționa să detoneze o bombă de                
1 Decembrie, Surse: Numele suspectului este Beke Istvan Atilla.  

Invitați: Ecaterina Andronescu-deputat PSD, Nicolae Tănase-Judecător, Daniel 
Ionașcu-avocat, Felix Rache-jurnalist Antena 3, Daniel Cosmin Lazăr-student.  

(...) 
“Răzvan Dumitrescu: Da! E cel mai grav incident din ultimii 25 de ani, dacă așa stau 
lucrurile! Măcar public vorbind, este cel mai grav comunicat public, nu doamna profesor 
Andronescu? 
Ecaterina Andronescu: Este înspăimântător! Tot respectul pentru autoritățile care au reușit 
să stopeze această nenorocire! După opinia mea ar fi foarte important să știm dacă a lucrat 
singur sau nu! Sau dacă a fost ajutat. Nu pare o acțiune a unui singur om care s-a pregătit 
în timp pentru momentul acesta.  
(…) 
Răzvan Dumitrescu: Este și o perioadă geopolitică foarte complicată!” 
(…) 
“Dana Grecu: Felix, foarte scurt, te rog! 
Felix Rache: Eu nu-s judecător, sunt ziarist, gândesc la fel ca și tine! Aș vrea să văd o 
conferință de presă! Că mă tem să nu fie o chestie de PR, pentru că e Ziua Națională, are o 
anumită conotație! Pe de altă parte, observ ca jurnalist că există un dublu limbaj al 
celor de la UDMR, ca atunci când depun coroane de flori, pe ele scriu că România s-a 
unit cu Ardealul, și-n ungurește, pe partea cealaltă scrie că România a furat Ardealul! 
Pe de altă parte îmi dau seama că sunt cetățeni români, la fel ca și noi, domnii ăștia 
care sunt la UDMR, pentru că Marko Atilla n-a vrut să fure doar Ardealul, a vrut să 
fure și despăgubirile de la ANRP. Pe de altă parte, mă raliez la ce spune domnul 
judecător! Nu, asta cu șuturi, că bănuiesc că legea poate să acționeze altfel, e 
coercitivă și trebuie să fie aplicată! Vreau să fiu român în țara mea, și vreau să-mi afirm 
această identitate, pentru că se pare că deja, în Uniunea Europeană, nu faptul că sunt 
român deranjează, ci faptul că sunt de o anumită orientare religioasă.  
 Au fost prezentate informații despre Beke Istvan Atilla și despre materialul exploziv 
găsit. A fost difuzată de asemenea, în exclusivitate, susține postul,  o fotografie a 
suspectului. “  
 

Membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite publicului de către 
radiodifuzor în emisiunea menţionată nu a fost difuzată cu respectarea dispoziţiilor 
legale privind informarea corectă a publicului. 

Astfel, Consiliul a considerat că, în emisiunea ”Deșteaptă-te române” din 
01.12.2015, comentariile jurnalistului Felix Rache nu au asigurat o distincţie clară 
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între fapte şi opinii, fiind încălcate prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul 
audiovizualului.  

Cităm: “Pe de altă parte, observ ca jurnalist că există un dublu limbaj al celor de 
la UDMR, ca atunci când depun coroane de flori, pe ele scriu că România s-a unit cu 
Ardealul, și-n ungurește, pe partea cealaltă scrie că România a furat Ardealul!” 

Membrii Consiliului au considerat că dl. Felix Rache a exprimat o opinie atunci 
când a afirmat că „există un limbaj dublu al celor de la UDMR” în diferite contexte 
sociale, dar a prezentat ca pe un fapt că UDMR depune „coroane de flori, pe ele 
scriu că România s-a unit cu Ardealul, și-n ungurește, pe partea cealaltă scrie că 
România a furat Ardealul”, nefăcând distincţia necesară pentru ca publicul să 
perceapă în mod corect mesajul său.          
 

În legătură cu grupajele de ştiri difuzate în ziua de 02.12.2015 la orele 07.00, 
10.00 şi 14.00, redăm din raportul de monitorizare: 

 

- 2 decembrie 2015 
 

07.00 – Știrile dimineții cu Nadina Câmpean și Marius Ioniță 
Știrea cu titlul: Gruparea extremistă, sponsorizată de UDMR și Ungaria. 

Câmpean: Extremiștii de la Mișcarea de tineret 64 de Comitate funcționează în 
România sub paravanul unei Asociații. Beneficiază astfel de finanțare atât de la 
autoritățile locale conduse de UDMR cât și din Ungaria.” 

 

10.00 - „Se întâmplă în România” cu Maria Coman 
Știrea cu titlul: Gruparea extremistă, sponsorizată de UDMR și de Ungaria;  
“Maria Coman: Bărbatul de etnie maghiară, bănuit că ar fi plănuit să detoneze o 

bombă la Tg. Secuiesc a fost arestat preventiv. Făcea parte din gruparea naționalist-
extremistă “Mișcarea de tineret 64 de Comitate” care militează pentru autonomia așa 
numitului Ținut Secuiesc. Berta Popescu ne spune mai multe, Berta ce se întâmplă 
astăzi în acest caz?...” 

 

14.00 - Știri cu Laura Nureldin 
Știrea cu titlul: Gruparea extremistă, sponsorizată de UDMR și de Ungaria (se 

prezintă aceleași informații ca în edițiile informative de la orele: 07.00 și 10.00).” 
 

Membrii Consiliului au considerat că titlul uneia dintre informaţiile difuzate în 
cadrul ediţiilor informative difuzate în ziua de 02.12.2015 de la orele 07.00, 10.00 şi 
14.00 - respectiv Gruparea extremistă, sponsorizată de UDMR și de Ungaria – încalcă 
dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

 

Potrivit normei invocate, informarea publicului cu privire la un fapt sau un 
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu         
bună-credinţă. 

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a încălcat această obligaţie, informarea 
publicului a fost lipsită de imparţialitate şi de bună credinţă, nefiind exprimată nicio 
opinie a reprezentanţilor acestei organizaţii cu privire la o posibilă sponsorizare a 
grupării extremiste HVIM de către UDMR, astfel încât publicul să-şi poată forma o 
opinie corectă în legătură cu această problemă. 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică. 
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul şi cu respectarea 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 
76.4/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005 ANTENA 3 - NEWS 
& CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a şi b) 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 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, deoarece unele dintre comentariile făcute în emisiunea            
„Deşteaptă-te române” din 01.12.2015, precum şi o informație afișată pe ecran în 
mai multe ediţii de ştiri din 02.12.2015 au încălcat prevederile art. 64 din Codul 
audiovizualului referitoare la informarea corectă a publicului.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 

       Serviciul juridic şi reglementări, 
 

         Şef serviciu, Dumitru Ciobanu  
 
 
 


