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Decizia nr. 132 din 11.02.2016
privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1

CUI RO 1599030
Fax: 021/203.02.45; 208.74.71

- pentru postul de televiziune ANTENA 1
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri difuzate în
perioada 05-11.10.2015, în intervalul orar 06:00 – 24:00, de posturile de televiziune Antena 1,
Kanal D, Prima TV, PRO TV, TVR 1 (posturi generaliste), Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea
TV, România TV (posturi de ştiri). Monitorizarea a avut ca temă analiza modului în care au fost
prezentate de către radiodifuzori ştirile despre evenimentele violente.

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.7/19.12.1995 eliberată la 04.02.2016, decizia de autorizare
nr. 169.2-5/24.06.2005 eliberată la 04.02.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile
art. 29 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii,
aceştia vor fi avertizaţi verbal „Atenţie! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi afişată static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod
repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.

În fapt, în cadrul emisiunilor informative din perioada 05-11 octombrie 2015, postul
ANTENA 1 a difuzat în mod repetat ştiri cu conţinut violent, iar publicul nu a fost avertizat cu
privire la impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi prezentate, astfel cum prevede
art. 29 din Codul audiovizualului.

Redăm din raportul de monitorizare:
1. Știre despre un accident cu 8 morți și 4 răniți petrecut pe E85 în jud. Vrancea
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 05.10.2015 și reluată

în edițiile informative de la ora 07:00 (acelaşi conţinut), 13:00, 16:00 (conținut parțial diferit)
(rep. 00.25 – 02.47 Antena 1 5-13) Titlu: Carnagiu pe şosea
Mihaela Călin: Scene de infern la Mărăşeşti în judeţul Vrancea. Patru persoane, printre care şi o fetiţă

de 7 ani, au murit după ce căruţa lor a fost spulberată de o maşină de lux. .... Un copil este şi acum în comă.
Un martor: Era o mașină în șanț, o fetiță moartă aici…
Voce din off: Locul carnagiului arată înfiorător. Cadavrele zac împrăştiate pe toată şoseaua. Printre

victime şi o fetiţă de doar 7 ani. Un tânăr de 26 de ani s-a stins la spital.
Voce din off: Rudele victimelor au sărit s-o linşeze pe femeie, dar n-au găsit pe nimeni în autoturism.
Rudele victimelor (text titrat pe ecran): Nu vezi că nu e nimeni! Băi, vrei să te omor şi pe tine aici?
Voce din off: Fratele copilei moarte a fost cel mai grav rănit. Băiatul în vârstă de 9 ani este în comă de

gradul III. Medicii l-au trimis la un spital din Capitală, dar îi dau puţine şanse de supravieţuire.
O femeie: Restul victimelor au fost internate cu multiple traumatisme craniene, toracice, de coloană

cervicală, de membre inferioare şi superioare, cu multiple leziuni interne.
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Au fost difuzate imagini de la locul accidentului, filmate noaptea, cu resturi ale atelajului și lucruri

împrăștiate pe șosea, mașina avariată, trupurile neînsuflețite ale victimelor (imagini blurate). Au fost prezentate
persoane îndurerate.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

(rep. 02.06 – 04.27 Antena1 5-16) Titlu: Dezastru pe șosea
Conținutul știrii a fost asemănător cu cel al știrii difuzate la Observator 13:00.
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.

2. Știre despre uciderea unui cioban
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 05.10.2015 și reluată

în edițiile informative de la ora 07:00 (același conținut), 13:00 și 16:00 (conținut parțial diferit).
(rep. 02.50 – 05.33 Antena1 5-6) Titlu: Cioban omorât în bătaie de rivalul său
Suspect: El m-a lovit cu bățul (neinteligibil) m-a scăpat pe mine și după aia l-am prins după cap

(neinteligibil) Am luat bățul ăsta care-l avea cu el… din greșeală, i-am dat în cap.
Elena Grosu – soția victimei: Unde mergea și la orice pas spunea că-l omoară. Când am auzit că l-o

omorât, nici nu-mi venea să cred. Știam că-i cu oale, de unde să știu că el e mort.
Au fost difuzate imagini ale corpului neînsuflețit al victimei (imagini blurate ale corpului întreg al

persoanei decedate filmat în plan îndepărtat și imagini care nu au fost blurate ale corpului de la mijloc la picioare
filmat în plan apropiat), imagini și interviuri cu suspectul și cu rude ale victimei și suspectului (zona mâinilor
încătușate a fost blurată).

