
Decizia nr. 798 din 05.09.2019
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 de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 7708/18.07.2019, cu privire la emisiunea de știri de la ora 15.00 difuzată în data
de 14.07.2019, de postul ANTENA 3.

Postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 eliberată la
16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispozițiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii
programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească
un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

În fapt, în data de 14.07.2019, postul ANTENA 3 a difuzat emisiunea de știri de
la ora 15:00, prezentată de Berta Popescu, în cadrul căreia a fost difuzat un
material audiovizual, cu titlurile: “Anamaria Prodan pumn în față lui Dan Alexa;
Alexa, prima reacție după pumnul încasat”. A intrat în legătură telefonică, în direct,
dl. George Becali pentru a comenta materialul difuzat. Titlul, pe durata intervenției
telefonice: Gigi Becali, despre scandalul momentului.

Redăm din raportul de monitorizare:

◼ Știri ora 15, cu Berta Popescu:

Sel 1 Rep 14-15 Sel 01:58-08:41

Titluri: Anamaria Prodan pumn în față lui Dan Alexa; Alexa, prima reacție după pumnul încasat;
Gigi Becali, despre scandalul momentului;

Berta Popescu: Imagini de senzație cu Ana Maria Prodan, soția lui Laurențiu Reghecampf!
Impresarul a fost surprins în timp ce îl lovește cu pumnul în gură pe antrenorul Astrei Giurgiu. Momentul a
avut loc, imediat după partida cu FC Botoșani. Eu sunt mai vulcanică a declarat Prodan, după incident.

Voce din off: Anamaria Prodan și Dan Alexa-antrenorul Astrei, s-ar fi certat din cauza unor
transferuri. Se pare că discuția a enervat-o peste măsură pe Prodan, care a reacționat violent, cu un pumn în
plină figură, lui Dan Alexa. În ciuda imaginilor, Dan Alexa nu a avut puterea să recunoască ce s-a întâmplat.
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Dan Alexa: Am vorbit de jucători, avem probleme foarte mari din punct de vedere al lotului și cam

asta e!

Reporter: Sunt niște imagini cu tine și cu Ana, de aceea am și stat până acum.

Dan Alexa: Haideți, dom`le, să fim serioși! Am citit și eu! De asta și vreau să vorbesc acuma. Ce
naiba, să fim serioși!

Voce din off: Impresarul Anamaria Prodan a oferit o explicație. Două transferuri nereușite au
făcut-o să-și piardă controlul.

Voce din off (text scris pe ecran, lângă o fotografie cu Anamaria Prodan, sursa indicată:
Cancan.ro, Titlu: PRODAN: EU SUNT MAI VULCANICĂ: De ce băgați în seamă tot? Vă rog lăsați-mă!
Am vorbit de niște jucători. Nu mă interesează ce apare în presă! Eu sunt mai nervoasă și vulcanică. Am
simțit că-mi ia fața Halep. M-am gândit să scrie presa numai de mine, în ziua în care a câștigat ea
Wimbledon-ul. Glumesc… Am avut o discuție despre două transferuri mai nereușite. Atât! Nimic mai mult! A
declarat Anamaria Prodan, potrivit Cancan. Laurențiu Reghecampf, soțul impresarei s-a declarat șocat la
aflarea veștii că soția lui l-a bătut pe Dan Alexa. El se află în cantonament în Dubai.

Materialul difuzat a fost comentat de George Becali.

Berta Popescu: Și în legătură directă cu noi este Gigi Becali! Bună ziua, domnule Becali! Mulțumesc
pentru intervenție! Am văzut aceste imagini care au apărut în spațiul public, nu vedem prea des ca o femeie
să lovească un bărbat! Se ajunge la bătaie, doar pentru că au discutat despre niște jucători? Se bat în felul
acesta pentru anumite transferuri, poate?

