Decizia nr. 764 din 20.08.2019
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
Tel.: 021/208 76 96 / Fax: 021/2087496
- 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 20 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 7801/23.07.2019, nr. 7802/23.07.2019, cu privire la emisiunea „News
Magazine” difuzată de postul ANTENA 3, în data de 20.07.2019.
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 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. 38 din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora difuzarea înregistrărilor
convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din surse confidenţiale ori a
căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă acestea
prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei
vizate.
În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 20.07.2019
emisiunea News-Magazine, interval orar 12:59-13:35
Moderatoare: Ana-Maria Roman.
Invitații emisiunii: Ana-Maria Bujor (senior editor) și Daniel Ionașcu (avocat).
Titluri afișate pe ecran cu privire la aspectele reclamate: LUJU.RO: COMPLOT
ÎMPOTRIVA CORINEI CORBU; LUJU.RO: EXCLUSA CAMELIA BOGDAN
ÎNDEAMNĂ LA SABOTAJ.
În intervalul orar 13:18-13:23, în regim de breaking news, au fost prezentate
informații cu privire la un mail pe care fostul judecător de la Curtea de Apel
București, Camelia Bogdan, l-ar fi trimis președintelui FJR, Dragoș Călin și care ar fi
conținut următoarele: indicații menite să saboteze numirea judecătoarei Corina
Corbu la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzații la adresa DNA și
referiri la decizia de achitare a Corinei Corbu. Mail-ul a fost publicat pe site-ul luju.ro.
Ana-Maria Roman: Avem o dezvăluire, doamnelor și domnilor, făcută de
luju.ro. Un mail publicat de jurnaliștii de la luju.ro, prin care Camelia Bogdan,
fostul judecător de la Curtea de Apel București, îl invită pe șeful magistraților
activiști, Dragoș Călin, să saboteze numirea judecătoarei Corina Corbu la
conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Suntem în direct cu George
Tărâță, jurnalist luju.ro și cel care face această dezvăluire.
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Prin legătură telefonică directă, George Tărâță, jurnalist la luju.ro, a comentat
mail-ul respectiv. Pe ecran a fost afișat articolul publicat pe site-ul luju.ro care se
referea la acest subiect. În conținutul articolului, a fost identificat următorul paragraf:
Cu alte cuvinte, în cazul rebeliunii împotriva Corinei Corbu, putem spune ca
șefa ICCJ Cristina Tarcea este tartorul, Camelia Bogdan creierul, iar
magistrații activiști pionii.
Ana-Maria Roman (moderatoare): Bună ziua, George!
George Tărâță (jurnalist luju.ro): Bună ziua!
Ana-Maria Roman: Ce spune Camelia Bogdan în respectivul mail? Și ce
indicații dă... ?
George Tărâță: Păi, așa cum știți, Cristina Tarcea a dat tonul complotului
împotriva Corinei Corbu când a acuzat nelegalitatea procedurii de numire. Asociația
Forumului Judecătorilor a ieșit astăzi cu un mail, cu un comunicat în care contestă
procedura de numire, dar ce am aflat noi este că cea care i-a învățat, Dragoș Călin,
șeful Asociației Forumului Judecătorilor să... cum să facă, toți pașii prin care să
conteste procedura de numire, este chiar Camelia Bogdan. Dar Camelia Bogdan a
trimis un mail, cred că chiar astăzi, în care, este un mail stupefiant, halucinant,
așa cum ne-a obișnuit cu acțiunile ei, în care începe cu un citat din Woodrow
Wilson și în care îi spune lui Dragoș Călin că nu mai este timp să se
gândească, nu trebuie să ierte nimic și apoi îl învață cum... exact pașii pe care
să-i folosească în instanță. Foarte interesant este că ea spune că trebuie
deschise cât mai multe procese, atât timp cât avem noul ministru al
Ministerului Justiției, adică cât timp Ana Birchall este în funcție. Nu știu
acuma ce treabă are Ana Birchall cu numirea Corinei Corbu. Apoi, același
mail conține acuzații la adresa DNA, procurorii DNA sunt numiți niște gropari
care, din păcate, educă generațiile viitoare. Tot DNA este acuzat că protejează,
așa... tot în același mail, Camelia Bogdan, foarte grav zic eu, pune la îndoială
decizia de achitare a Corinei Corbu și îi sugerează lui Dragoș Călin că ar
trebui să facă puțină reclamă în modul în care a fost achitată Corina Corbu.
Ana-Maria Roman: Bun. Dar în ce...? În ce calitate Camelia Bogdan îi solicită
acest lucru?