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

(rep. 10.25 – 12.07 Antena1 5-13) Titlu: Duşmani de moarte
Au fost difuzate imagini ale corpului neînsuflețit al victimei (imagini blurate sau nu ale corpului întreg al

persoanei decedate filmat în plan îndepărtat și imagini blurate ale corpului de la mijloc la picioare filmat în plan
apropiat), imagini și interviuri cu suspectul, dar și cu rudele victimei și suspectului. Cu mențiunea
RECONSTITUIRE, au fost difuzate scurte imagini (2 secunde) cu o persoană care agresa o altă persoană, apoi un
corp întins pe pământ.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

(rep. 09.56 - 11.37 Antena1 5-16) Titlu: Duşmani de moarte
Conținutul știrii a fost asemănător cu cel al știrii difuzate la Observator 13:00.
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.

3. Știre despre confiscarea câinelui unui cerșetor român în Franța
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 05.10.2015 și reluată

în edițiile informative de la ora 07:00 (acelaşi conţinut), 13:00 (conţinut asemănător), 16:00 (știre pe scurt)
(rep. 25.07 - 25.40 Antena1 5-16) Titlu: Prea grăbiți în concluzii
Știrea a fost prezentată pe scurt. Imaginile din momentul intervenției celor doi membri ai Asociației pentru

protecția animalelor pentru a lua câinele românului au fost difuzate fără sonor, de două ori (aproximativ 13 secunde).
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.

4. Știre despre înjunghierea unui tânăr în parc sub ochii copiilor și adulților
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 05.10.2015 și nu a fost reluată.
(rep. 10.05 - 11.51 Antena1 5-6) Titlu: Înjunghiat în parc, sub ochii copiilor
Olivia Păunescu: A fost la un pas să fie ucis sub privirile a zeci de oameni, printre care și copii.
Un tânăr: Îl ținea tot pe ăla de gât și i-a dat și cu spray în ochi. Păi s-a speriat toată lumea. S-au

speriat, toți copiii țipau.
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Voce din off: Marius a fost atacat în parc ziua în amiaza mare cu zeci de martori în jur. Bărbați, femei

și copiii au privit îngroziți cum un bărbat de 30 de ani se năpustește asupra lui și scoate un cuțit.
Tânărul care a intervenit: A venit acolo, s-au bătut, i-a dat cu cuțitul în spate și eu am fost acolo și i-am

dat cu piciorul în cap, după aceea a fugit pe-aici acel băiat.
Un martor (text titrat pe ecran): Se zbătea pe jos. Nu mai putea să meargă și l-am ajutat.
Reporter din off: Crezi că dacă n-ar fi intervenit băiatul ăla te omora?
Știrea a fost ilustrată cu imagini însoțite de mențiunea RECONSTITUIRE care au prezentat două persoane

care se îmbrânceau și se luptau (de 3 ori, aproximativ 2 secunde), în prim-plan, în mâna unei persoane, un cuțit a
cărei lamă este scoasă (de 2 ori, aproximativ 1 secundă), imagini surprinse de camerele de supraveghere din parc
(imagini însoțite de un semn grafic corespunzător) cu persoane și echipajul medical care se îndreptau spre locul
incidentului în fugă, apoi echipajul medical și polițiști alături de targa pe care se afla victima, imagini cu victima
la spital răspunzând întrebărilor ce îi erau puse.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

5. Știre despre starea tinerei înjunghiate de tată și moartea celor doi părinți; știre despre
înmormântarea tatălui

Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 19:00 din data de 05.10.2015 și reluată în
ediția informativă din data de 06.10.2015 de la ora 06:00 (conținut asemănător); Știrea despre înmormântarea tatălui a
fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 19:00 din data de 06.10.2015 și nu a fost reluată.

