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- pentru postul de televiziune  ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS 
 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 decembrie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare referitoare la 
emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 18 noiembrie 2016 – 01 
decembrie 2016 de către posturile centrale de televiziune, inclusiv programele difuzate în 
data de 11 decembrie 2016, ziua votării.  

 Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine  
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.6/16.12.2003 eliberată la 
22.11.2016 şi decizia de autorizare nr. 882.2/22.11.2016 eliberată la 22.11.2016).  
 În urma analizării rapoartelor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) şi 14 lit. c) din Decizia 
C.N.A.  nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
 Potrivit dispoziţiilor invocate:   
“Art. 5 
    (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai 
următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
    c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele 
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel 
puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui 
reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare 
la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin 
marcajul "emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, 
în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele 
de luni până duminică. 
Art. 14 
    În ziua votării sunt interzise: 
    c) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării;” 
 
 În fapt, în perioada 18 – 24 noiembrie 2016, postul ANTENA 3 - NEWS & 
CURRENT AFFAIRS a difuzat emisiuni cu caracter electoral (informative, de 
promovare electorală şi de dezbatere electorală). Potrivit raportului prezentat de 
Direcţia Monitorizare, în cadrul unor emisiuni de dezbatere electorală au fost 
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constatate abateri de la dispoziţiile ce reglementează desfăşurarea în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, după cum urmează: 

Dată Oră  
(de 

difuzare a 
emisiunii) 

Emisiune Constatări 

15:59 100 de 
minute 

18:00 La ordinea 
zilei 

11/21/2016 

21:00 Sinteza 
zilei 

11/23/2016 17:59 La ordinea 
zilei 

Marcajul DEZBATERE ELECTORALĂ nu este menţinut pe durata 
întregii difuzări 

      În cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, în direct, alături de 
moderatori şi alţi invitaţi din studio (analişti, jurnalişti, lideri sindicali 
etc.), în platoul emisiunii sau prin telefon, a participat câte un singur 
competitor electoral, astfel: 

11/18/2016 20:00 Subiectiv Liviu Dragnea - candidat PSD (invitat în studio) 
11/21/2016 15:59 100 de 

minute 
Rovana Plumb - candidat PSD (prin telefon, prezentată ca fost min al 
Muncii) şi-a exprimat punctul de vedere în legătură cu legea salarizării 
şi pensiile după ce, înregistrat, a fost prezentat un fragment din 
emisiunea ”Previziuni” în cadrul căreia a fost invitat min. Muncii 
Dragoş Pâslaru; Alţi invitaţi: Marica Vasile, Coarnă Dumitru-lideri 
sindicali, Anghelescu Adina-jurnalist 

11/22/2016 13:00 Obiectiv Şerban Nicolae - candidat PSD (prin telefon); Alt invitat: Vâlcu Val; 
S-a discutat despre noul dosar Microsoft. 

11/22/2016 15:00 Esenţial Bolcaş Lucian-Augustin  - candidat PRU (prin telefon, prezentat ca 
avocat) şi-a exprimat punctul de vedere în legătură cu refacerea de 
către DNA a dosarului în care sunt implicaţi Nicolae Păun şi Mădălin 
Voicu. 

11/23/2016 21:00 Sinteza 
zilei 

În cadrul emisiunii de dezbatere electorală, alături de moderatorul 
Mihai Gâdea, invitaţi în studio au fost: în intervalul orar 21:54 - 22:26: 
Călin Popescu Tăriceanu - candidat ALDE, iar în intervalul orar 22:26 
- 23.44 - Nicuşor Dan - candidat USR. (dezbatere unu la unu) 

 
În perioada 25 noiembrie – 01 decembrie 2016, conform  raportului de 

monitorizare: 
Dată Oră  

(de 
difuzare 

a 
emisiunii) 

Emisiune Constatări 

11/25/2016 7:00 Ştiri În cadrul ştirii cu titlul ”Spectacol caritabil pentru copiii cu deficienţe de 
auz” a fost difuzată o declaraţie a lui Sorin Mihai Cîmpeanu - candidat 
ALDE. Acesta a fost prezentat ca fost ministru al Educaţiei. 