George Tărâță: În calitate de exclusă din magistratură, nu știu ce calitate, că ea,
în momentul de față, este suspendată, este la nu știu ce bursă prin Statele Unite, a
fost exclusă de două ori, știți prea bine, de CSM din magistratură: o dată a fost
întoarsă decizia CSM de... chiar de către Înalta Curte. Acuma, ea nu mai are nicio
calitate în sistem, doar de suspendată. Atâta tot.
Ana-Maria Roman: Bun, dar există această posibilitate, ca doamna Bogdan
să coordoneze grupul de magistrați activiști?
George Tărâță: Păi, mail-ul asta arată, cel puțin. Deci, ea îl învață pe
Dragoș Călin, da? - Șeful magistraților activiști - cum să facă pas cu pas,
astfel încât ca Corina Corbu să fie sabotată, să nu poată fi numită la Înalta
Curte. Bine, mail-ul conține și alte lucruri stupefiante: obsesia Cameliei
Bogdan despre Dan Voiculescu, cu Securitatea, cu frații Micula, adică niște
nebunii, dar ideea principală este că judecătoarea Bogdan se implică concret
în acțiunile magistraților activiști. Nu știu de ce, Corina Corbu acum deranjează
foarte mult, este dovada și inclusiv acest mail este dovada că noua președintă a
Înaltei Curți deranjează extrem de mult.
Ana-Maria Roman: Da, mulțumim foarte mult George pentru aceste informații.
George Tărâță: Vă mulțumesc și eu.
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Ana-Maria Roman: Scurte concluzii, deoarece vrem să vedem ce se întâmplă și
pe scena politică. Ana-Maria...?
După intervenția telefonică a jurnalistului, în studio au fost făcute următoarele
comentarii:
Ana-Maria Bujor: Da, nu mă surprinde acest lucru. Mă așteptam să facă chiar
președintele, actualul președinte al Înaltei Curți o astfel de acțiune în justiție, cel mai
probabil o va face Forumul Judecătorilor, această asociație condusă de Dragoș
Călin împreună cu Cristi Dănileț. Așteptăm cu mare interes să vedem ce spune
justiția, pentru că într-adevăr, aici legea este interpretabilă, dar nu poți să lași Înalta
Curte 30 de zile fără președinte, așa cum prevede actuala lege. Sunt lucruri de
detaliu, ar fi mai mult de completat, dar eu aici rezum.
Ana-Maria Roman: Domnule avocat...
Daniel Ionașcu: Subscriu, în sensul că nu mă surprinde, mă șochează. De ce
mă șochează? Pentru că nici nu știu ce să vă fac și ce să fac. Dacă s-ar pune
problema să vă răspund, ar trebui să nu vă răspund, pentru că sunt un membru al
sistemului, chiar dacă de altă parte a lui, în contextul în care lucrând în această
profesie, te poți trezi oricând cu un e-mail de genul ăsta, prin care cineva în timpul
mandatului de ministru, vrea să te decapiteze pentru ceea ce se lucrează subteran
și în mod evident, nu pentru ceea ce ai făcut, dar niciodată în viața mea, nu m-am
dat înapoi, niciodată în viața mea nu mi-a pus nimeni batista la gură, niciodată în
viața mea nu voi fi în așa fel încât să nu spun adevărul și ceea ce simt. Vreau, ca
orice om din România, de la președintele Înaltei Curți până la avocat, până la
jurnalist, până la oricine, să acceadă pe funcțiile pe care le merită, potrivit CV-ului și
meritelor lui, nu potrivit imaginii pe care i-o face cineva pe la spate.
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii
Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „News Magazine” din 20 iulie 2019 au
fost prezentate informații cu privire la un mail pe care fostul judecător de la Curtea
de Apel București, Camelia Bogdan, l-ar fi trimis președintelui FJR, Dragoș Călin și
care ar fi conținut indicații menite să saboteze numirea judecătoarei Corina Corbu la
conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, acuzații la adresa DNA și referiri la
decizia de achitare a Corinei Corbu, informații care nu au fost însoțite de punctul de
vedere al persoanelor care au purtat respectiva corespondență, fapt ce contravine
dispoziţiilor art. 38 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, difuzarea înregistrărilor
convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din surse confidenţiale ori a
căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă acestea
prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei
vizate.
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
DECIZIE:
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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) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 38 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 emisiunea „News Magazine” din 20.07.2019, a fost
przentată corespondența dintre două persoane, fără a fi însoțită de punctul de
vedere al acestora, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 38 din Codul audiovizualului.”
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