(rep. 58.15 Antena1 5-18 - rep 00.53 Antena1 5-19) Titlu: Fratele i-a spus că au rămas orfani
Andreea Berecleanu: Gelozia tatălui a lăsat doi frați orfani și o adolescentă mutilată și traumatizată pe viață.
Voce din off: În fața spitalului, acoperit cu un halat, Sergiu își șterge lacrimile. Încearcă să fie tare

pentru Lorena. Acum el este singurul sprijin al surorii mai mici, mutilată și traumatizată de propriul lor tată.
Viorel Fîntînariu – tatăl criminalului: Că o omor și mă duc să mă spânzur.
Voce din off: Iar această iubire i-a adus sfârșitul. Soțul ei, tatăl copiilor, a ucis-o în fața fiicei de doar

16 ani. Lorena s-a pus scut între părinți și a primit și ea 11 lovituri de cuțit. Plină de sânge, adolescenta a fost
înghesuită în portbagajul mașinii și lăsată să agonizeze minute în șir.

Au fost prezentate imagini cu fiul îndurerat al femeii ucise (fără sonor), în diferite ipostaze (în total
aproximativ 24 secunde), scurte imagini cu tânăra înjunghiată intubată, pe targă (aproximativ 4 secunde), imagini
cu mențiunea RECONSTITUIRE cu două persoane, filmate de la umeri în jos, un bărbat care ține un cuțit de
lamă se luptă cu o femeie, apoi femeia întinsă pe iarbă, fotografii blurate ale victimei.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

6. Știre despre un biciclist mort într-un șanț după ce a fost lovit de o mașină pe o șosea
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 06.10.2015 și reluată

în ediția informativă de la ora 07:00 (același conținut), 13:00 (conținut parțial diferit).
(rep. 00.17 - 02.27 Antena1 6-6) Titlu: Lovit mortal pe bicicletă
Fiul victimei, plângând: Dânsul când a venit, maşina era acolo-şa optită. A întrebat că cine este. I-am

spus că e tatăl meu aici mort. El o fi crezut că o fi dat într-un câine.
Un bărbat în timp ce pe şosea erau efectuate măsurători de echipajul de poliţie (text titrat pe ecran): Uite

pete, uite petele (n.r. de sânge), mă, uite, până aici.
Au fost difuzate imagini de la locul accidentului, filmate noaptea, cu bicicleta dezmembrată, mașina

avariată, imagini în timp ce poliția făcea cercetări și măsurători, imaginea blurată a trupului neînsuflețit sau
imagini cu un sac de plastic urcat într-o dubiță.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

(rep. 59.38 Antena1 6-6 - rep 01.47 Antena1 6-7) Titlu: Lovit mortal pe bicicletă
Știrea a avut același conținut cu prima difuzare.
(rep. 02.42 - 04.38 Antena1 6-13) Titlu: Biciclist spulberat pe șosea
Conţinut ştire diferit parţial faţă de primele două difuzări:
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Fiul victimei, plângând (text titrat pe ecran): Am fost la treabă și când să duc betoniera la cineva…

Îmi dete fratele meu telefon și zise: ”Tata e mort”. Dete mașina peste el și, când venii, îl găsii aici, jos. (…)
Au fost difuzate imagini de la locul accidentului, filmate noaptea, cu bicicleta dezmembrată, mașina

avariată, imagini în timp ce poliția făcea cercetări și măsurători, imaginea blurată a trupului neînsuflețit sau
imagini blurate când cadavrul era introdus într-un sac de plastic.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

7. Știre despre faptul că un localnic din Tg. Bujor a găsit un cadavru în lacul de la marginea
localității

Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 13:00 din data de 06.10.2015 și reluată
în ediția informativă de la ora 16:00 (conţinut diferit parţial), 19:00 (conținut diferit).