Gigi Becali: Da, dacă așa a spus, înseamnă că așa e, nu? Ce, mint oamenii?
Berta Popescu: Și cum vedeți ce s-a întâmplat?
Gigi Becali: Nu vedeți?! Mai trebuie cuvinte? Mai… mai… mai poți să spui cuvinte la… când vezi așa ceva?
Când vezi că o femeie îi mută capul din loc la un bărbat, mai poți să spui cuvinte? Ce să mai spui?! E
puternică, femeile sunt egale cu bărbații și (ininteligibil) a făcut transferuri greșit, a supărat-o că nu prea se
fac așa transferurile, i-a dat un pumn, i-a mutat capu` din loc, ce mai…? (Râde.)
Berta Popescu: Vedeți? E…
Gigi Becali: Păi, băi, păi, da` ce să mai comentezi la așa ceva? Păi, da așa ceva nu mi-a fost dat să văd… în
viața vieților mele nu credeam c-o să văd!
Berta Popescu: Am văzut mai devreme că ați făcut niște declarații, spuneați: Doamne, ferește! Cum să se
întâmple așa ceva?
Gigi Becali: Păi, da așa ceva?! Femeie să bată bărbat? N-am văzut în viața mea! (Sel 1/ 02:56-03:00)
Berta Popescu: Dar, e posibil totuși, să se ajungă la bătaie de felul acesta doar pentru un transfer? Am
văzut că în spațiul public, de exemplu, au apărut și niște informații că ar fi fost și gelozie acolo!
Gigi Becali: `Ai, `ai să spun ceva!
Berta Popescu: Vă rog!
Gigi Becali: Eu ce văd, văd o femeie care bate un bărbat. Și eu asta comentez. Am spus: așa ceva nu credeam
că o să văd vreodată! Ori, alealalte spuse, eu nu pot să comentez. Pentru că eu nu știu. Ce să zic?! Să fac
păcate, să zic că gelozie… Păi, de unde?! Știu eu, i-am văzut eu?! Că au avut ei vreo relație. Ea, în fond, e
femeie măritată, are copii! E și nevasta prietenului meu care … vă asigur, îl iubesc pe Reghe, și-atunci eu nu
pot să vorbesc despre asta! Că nu pot să inventez eu așa ceva! Nu mă bag! Din respect pentru Reghe, nu
vreau să comentez!
Berta Popescu: Da! Ați văzut…
Gigi Becali: Dacă tot vreți, ca bărbat comentez. La modul general! Cum femeie, să bați un bărbat! Și tu să
stai, în loc s-o iei de păr și să tăvălești cu ea pe jos! Aia, da! Aia da!
Berta Popescu: Asta voiam să vă întreb, domnule Becali, eu sincer, voiam să spun că e surprinzător și
cumva de apreciat, că Dan Alexa nu a reacționat în nici un fel! A întors capul și a plecat.
Berta Popescu: Păi, da! E de apreciat acum! El când îl vedeți, când o să-l vedem la interviu pe el… Eu, de
exemplu, l-am văzut la interviu și nu l-am mai văzut pe Dan Alexa antrenorul… L-am văzut pe Dan Alexa,
mă uitam la el și vedeam cum primește… cum i se mișcă capul din loc! Mă înțelegi? Cum să … așa ceva!
Cum să… Eu dacă eram … Eu sunt un om care… cu credința în Dumnezeu! O luam de păr, o tăvăleam și-
o și tundeam! Găseam și-o foarfecă și-o și tundeam!
Berta Popescu: Păi, și nu era mai mare scandalul apoi, domnule Becali?
Gigi Becali: Păi, nu contează! Nu contează! Ca să înțeleagă odată și să știe lumea ce înseamnă bărbatul și
femeia! Eu vorbesc la modul general, nu vorbesc de Anamaria! Și nu vorbesc despre gelozie și de mă-sa.
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Eu vorbesc numai despre imaginea asta. Așa ceva, nu mi-a dat să văd și nu credeam că o să văd așa ceva!
Femeie să dea la un bărbat, să-i miște capul din loc! (Sel 1/03:48-05:06)
Berta Popescu: Cred c-a supărat-o foarte tare Dan Alexa, am văzut-o foarte nervoasă pe acele imagini… și
văd că se și pricepe Anamaria Prodan! Dă bine cu pumnul, ca să zic așa.
Gigi Becali: Păi, dacă i l-a mutat capul din loc, normal că știe să dea! Înseamnă c-a făcut antrenamente! Păi,
nu vezi că-i mută capul? Știe să dea! Bravo ei, tot respectul pentru ea! Eu zic: jos pălăria! Dacă poți să bați
un bărbat, jos pălăria, Ana! Și bărbatul să nu zică nimic, bravo ție, tată!
Berta Popescu: Și spuneți așa, că Dan Alexa acuma…
Gigi Becali:Mai bate vreo doi, trei, dacă sunt idioți și proști!
Berta Popescu: Spuneți așa: că Dan Alexa acum, după imaginile astea, nu ar mai avea același respect? Nu
ar mai impune același respect?
Gigi Becali: Eu… eu, de exemplu, dacă-l văd eu….eu… numai! Mă-ntorc! Nici nu-l mai cunosc! Nici bună
ziua, nici nu-l cunosc! Eu nu-l mai cunosc! Cum să cunosc un bărbat care … te bate femeia! Cum să-l mai
bag în seamă, dacă văd că îi mută capul lui din loc și el după aia o mai și pupă! Deci, pentru ea respect! Așa
merită, să-i bată!
Berta Popescu:Mulțumesc foarte mult, domnule Becali pentru intervenția în direct și pentru toate aceste
comentarii. Sunt niște imagini de senzație care au apărut, doamnelor și domnilor, în spațiul public! E
adevărat că e mai bine totuși, că Dan Alexa nu a reacționat! Evident, nu încurajăm violența în nici un fel.
(Sel 1/ 06:26-06:38)Vedem ce se întâmplă după aceste imagini! Mergem mai departe acum.

