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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 octombrie 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei 
înregistrate sub nr. 3427/19.04.2017, cu privire la ediţia emisiunii „Sinteza zilei” 
difuzate în data de 13.04.2017, de postul de televiziune ANTENA 3. 

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului  
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 a 
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) şi art.  64 alin. (1) lit. a) din 
Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului: 
    Art. 40 alin. (5) 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. 

  Art. 64 - (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; 
În fapt, în data de 13.04.2017, emisiunea Sinteza zilei din 13.04.2017, interval orar 

21.00-23.48 a avut ca temă generală Scandalul fraudării alegerilor din 2009.  
Redăm din raportul de monitorizare, intervenția lui Mircea Badea la pasă, pe tema 

fraudării alegerilor din 2009, astfel:  
Mircea Badea: […]. Am spus încă de atunci. Mi-am luat tonele de înjurături de la 

toate javrele astea securistoide și de la tona de trepanați, spălați pe creier de pe 
net, exagerat de proști, asta e situația, este un adevăr, nu vreau să mă mai feresc de 
adevăruri, dar am spus din 2009 că alegerile au fost fraudate, cu toate argumentele. 
Sunt absolut convins și în zilele noastre că au fost fraudate, e un subiect care mă 
interesează, dar pe plan secundar. Ceea ce mă interesează în primul și în primul rând 
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este această confrerie jegoasă, ticăloasă și mafiotă din care face parte, a făcut și în 
continuare, de “rit nou” face parte acum și doamna Kovesi pe noua formulă. Doamna 
Kovesi fiind singura care mai este din sistemul ticălos al lui Traian Băsescu, fiind încă 
la putere. Deci pe mine asta mă interesează în primul și în primul rând, să afle inclusiv 
prostovanii ăștia nivelați pe creier de pe facebook și tot acest sistem uriaș de 
propagandă să nu mai aibă ce să…să le dăm daună totală, prin faptul că doamna 
Kovesi s-a aflat într-o confrerie jegoasă, mafiotă, cu șefi de servicii secrete, cu 
politicieni, cu factori de influență și care confrerie excede cu mult sfera legală în 
care ar trebui să acționeze un procuror general! Legea nr. 1 pe care o respecta 
doamna Kovesi era să-l pupăm în fund pe Băsescu și să-l deservim. […]! Realitatea 
obiectivă. Acum, singurul reper de care se mai agață uriașul sistem de propagandă 
este doamna Kovesi, că atâta a mai rămas din tot sistemul jegos al lui Băsescu 
mafiot, a mai rămas Kovesi! Coldea s-a dus, nu mai e la butoane, Băsescu nu mai e 
la butoane, nu mai e nimeni la butoane dintre ăia. Doar Kovesi e la butoane și atunci, 
tot sistemul se concentrează s-o apere pe Kovesi care, într-adevăr este ultima 
redută a acestui regim jegos și mafiot! Dar e o problemă logică. Adică un nenorocit, 
acum vedeți și ăștia, propagandiștii, alde Tapalagă care-l pupau în fund pe Băsescu de 
nu mai știau cum să-l mai pupe  

Mihai Gâdea: Ți-era rușine de rușinea lor! 
Mircea Badea: mai profund în fund! Deci toți jegoșii ăștia care-l pupau pe 

Băsescu, dintr-o dată acuma spun că Băsescu era rău. Au aflat și ei! Toți ăștia care-l 
pupau în fund pe Coldea, nu-l mai pupă în fund pe Coldea că de ce să-l mai pupe în 
fund, că nu mai e la butoane?! Da, dar Kovesi e, să ne ținem de ea, știi?! Deci mă, 
Băsescu era corupt, sistemul era corupt, ăia cu care conducea țara erau corupți, 
Coldea era corupt! Mă, dar Kovesi era imaculată măi nene! Ei cum dracu băi 
nene? Vă întreb eu așa logic! Cum dracu se întâmplă treaba asta? Deci cum așa, 
o zână, o floare, o mușcată, cum așa un crin, un boboc de trandafir, într-o mare 
de, într-o mlaștină? Zi tu, cum a supraviețuit această plăpândă floare de colț, dedicată 
desigur justiției, în acest spațiu plin de buruieni și de licheni și de plante carnivore? 
Este desigur, o imposibilitate! Nici nu mai trebuie să știi amănunte…pur și simplu, strict, 
la nivel logic. Acuma lumea e de acord, inclusiv japițele astea propagandiste. Dom’le, 
sunt de acord că Băsescu a fost rău? Da! Sunt de acord că Udrea a făcut nasoale? Da! 
Sunt de acord că toți ăia din jurul lui Băsescu erau corupți? Da! Sunt de acord că nici 
Coldea nu era totuși chiar așa, apostolul Pavel? Dom’le, da! Dom’le dar doamna 
Kovesi? Doamna Kovesi e imaculată! Ei pe bune!? Ei cum dracu se poate întâmpla 
treaba asta? Evident, nu se poate întâmpla! Indiferent ce ne va spune sau nu ne va 
spune domnul Oprea, această doamnă care este profund coruptă, doamna Kovesi 
este profund coruptă! 