(rep. 01.34 – 02.42 Antena1 6-13) Titlu: Găsit mort în lac, ars și cu tăieturi
Mihaela Călin: Descoperire de groază în Târgu-Bujor din Galaţi. Un localnic a dat peste un cadavru în

lacul de la marginea oraşului. Pe trupul individului, în zona gâtului şi a feţei, poliţiştii au găsit zeci de tăieturi,
iar pe faţă sunt inclusiv urme de arsuri.

În direct, a relatat reporterul Laura Călugăr: Poliţiştii au numărat pe trupul, implicit, pe faţa şi pe gâtul
acestuia, nu mai puţin de 29 de tăieturi provenite, se pare, din lovituri de cuţit. În plus, chipul bărbatului era
distrus complet din cauza, se pare, a unei substanţe acide. Localnicul care a făcut macabra descoperire a
anunţat imediat autorităţile. A dat peste trupul neînsufleţit într-o zonă de pădure în apropierea unui lac din
localitate. Se pare că omul ar fi murit de curând având în vedere că trupul său nu era în stare de putrefacţie.

Știrea a fost ilustrată cu imagini de arhivă, imagini filmate în pădure, în apropierea unei ape.
(rep. 00.08 - 01.18 Antena1 6-16) Titlu: Descoperire de groază
Conţinut ştire diferit parţial faţă de prima difuzări:
Mihaela Călin: Descoperire de groază la Târgu-Bujor în judeţul Galaţi. Cadavrul unui bărbat a fost

găsit pe malul unui pârâu cu zeci de tăieturi pe el şi urme de arsuri pe faţă, cel mai probabil provocate de o
substanţă chimică. Legiştii cred că victima a fost ucisă în urmă cu câteva zile, nu mai mult de o săptămână.

Reporter: Duminică el a fost găsit mort, iar poliţiştii au numărat în zona feţei şi a gâtului 29 de tăieturi.
În plus, peste faţa bărbatului, se pare că ar fi fost turnată o substanţă acidă fiindcă era complet arsă. Un văcar
a fost cel care i-a găsit cadavrul şi a anunţat autorităţile. Bărbatul se pare că era acolo de câteva zile.

Știrea a fost ilustrată cu imagini de arhivă, imagini filmate în pădure, în apropierea unei ape.
(rep. 05.24 - 08.45 Antena1 6-19) Titlu: Ucis și desfigurat cu acid; ”Criminalul cu acid” este în libertate
Andreea Berecleanu: Un bărbat a fost ucis cu atrocitate și mutilat cu acid înainte să fie aruncat într-un

râu din Galați. Ar fi fost executat în stil mafiot, din răzbunare, spun criminaliștii. Familia este convinsă că
sfârșitul violent are o legătură cu șefii stânei la care lucra bărbatul măcelărit, șefi care l-ar fi făcut slav și care,
atunci când a fugit înapoi acasă, l-ar fi amenințat cu moartea.

Voce din off:..A fost un asasinat ca-n filmele cu mafioți. Bărbatul a fost masacrat, lovit cu ură fără
încetare. Nu se știe încă dacă a fost un singur călău sau un pluton de execuție. După ce i-au luat viața, i-au
topit și fața cu acid.

Ştirea a fost ilustrată cu imagini alb-negru cu menţiunea RECONSTITUIRE în care se observă o persoană
căreia nu i se vede capul, cu spatele, care ţine un cuţit în mână, un corp care cade şi este târât (difuzate de două
ori), pentru scurt moment un cuţit. De asemenea, a fost prezentată o simulare cu imaginea unui manechin având
de la gât până la bazin, dar şi pe faţă nişte pete (titrat pe ecran 29 de lovituri de cuţit; faţa desfigurată cu acid). A
fost arătată o mână care ţinea un cuţit, picioarele unei persoane care era târâtă de către o alta.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

