
 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 594 din 04.06.2019
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 4 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza
reclamațiilor nr. 5681/21.05.2019, 5937/27.05.2019 și 5938/27.05.2019 referitoare la
emisiunea „Breaking News”, ediția din 21.05.2019 şi emisiunea „România la vot” din
26.05.2019, difuzate 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 rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat
prevederile art. 65 lit .b), din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), precum și pe cele ale art. 16 alin. (3) din Decizia nr. 308/2019 privind
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor
din România în Parlamentul European. Potrivit dispozițiilor invocate:

Decizia nr. 220/2011:
Art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte

următoarele reguli:
b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune

reală;
Decizia nr. 308/2019
Art. 16 (3) Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor

se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 21.05.2019, în grupajul
informativ Breaking news de la ora 11:00, o știre cu titlul: PNL SANCȚIONAT DE AEP
DUPĂ CE A ÎNCĂLCAT LEGEA.

Potrivit raportului de monitorizare, “prezentatoarea a menționat că PNL a fost
sancționat de Autoritatea Electorală Centrală, după ce în perioada 2015-2016 ar fi încălcat
mai multe dispoziții legale. Mai exact, PNL a încălcat articolul din lege care prevede ca
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donațiile în bani, care depășesc 10 salarii minime, să fie efectuate doar prin transfer
bancar. Mai mult, PNL nu a publicat nici lista acestor donatori.

Diana Lazăr, reporter Antena 3, a oferit mai multe informații cu privire la acest subiect
și precizat: Într-adevăr, Partidul Național Liberal a fost sancționat de Autoritatea Electorală
Permanentă în urma controalelor efectuate de această instituție pentru rapoartele contabile
din perioada 2015-2016 și a fost, așadar, sancționat PNL central pe motiv că a încălcat
legea finanțării partidelor, în repetate rânduri. Mai precis, documentele contabile ale
acestei instituții nu sunt tocmai în regulă. (…)

Imaginile care au însoțit știrea au fost de la mitinguri ale partidului, în care era
prezent și Rareș Bogdan. “

În urma vizionării inregistrărilor, membrii Consiliului au constatat încălcarea regulii
impuse radiodifuzorilor de dispozițiile art. 65 lit. b din Decizia nr. 220/2011, potrivit căreia,
în emisiunile de ştiri, între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o
conexiune reală.

Astfel, Consiliul a constatat că difuzarea unor informații referitoare la fapte petrecute
în perioada 2015-2016 a fost însoțită de imagini de actualitate, de la mitinguri PNL din
campania pentru alegerile europarlamentare, imagini care nu aveau o conexiune reală cu
sancțiunea aplicată de AEP după verificarea unor rapoarte contabile din respectiva
perioadă.

De asemenea, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 26.05.2019, în
intervalul orar 20.00-23.48, emisiunea de dezbatere România la vot, moderată de Mihai
Gâdea și Răzvan Dumitrescu. În această emisiune, s-a discutat despre alegerile
europarlamentare și referendumul pentru justiție și s-au făcut comentarii despre cum se va
reconfigura harta politică a României, iar în jurul orei 21.00 au fost prezentate și rezultatele
Exit-poll-ului realizat de Curs și Avangarde.

Potrivit raportului de monitorizare, începând cu ora 20:52, pe un video-wall a fost
afișat un cronometru care indica minutele rămase până la prezentarea rezultatelor
alegerilor (5 minute și 49 secunde). La ora 20.58, ora afișată pe ecran, Mihai Gâdea a
anunțat rezultatele exit poll-ului Curs Avangarde, iar pe video-wall au fost afișate
următoarele procente obținute de partide: PSD – 25.8%, PNL – 25,8%, USR PLUS – 23,9
%, PRO ROMÂNIA – 5,7%, UDMR – 5,4%, PMP – 5.2%, ALDE – 4,9%, ALTUL – 3,3%.
Aceste rezultate au fost însoțite de mențiunea: sursa: Avandarde – Curs; Exit-poll ora
19.30.

Potrivit art. 16 alin. (3) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor se
interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Or, difuzarea de către radiodifuzor a rezultatelor sondajului la ora 20.58, anterior
orei de închidere a urnelor, a fost de natură să contravină prevederilor legale.

Având în vedere aspectele constatate, 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 somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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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. 65 lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare, și a art. 16 alin. (3) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European.

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 pe postul ANTENA 3, 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 pentru încălcarea, în cadrul emisiunii „Breaking news” din 21 mai 2019, de
la ora 11.00, a prevederilor art. 65 din Codul audiovizualului care impun ca între
subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală.

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru difuzarea, în ziua de 26 mai 2019,
a rezultatelor unui sondaj exit poll anterior orei 21.00, ora de închidere a urnelor de vot,
faptă de natură să contravină dispozițiilor art. 16 din Decizia 308/2019.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