11/27/2016 12:59 News 
Magazine 

Prin telefon a intervenit Liviu Dragnea - candidat PSD care şi-a exprimat 
punctul de vedere cu privire la recepţia de la Cotroceni organizată cu 
prilejul zilei de 1 Decembrie. În studio, alături de moderatoarea Sabina 
Iobub a fost Mihnea Predeţeanu. Emisiunea nu a fost marcată ca 
DEZBATERE ELECTORALĂ. 

11/29/2016 9:59 Ediţie 
specială 

Prin telefon a intervenit Dan Tanasă - candidat ANR care şi-a exprimat 
opinia despre declaraţiile jignitoare ale consilierului judeţean UDMR de 
la Satu Mare cu privire la Daniel Prodan. Dan Tanasă a fost cel care a 
dezvăluit cazul pe blogul personal şi a fost prezentat de moderatorul 
Adrian Ursu ca publicist (titrat pe ecran blogger). În studio nu a mai fost 
niciun invitat. Emisiunea nu a fost marcată ca DEZBATERE 
ELECTORALĂ. 
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11/29/2016 12:58 Obiectiv Prin telefon a intervenit Lucian Bolcaş - candidat PRU care s-a exprimat 

în calitate de avocat în legătură cu achitarea unei asistente acuzată că şi-a 
omorât copilul. Alţi invitaţi în studio alături de moderatoarea Oana 
Zamfir au fost: Marius Pieleanu şi Sorin Roşca Stănescu. Emisiunea a 
fost marcată ca DEZBATERE ELECTORALĂ. 

11/27/2016 21:59 Sinteza 
zilei 

11/29/2016 21:00 Sinteza 
zilei 

Marcajul DEZBATERE ELECTORALĂ nu este menţinut pe durata 
întregii difuzări 

11/28/2016 21:00 Sinteza 
zilei 

În cadrul ediţiei speciale ”Sinteza zilei” au fost invitaţi în platoul 
emisiunii jurnalişti Antena 3, Mugur Ciuvică-preşedinte GIP şi avocatul 
Alice Drăghici. Titluri afişate pe ecran: Documente CIA din mapa 
preşedintelui SUA. Documente CIA, tensiunile România-Rusia. Circuitul 
banilor din spatele extremiştilor. Imagini exclusive cu gruparea 
paramilitară. Documente CIA, cine a vrut să ne invadeze. Extremiştii 
maghiari au trecut la asasinate. Emisiunea a avut marcajul EXCLUSIV. 
În cadrul emisiunii au fost difuzate spoturi electorale. 

12/1/2016 21:02 Sinteza 
zilei 

În cadrul ediţiei speciale ”Sinteza zilei” a cântat Gheorghe Turda - 
candidat PRU. În platoul emisiunii au fost prezenţi jurnaliştii Antena 3 
care au format echipe ce au reprezentat Ţara Românească, Moldova şi 
Transilvania. Din juriu au făcut parte Carmen Avram, Mircea Badea, 
Bogdan Chirieac, Marius Pieleanu şi Mugur Ciuvică. Momente artistice 
au prezentat: Irina Loghin, Adrian Daminescu, Diana Matei, Marian 
Cleante, Valeria Arnăutu, Florin Vasilică, Laura Lavric. Emisiunea a avut 
marcajul EXCLUSIV. În cadrul emisiunii au fost difuzate spoturi 
electorale. 

 
 

În raport de cele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că, în 
cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioadele menţionate, 
radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, dispoziţii care obligă radiodifuzorul să 
informeze permanent publicul telespectator cu privire la caracterul de dezbatere  
electorală al emisiunii şi desfăşurarea emisiunii cu participarea a cel puţin doi 
candidaţi sau a reprezentanţilor acestora atunci când se pun în discuţie programele 
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală. 

Astfel, potrivit reglementării legale, radiodifuzorii pun în discuţie programele 
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel 
puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui 
reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare 
la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin 
marcajul "emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării. 

 
În ce priveşte raportul de monitorizare privind emisiunile transmise de radiodifuzor 

în data de 11 decembrie 2016, membrii Consiliului au constatat că prin conţinutul lor, 
unele programe, au fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 14 din Decizia 592/2016, 
care interzic, în ziua votării, înainte de încheierea votării, comentarii referitoare la 
competitorii electorali. 