8. Știre despre mutilarea unui câine căruia patru tineri i-au tăiat coada
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 16:00 din data de 07.10.2015 și reluată

în ediția informativă de la ora 19:00 (conținut parțial diferit), în data de 08.10.2015 la Observator 06:00 (același
conținut ca știrea din ziua anterioară la Observator 19:00) și 19:00 și în data de 09.10.2015 la Observator 06:00
(același conținut ca știrea din ziua anterioară la Observator 19:00)

(rep 03.48 – 05.26 Antena1 7-16) Titlu: Fețele terorii
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Voce din off: Urletele de durere nu i-au impresionat pe tinerii sadici. Privesc cum animalul se

tăvăleşte în chinuri în timp ce unul dintre ei îi ţine coada în mână ca pe un trofeu.
Tânăr râzând:Gata, mă, ăsta moare... Moare, mă... Moare că a fost toporul ruginit... Trebuie să-i fac tetanos...
Voce din off: Între timp, căţelul, un pui de doar 4 luni, a fost tratat de un medic veterinar şi va fi preluat

de o asociaţie pentru protecţia animalelor.
Au fost difuzate imagini blurate cu doi bărbaţi care ţineau câinele şi un altul care i-a tăiat coada cu

toporul, apoi un tânăr care ținea coada câinelui în mână (de 2 ori cu o durată de aproximativ 18 secunde,
respectiv 12 secunde), apoi încă o dată imagini de aproximativ 4 secunde cu tânărul care ţine în mână
coada câinelui. În imagini blurate a fost arătat câinele culcat pe pământ (circa 5 secunde).

(rep 06.06 - 08.25 Antena1 7-19) Titlu: Au torturat un câine cu zâmbetul pe buze
Conținut știre parţial diferit:
Pe ecran a fost titrată discuţia dintre tineri: Îl tai de acolo, bă! / Dă-i! (...) Gata, baştane, moare! / Nu

moare acuma! / Moare c-a fost toporul ruginit. (...) și numele tinerilor: BUNEA ADRIAN, MARIUS BIANU,
DANIEL DIMA.

Au fost difuzate, repetat, imagini neblurate cu doi bărbaţi care ţineau câinele şi un altul care i-a
tăiat coada cu toporul (a fost făcut stop cadru în momentul în care tânărul care a tăiat coada câinelui avea
toporul ridicat deasupra capului şi când toporul era coborât) și imagini neblurate cu tânărul care ținea în
mână coada tăiată a câinelui (cumulat, aproximativ 46 secunde). S-a auzit scheunatul de durere al câinelui.

(rep. 16.38 - 18.47 Antena1 8-6) Titlu: Au torturat un câine cu zâmbetul pe buze
Știrea a avut același conținut cu cea difuzată în ziua anterioară la Observator ora 19:00.
(rep 08.12 – 11.21 Antena1 8-19) Titlu: Au mutilat un câine, au revoltat o ţară
Pe ecran a fost titrată discuţia dintre tineri: Îl tai de acolo, bă! / Dă-i! (...) Gata, baştane, moare! / Nu

moare acuma! / Moare c-a fost toporul ruginit. (...) și numele tinerilor: BUNEA ADRIAN, MARIUS BIANU,
DANIEL DIMA.

Pe ecran întreg sau splitat, au fost difuzate, repetat, imagini neblurate cu doi bărbaţi care ţineau
câinele şi un altul care i-a tăiat coada cu toporul (a fost făcut stop cadru în momentul în care tânărul care a
tăiat coada câinelui avea toporul ridicat deasupra capului şi când toporul era coborât) și imagini neblurate
cu tânărul care ținea în mână coada tăiată a câinelui (cumulat, aproximativ 28 secunde). S-a auzit
scheunatul de durere al câinelui.

Nu a fost menționată avertizarea verbală cu privire la imaginile care pot afecta emoțional
telespectatorii.