În timpul intervenției telefonice, în direct, a lui Gigi Becali, pe ecran partajat cu fotografia sa, au fost difuzate
imagini cu incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa. Acestea au marcaj ”SPORT.RO”, atât în mijlocul
imaginilor, cât și în colțul de sus din stânga.”

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii
Consiliului au constatat că emisiunea de știri din 14 iulie 2019, de la ora 15.00, a fost
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige
la violenţă.

Membrii Consiliului au constatat că în cadrul acesteia a fost folosit un limbaj
instigator la violență, fără ca prezentatoarea să intervină, așa cum avea obligația
legală conform normei invocate.

Astfel, în cadrul intervenției telefonice, comentând incidentul dintre Anamaria
Prodan și Dan Alexa, invitatul a făcut afirmațiile: “Dacă tot vreți, ca bărbat comentez.
La modul general! Cum femeie, să bați un bărbat! Și tu să stai, în loc s-o iei de păr
și să tăvălești cu ea pe jos! Aia, da! Aia da!” , iar intervenția prezentatoarei, în acel
moment, a fost următoarea: “Asta voiam să vă întreb, domnule Becali, eu sincer,
voiam să spun că e surprinzător și cumva de apreciat, că Dan Alexa nu a reacționat
în nici un fel! A întors capul și a plecat.”

Față de acestea, Consiliul consideră că orice prezentator trebuie să îşi asume
această calitate, asigurând desfășurarea emisiunii într-un cadru legal și ținând cont
că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea drepturilor
celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi
revin potrivit legislaţiei audiovizuale.

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 somaţie publică.

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
76.7/16.12.2003 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare
nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017 pentru postul ANTENA 3– NEWS &
CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) 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 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 cu somaţie publică postul
ANTENA 3, deoarece în cadrul știrii difuzate în 14 iulie 2019 de la ora 15.00 a fost
folosit un limbaj instigator la violență, fără ca prezentatoarea să intervină, așa cum
avea obligația conform prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului, potrivit cărora
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi
să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

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