Conform raportului de monitorizare analizat, din care redăm fragmente: 
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11.12.2016 16:00 Ediţie 

Specială 
Sel 4 - 01.37 
sel 11-16 

R 10816/11.12.2016 - Bogdan Chirieac: Rezultatele sunt 
la voi pe Antena 3, sunt la psnews, sunt şi la noi la 
Dcnews, rezultatele chiar de la ora 16:00, de la 15:15 de 
fapt... Este însă important să vedem în acest lucru că, se 
pare că românii vor o altă direcţie pentru România, o 
direcţie axată pe construcţie... Alessandra Stoicescu: Şi 
nu una pe conflict. Bogdan Chririeac: Şi nu una pe 
conflict, foarte bine Sandra Stoicescu. Alessandra 
Stoicescu: De-asta spuneam şi pe răzbunare şi pe vendetă 
şi aşa mai departe. E revoluţia aceea tăcută, poate a 
oamenilor care nu s-au exprimat altfel. 

11.12.2016 16:00 Ediţie 
Specială 

03.34 sel 11-
16 

Declaraţie Teodor Atanasiu despre coada la secţia de vot. 

11.12.2016 16:00 Ediţie 
Specială 

Sel 5 - 05.39 
sel 11-16 

R 10816/11.12.2016 - Răzvan Savaliuc: Nu cred că se vor 
frauda alegerile. Eu am văzut însă de data asta un public, 
cetăţeni care vin la vot foarte determinaţi, deci oamenii toţi 
veneau cu decizia luată faţă de alţi ani când am văzut, am 
constatat un fel de dezorientare a electoratului... De data 
asta vin şi ştiu ce vor. Toţi cu care am vorbit spun că vor 
să iasă, să scape România de sub înstrăinarea asta vădită 
pe care orice român o simte rău asupra lui şi din punct de 
vedere financiar, dar mai ales ca identitate naţională. Noi 
am ajuns să fim tot mai străini în propria ţară şi asta am 
văzut pe electori şi am eu, aşa, senzaţia că primul partid 
de pe listă s-ar putea să ia chiar 50% din voturi. 
Alessandra Stoicescu: Nu spunem mai mult. psnews.ro dă 
deja datele exit-poll-ului comandat de psnews, le găsiţi 
acolo pe site, noi n-avem voie să le spunem. 

11.12.2016 16:00 Ediţie 
Specială 

06,46 sel 11-
16 

Alessandra Stoicescu: Bogdan Chirieac a punctat foarte, 
foarte bine şi anume, poate fi o revoluţie tăcută a celor 
care vor construcţie. 

 
11.12.2016 18:48 Ediţie 

Specială 
05.29 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: E o bătălie mare în această seară, nu doar 
pentru cine câştigă alegerile. Sunt partide care se luptă 
pentru supravieţuire, sunt partide care se luptă să intre în 
Parlament, sunt partide care îşi joacă în momentul ăsta 
soarta, probabil, definitiv. Sunt personalităţi politice care 
în această seară îşi vor închide, îşi vor încheia o carieră 
politică îndelungată. Sunt personalităţi politice, şi când 
spun personalităţi o fac pentru a fi foarte politicos, ce se 
aşteaptă la un final în această seară, o lipsă a unui vor 
care să-i trimită în Parlament, îi va trimite în coşul de 
gunoi al istoriei. Cine sunt aceştia veţi afla la ora 21:00. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

06.18 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: În câteva clipe vom merge la sediul ALDE, 
acolo unde vom intra în legătură directă cu Dana Grecu... 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

07.53 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: E foarte important de înţeles votul de astăzi 
pentru că votul de astăzi vine după nişte ani de zile de 
tensiune, vine după dărâmare de guverne, vine după un 
guvern tehnocrat, vine după o tragedie uriaşă care s-a 
întâmplat în urmă cu un an de zile şi vine după foarte 
multă propagandă... oameni disperaţi care încercau să 
manipuleze, oameni care s-au identificat în aceşti ani de 
zile prin faptul că au fost plătiţi de mafie, prin faptul că 
au servit nişte interese oculte. Cum va reacţiona opinia 
publică la toată această manipulare pe care oamenii 
aceştia au făcut-o în anii în care România s-a confruntat 
cu cea mai teribilă mafie? Veţi vedea în doar câteva 
minute, aş spune, o oră şi 50 de minute până la momentul 
în care veţi afla rezultatul exit-poll-ului. 
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11.12.2016 18:48 Ediţie 

Specială 
08.42 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: Îi rog pe colegii mei să mă informeze când 
avem legătura cu ALDE pentru a intra în legătură cu 
Dana Grecu pentru a vedea care este atmosfera de acolo... 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