(rep. 08.42 - 11.49 Antena1 9-6) Titlu: Au mutilat un câine, au revoltat o ţară
Știrea a avut același conținut cu cea difuzată în ziua anterioară la Observator ora 19:00.
Nu a fost menționată avertizarea verbală cu privire la imaginile care pot afecta emoțional

telespectatorii.

9. Știre despre posibilitatea de a fi chemați la audieri copiii maltratați de la o grădiniță din
Constanța

Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 07:00 din data de 08.10.2015 și nu a fost reluată.
(rep. 12.57 - 15.13 Antena1 8-7) Titlu: Copiii din grădinița groazei, audiați
Titrat pe ecran: ÎNGRIJITOARE: Nani, că-ți iau… Te culci? Închizi ochii? Mamă, dacă îți dau doi

pumni în căpățână! Culcă-te, că te trântesc de nu te vezi acum!
Voce din off: Sunt imagini revoltătoare care au făcut înconjurul țării. În noiembrie 2013, zeci de copii

erau maltratați în grădinița ”Micul regat” din Constanța.
Titrat pe ecran: ÎNGRIJITOARE: Te dau afară în frig să știi! În fundul gol te dau afară!
Știrea a fost ilustrată cu imagini blurate surprinse de camerele de supraveghere din grădiniță în

noiembrie 2013 în care copiii sunt agresați fizic (bruscați, pălmuiți, târâți pe podea) și verbal de
personalul din grădiniță (imagini cu sonor – aproximativ 14 secunde; imagini fără sonor – aproximativ 40
secunde). Imaginile au fost însoțite de mențiunea ”Atenție! Imagini care pot afecta emoțional
telespectatorii” titrată pe ecran. Verbal, nu a fost precizat faptul că imaginile care pot afecta emoțional
telespectatorii.
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10. Știre despre accidentarea unei bicicliste de către un autoturism
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 13:00 din data de 08.10.2015 și nu a fost reluată.
(rep. 10.40 - 11.21 Antena1 8-13) Titlu: Accident surprins de camere
Mihaela Călin: Accident grav ieri într-o comună din Dâmbovița. Camerele de supraveghere din localitate

au filmat momentul în care o femeie care mergea cu bicicleta este lovită î n plin de un autoturism. Femeia
accidentată este poștăriță în sat, are 43 de ani și își făcea drumul obișnuit la momentul accidentului. Mergea
regulamentar când a fost luată pe capotă și azvârlită pe asfalt de o tânără care nu i-a acordat prioritate. Șoferița
de 29 de ani ieșea de pe un drum secundar pe un drum județean, dar era probabil mult mai atentă la mașini, așa
că n-a văzut bicicleta. După accident, femeia a coborât imediat și a cerut ajutorul celorlalți șoferi. Poliția și
salvarea au sosit câteva minute bune mai târziu.

Au fost difuzate imagini surprinse de camerele de supraveghere cu producerea accidentului (în
momentul impactului s-a făcut stop-cadru, apoi, după impact, când victima a căzut pe carosabil, imaginile au
fost blurate). Imaginile au fost însoțite de avertizarea ”Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii”
titrată pe ecran, au fost prezentate de două ori și au avut, cumulat, o durată de aproximativ 34 secunde.
Prezentatoarea nu a avertizat verbal telespectatorii cu privire la impactul emoțional al imaginilor.

11. Știre despre o avocată care și-a aruncat copilul de 4 ani de la etajul 8 și apoi s-a sinucis
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 06:00 din data de 09.10.2015 și reluată

în edițiile informative de la ora 07:00 (același conținut), 13:00 (conținut diferit), 16:00 (conținut asemănător cu
știrea de la Observator ora 13:00), 19:00 (conținut diferit), în data de 10.10. 2015, la Observator ora 06:00, ora
07:00, ora 13:00, ora 16:00 (același conținut cu știrea de la Observator ora 19:00 din ziua anterioară), ora 19:00
(conținut diferit), în dara de 11.10.2015 la Observator ora 06:00, ora 07:00 (conținut asemănător cu știrea de la
Observator ora 19:00 din ziua anterioară), ora 13:00 (conținut diferit).