Mihai Gâdea: Pe ce vă… 
Mircea Badea: De putere! Nu știu dacă e coruptă de bani! Am semne de 

întrebare substanțiale cu privire la asta! 
Mihai Gâdea: Trebuie să aveți dovezi! 
Mircea Badea: Nu, am întrebări am spus! Am semne de întrebare! Să arăt 

dovezi că am semne de întrebare? Păi, mărturisesc că am semne de întrebare, n-am 
ce dovezi să aduc! Dar, este profund coruptă de putere! Este o persoană care de 12 
ani se situează în partea de sus a unei piramide oribile care s-a devoalat în toate 
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componentele ei dar a rămas numai Kovesi, această imaculată, virginală, acestă 
vestală virgină… 

Mihai Gâdea: Tu-ți dai seama ce se va întâmpla în momentul în care, într-o zi, 
va pleca și Kovesi!? Mai curând sau mai târziu! 

Mircea Badea: Eu cred că Kovesi va ajunge în pușcărie! Coldea, nu cred! Eu 
așa cred! 

Mihai Gâdea: Stați puțin să vă pun întrebarea! Tu îți dai seama? Toți 
propagandiștii ăștia care vor deveni sclavii altora, cum erau sclavii lui Băsescu și lui 
Kovesi și lui Coldea și nu știu mai cui, în timp, ei sclavi fiind, se vor muta la un alt 
stăpân! Tu-ți dai seama ce vor face ăștia cu Kovesi? Aceeași sclavi! 

Mircea Badea: Da! O vor murseca. Exact ca pe Udrea! 
Mihai Gâdea: Ca pe Udrea, ca pe Băsescu 
[…]Mihai Gâdea: Adică protection? 
Mircea Badea: Protection all over! Deci sunt absolut convins că doamna 

Codruța, în momentul în care va pica se va duce mulți ani la pușcărie! Din toate 
motivele corecte care țin de justiție și de statul de drept! 

Mihai Gâdea: Domnia legii! Bine. La emisiune cu ce vă ocupați?...” 
 

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că moderatorul emisiunii 
“Sinteza zilei”, difuzată în 13.04.2017 cu participarea d-lui Badea Mircea, a ignorat 
dispoziţiile legale care impuneau în sarcina acestuia adoptarea unei conduite ferme, de 
stopare a folosirii, în mod repeat de către dl. Badea, a unui limbaj depreciativ, 
tendenţios şi jignitor, de natură să prejudicieze imaginea persoanelor vizate. Prin 
atitudinea lipsită de fermitate pe care a adoptat-o, moderatorul emisiunii a susţinut, în 
mod indirect, discursul invitatului său. De exemplu: „Mi-am luat tonele de înjurături de la 
toate javrele astea securistoide și de la tona de trepanați, spălați pe creier de pe 
net, exagerat de proști, // prostovanii ăștia nivelați pe creier de pe facebook și tot 
acest sistem uriaș de propagandă să nu mai aibă ce să…să le dăm daună totală // Este 
o persoană care de 12 ani se situează în partea de sus a unei piramide oribile care 
s-a devoalat în toate componentele ei dar a rămas numai Kovesi, această 
imaculată, virginală, acestă vestală virgină…” 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Sinteza zilei” 
din 13.04.2017, care a avut ca temă generală Scandalul fraudării alegerilor din 2009, 
nu a fost asigurată o distincţie clară între fapte şi opinii, încălcându-se astfel art. 64 din 
Codul audiovizualului. 

Astfel, în contextul temei abordate, comentariile făcute în esmisiune, în sensul 
cărora pe site-ul de socializare facebook s-ar afla „toate javrele”, „tona de trepanați, 
spălați pe creier de pe net, exagerat de proști” şi, de asemenea, că doamna Koveşi 
se află într-o relaţie de „confrerie jegoasă” şi mafiotă cu şefii de servicii secrete şi cu 
politicienii, precum şi că după ce i se va termina mandatul „Kovesi va ajunge în 
pușcărie!”, opiniile exprimate în emisiune nefiind unele critice, în limitele libertăţii de 
exprimare, ci au fost prezentate ca fapte certe la adresa persoanelor ce au fost subiect 
al acestora, publicul neputând să-şi formeze în mod liber opinia. 

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că modalitatea în care s-a desfăşurat 
emisiunea contravine principiilor informării prevăzute la art. 64 lit. a) din Codul 



 

4 
 

 
audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să 
fie făcută cu asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. 

Or, în condiţiile în care televiziunea reprezintă principalul mijloc de informare al 
populaţiei, informaţiile prezentate de radiodifuzori prezintă un impact sporit asupra 
telespectatorilor, exprimarea acestor opinii trebuie să se supună dispoziţiilor legale ce 
reglementează domeniul audiovizual.    
  Faţă de 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, propunerea de sancţionare cu somaţie 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,  

 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 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 
eliberată la 16.03.2017 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT 
AFFAIRS) se sancţionează cu  somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40  
alin. (5) şi art. 64 alin. (1) lit. a) 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 de televiziune  

ANTENA 3 cu somaţie publică, deoarece, în emisiunea „Sinteza zilei” din 14 aprilie 
2017, unul dintre invitaţi a folosit un limbaj injurios la adresa unor persoane, fapt ce 
contravine  art. 40 din Codul Audiovizualului. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru faptul că, în cadrul comentarilor făcute în 
aceeaşi emisiune, radiodifuzorul nu a realizat o distincţie clară între fapte şi opinii, fapt 
interzis prin dispoziţiile art. 64 din Codul Audiovizualului.”  
                                                                                                                                                      
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA  GEORGESCU 
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Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări 
       Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 

 