08.52 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: ... Am o întrebare pentru cei care au văzut 
datele, desigur, parţiale, pentru că nu am ajund la ora 
21:00, datele exit-poll-ului. Dacă îmi puteţi spune un 
cuvânt cu privire la aceste date, domnule Mircea Badea? 
Mircea Badea: (...) Sigur că, probabil, se gândesc acum 
noi alianţe, dar există şi acest scenariu, foarte posibil, 
pentru care nu e posibil nicio alianţă. Devine din ce în ce 
mai posibil. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

13.51 sel 11-
19 

Mugur Ciuvică: Vreţi să vă spun eu chiar într-o 
propoziţie care e impresia mea după aceste rezultate, 
sigur, parţiale? Că binomul şi-o ia rău de tot în seara asta 
la alegerile din România. O să vedem cât de rău la sfârşit, 
la ora 21:00, dar de luat şi-o ia sigur. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

14.22 sel 11-
19 

Anca Mireanu - redactor şef psnews: Eu aş vrea să 
discutăm un pic de prezenţa scăzută la vot, totuşi a fost o 
prezenţă scăzută şi de faptul că în clasamentul judeţelor 
care au înregistrat prezenţă mare, se află totuşi 
teleorman, Oltul, judeţe care şi în alte dăţi au înregistrat 
prezenţă crescută. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

15.19 sel 11-
19 

Mihai Gâdea: Chestiunea pe care o puneţi în discuţie mi 
se pare foarte importantă şi anume cu prezenţa la vot. Noi 
ne raportăm la prezenţă la vot la 19 milioane. Problema 
este că această cifră... Pentru că dacă ne uităm, nu-i aşa?, 
până la ora 18:30 votaseră 36%, cu ce comparăm de fapt 
dacă este o prezenţă mare sau mică? Cu cele 19 milioane 
şi datele spun că există vreo 4 milioane care lucrează în 
afara graniţelor ţării, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă 
comparăm cu alegerile parlamentare din 2012 atunci 
unde USL-ul a zdrobit, aşa cum se ştie, datele sunt 
comparabile. Cred că e nevoie, realmente, de o discuţie cu 
privire la cfra la care ne raportăm (...) cred că e o discuţie 
care ar trebui să aibă loc după aceste alegeri. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

16.31 sel 11-
19 

Răzvan Savaliuc: Eu aş vrea să continui ideea foarte 
importantă lansată de Mugur Ciuvică. Da, din câte am 
văzut în exit-poll-urile care nu pot fi date publicităţii pe 
televiziuni momentan, într-adevpr, instituţiile de forţă vor 
încasa cea mai grea lovitură a vieţii lor, se va dovedi că tot 
ce-au făcut în ultimii ani a fost un război abuziv dus 
împotriva unor lideri de partid, a mediului de afaceri 
românesc, a unor importante segmente din viaţa socială 
care nu trebuia să deranjeze, inclusiv împotriva presei... 
Cred că vom asista de mâine la primele discuţii despre 
cum vom reveni la statul de drept, respectiv la decapitarea 
acestor instituţii de forţă care ne-au adus într-un hal fără 
de hal şi aşa, ca să dau o imagine plastică, ca să arătăm 
ridicolul şi abuzul acestor instituţii de forţă, în seara asta 
putem spune că electoratul român a ales în cunoştinţă de 
cauză să voteze penalii. Deci vor ieşi, din ce-am văzut pe 
rezultate, exact acele partide cărora în mod necibnstit, 
abuziv li s-a pus eticheta de penali. Iar românii au realizat 
că eticheta de penali nu este pusă pentru că oamenii ăia 
au făcut ceva rău cu adevărat, ci pentru că trebuiau 
eliminaţi din viaţa publică. Mihai Gâdea: Răzvan, haide 
să avem discuţiile astea după ora 21:00 pentru că s-ar 
putea să se înţeleagă sau să nu se înţeleagă ceea ce vrei să 
spui... Mircea Badea: Da şi uite, în legătură cu asta, ar 
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trebui modificată legea asta care este absolut imbecilă. 
Mihai Gâdea: Aşa este legea, trebuie s-o respectăm. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

18.50 sel 11-
19 

Răzvan Savaliuc: Da, da românii eu zic că au înţeles că 
sloganul ”Corupţia ucide!” nu le dă să mănânce, nu le 
redă încrederea că sunt reprezentanţi ai unei naţiuni 
puternice, şi-au dat seama că în altă parte este adevărul... 
Adevărul trebuie să fie de partea unor guvernanţi care să 
aibă grijă de noi, nu să ne vândă dosare şi imagini d-astea 
false care nu nu ne ajută cu nimic. 