(rep. 02.39 - 03.14 Antena1 9-6) Titlu: Aruncat pe geam de mama sinucigaşă
Știrea a fost ilustrată cu imagini blurate de la locul tragediei (trupurile victimelor căzute pe trotuar,

acoperite cu folie). Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii",
nu a fost prezentată.

(rep. 02.18 - 02.53 Antena1 9-7) Titlu: Aruncat pe geam de mama sinucigaşă
Știrea a avut același conținut cu cea difuzată în ziua respectivă la Observator ora 06:00.
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.
(rep. 00.22 - 03.23 Antena1 9-13) Titlu: S-a aruncat de la etaj cu fiul în braţe; S-a sinucis cu copilul

în braţe
Au fost difuzate imagini blurate de la locul tragediei (trupurile victimelor căzute pe trotuar,

acoperite cu folie), imagini neblurate cu o targă transportată de două persoane, targă pe care se afla corpul
unei victime acoperit cu o pânză albă.

De asemenea, au fost prezentate imagini alb-negru cu mențiunea RECONSTITUIRE cu personaje cărora
nu li se vede chipul.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

(rep. 58.25 Antena1 10-18 - rep 01.15 Antena1 10-19) Titlu: Mamă şi fiu, ucişi de gânduri negre
Au fost difuzate imagini blurate, iar un cerc de culoare roșie marca zona în care erau trupurile

victimelor pe asfalt. În imagini a apărut un cuplu care s-a îndreptat spre victimele căzute pe trotuar, apoi s-au
îndepărtat făcând câțiva pași înapoi, iar femeia a privit în sus. A fost prezentată fotografia tinerei avocate.

Imagini neblurate: corpurile neînsuflețite acoperite cu folie, targă pe care se afla corpul unei
victime acoperit cu o pânză albă, imagini cu tatăl copilului și o femeie îndurerată alături de un bărbat.

Telespectatorii nu au fost avertizați verbal cu privire la impactul emoțional al imaginilor, dar pe
ecran a fost titrat "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii".

(rep. 04.41 - 07.41 Antena1 11-6; rep. 03.55 - 06.52 Antena1 11-7) Titlu: Mamă şi fiu, ucişi de
gânduri negre

Știrile au avut conținut asemănător cu cea difuzată în ziua anterioară la Observator ora 19:00 (au fost
difuzate aceleași imagini).
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Telespectatorii nu au fost avertizați verbal cu privire la impactul emoțional al imaginilor, dar pe

ecran a fost titrat "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii".
(rep. 03.33 - 05.46 Antena1 11-19) Titlu: Două sicrie, în locul unei familii
Au fost difuzate imagini blurate, iar un cerc de culoare roșie marca zona în care erau trupurile

victimelor pe asfalt. A fost prezentată fotografia tinerei avocate.
Imagini neblurate: corpurile neînsuflețite acoperite cu folie, targă pe care se afla corpul unei

victime acoperit cu o pânză albă
Telespectatorii nu au fost avertizați verbal cu privire la impactul emoțional al imaginilor, dar pe

ecran a fost titrat "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii".

12. Știre despre un tânăr care a rămas mutilat după ce degetele de la o mână i-au fost strivite de
mașina de cules porumb

Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 13:00 din data de 09.10.2015 și nu a fost reluată.
(rep. 12.09 - 12.55 Antena1 9-13) Titlu: Mutilat pe viaţă de un utilaj agricol
Știrea a fost ilustrată cu imagini de la locul tragediei cu echipajul care acorda îngrijiri medicale

bărbatului rănit. Apoi, targa pe care se afla persoana rănită a fost urcată în ambulanță.
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.

13. Știre despre tânăra care trebuie să suporte mai multe intervenții chirurgicale după ce a fost
torturată de iubitul ei 22 de ore

Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 19:00 din data de 09.10.2015 și reluată
în edițiile informative de la ora 06:00, 07:00, 13:00 și 16:00 din data de 10.10.2015 (același conținut).