 
11.12.2016 18:48 Ediţie 

Specială 
34.46 sel 11-
20 

Cătălina Porumbel (având rezultatul exit-poll-ului) 
comentează: Şi m-am uitat pe această hârtie şi cineva 
trebuie să facă duş că trebuie să plece. Mihai Gâdea: 
Cineva trebuie să facă duş pentru că trebuie să plece. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

37.04 sel 11-
20 

Radu Tudor: În 20 de minute avem majoritate, guvern şi 
prim-ministru. Mihai Gâdea: Avem în 20 de minute... Şi 
cine pleacă? Radu Tudor? Radu Tudor: Cine pleacă? 
Mihai Gâdea: Pleacă cineva? Răzvan Savaliuc: Păi s-a 
văzut în poza cu domnul Cioloş. Domnul Cioloş se duce 
cu vaca la păscut. Radu Tudor: Eu spre ca cel care  a 
nenorocit România din 2004 încoace să plece definitiv de-
acolo de unde politica (neinteligibil) Mihai Gâdea: Aici e o 
chestiune foarte interesantă. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

Sel 10 - 40.50 
sel 11-20 

R 10821/11.12.2016 - Mihai Gâdea: Spre deosebire de 
ceilalţi ani electorali, avem un vot mai mic, o prezenţă de 
fapt mai mică la vot, chiar mai mică decât în 2012 când 
au fost 41,76 (...) avem o prezenţă mult mai mică decât la 
alegerile prezidenţiale de 64,1% şi mult mai mică în 
Diaspora (...) 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

Sel 11 - 41.45 
sel 11-20 

R 10821/11.12.2016; R 10822/11.12.2016 - Mihai Gâdea: 
Ştim alianţa şi primul-ministru în această seară, Victor 
Alistar? Victor Alistar: Persoana primului-ministru, nu, 
formaţiunea care dă primul-ministru, da. Mihai Gâdea: 
Doamna Mireanu? Anca Mireanu: Sută la sută. Poate se 
păstrează misterul până mâine de dimineaţă în ceea ce 
priveşte premierul, dar în seara asta ştim exact cine va 
conduce România în viitorii 4 ani. Mihai Gâdea: Bun, 
este foarte posibil ca primul-ministru să fie chiar în 
studioul nostru în această seară, aşadar toţi cei care vor 
rămâne cu Antena 3 vor fi câştigaţi. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

42.26 sel 11-
20 

Răzvan Savaliuc: Nu ştim cine va fi prim-ministrul 
desemnat, dar ştim cu certitudine că Klaus Iohannis n-o 
să-i convină să-l desemneze. 

11.12.2016 18:48 Ediţie 
Specială 

Sel 12 - 46.14 
sel 11:20 

R 10821/11.12.2016 - Mihai Gâdea: În această seară 
România dă o palmă uriaşă unui aparat uriaş de 
propagandă, aparat ce a fost finanţat din fonduri oculte 
sau dovedite a fi bani finanţaţi de mafie. 

 
Faţă de aspectele reţinute anterior, ţinând cont de criteriile legale de individualizare 

a sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
votat propunerea de sancţionare cu somaţie publică de intrare în legalitate a  
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A., decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de 

desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale 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 
76.6/16.12.2003 eliberată la 22.11.2016 şi decizia de autorizare nr. 882.2/22.11.2016 
eliberată la 22.11.2016 pentru postul  ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor  
art. 5 alin. (1) lit. c) şi 14 lit.c) din Decizia C.N.A. nr. 592/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
  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 cu somaţie publică postul 

ANTENA 3, deoarece la emisiunile de dezbateri electorale nu au participat cel puţin doi 
candidaţi, iar acestea nu au fost semnalate aşa cum prevede Decizia CNA nr. 592/2016. 
De asemenea, în ziua votării, înainte de încheierea acesteia, au fost făcute comentarii cu 
privire la competitorii electorali, fapt interzis de aceeaşi decizie.” 

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

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 

                     
Serviciul juridic şi reglementări 

                   Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
          
 
 
                 