(rep. 09.23 - 11.36 Antena1 9-19; rep. 13.16 - 15.30 Antena1 10-6; rep. 17.38 - 19.53 Antena1 10-7; rep.
12.58 - 15.11 Antena1 10-13; rep. 12.57 - 15.10 Antena1 10-16) Titlu: Mutilată de iubit, urmărită de coşmar

Au fost difuzate imagini din urmă cu o lună cu Georgiana având vânătăi pe față și pe mâini și cu părul din
creștetul capului smuls (imagini editate folosind efectele speciale), dar și imagini cu scalpul Georgianei din momentul
actual. De asemenea, a fost prezentată o imagine ce arăta în secțiune scalpul și foliculii din care crește firul de păr.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.

14. Știre despre un bărbat de 45 de ani din Gorj care și-a ucis cele două fiice și soția
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 19:00 din data de 11.10.2015.
(rep 58.16 Antena1 11-18 - rep 01.06 Antena1 11-19) Titlu: Și-a masacrat familia și i-a dat foc
Anca Lungu: Un tată criminal și-a măcelărit fiicele și soția. Le-a încuiat în casă și le-a dat foc cu o

cruzime monstruoasă. Toată lumea știa că Aurel Topor este violent. Fusese internat la psihiatrie, dar soția lui l-a
luat acasă pe semnătură. Criminalul care și-a exterminat propria familie nu a scăpat nevătămat din incendiu.
A ajuns cu arsuri pe tot corpul la spital.

Localnic: Pompierii puseră oxigenul pe ei și masca și intrară și găsiră trei cadavre acolo.
Localnic: Noi le văzurăm acolo făcute scrum.
Voce din off: Elena și sora ei mai mică au fost ucise cu bestialitate, masacrate fără vină odată cu

mama lor de un tată bolnav, violent, scăpat de sub control. După ce le-a lăsat într-o baltă de sânge și-a
desăvârșit planul diabolic cu foc. A sacrificat toată familia pe rugul nebuniei lui.

Voce din off: Copilele lui de 13 și 15 ani au fost carbonizate, dar tatăl ucigaș a reușit să scape cu viață
din flăcări. Avea arsuri pe jumătate de corp. A fost trimis în stare gravă la spitalul de arși din Capitală.

Voce din off: Asta s-ar fi întâmplat și înainte să-și bage familia în pământ. Pe soție a înjunghiat-o direct
în inimă. A fost necruțător și cu propriile fete.

Știrea a fost ilustrată cu imagini în care o persoană este pe targă (în momentul când se apropie de camera
de filmat, fața victimei este blurată), cu o proprietate care ardea sau după ce incendiul fusese stins (cu lucruri care
fumegau), imagini cu casa în care s-a petrecut tragedia (imagini filmate de pe stradă, peste gard). Au fost
prezentate fotografii ale fetelor decedate.

Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost
prezentată.
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15. Știre despre un accident petrecut pe drumul ce leagă Piteștiul de Curtea de Argeș
Știrea a fost prezentată prima oară în ediția informativă de la ora 19:00 din data de 11.10.2015.
(rep. 01.22 - 03.33 Antena1 11-19) Titlu: Impact fatal: 3 morți și 21 de răniți
Voce din off: A fost o luptă contra-cronometru. Medicii aleargă cu oamenii răniți în brațe, răniții

strigă după ajutor, iar familiile sunt disperate.
Cadru medical: Poli-traumatisme multiple, foarte-foarte grav. Deci un adevărat accident major.
Voce din off: Un morman de fiare și trei familii distruse. Șoferii celor două mașini și o femeie din Matiz

sunt cei care nu au rezistat impactului.
Un bărbat: Când am trecut am găsit 5 persoane, un copil mic pe bord, cu geamul spart, o doamnă

decedată în spate și una aruncată peste geam.
Au fost difuzate imagini de la locul accidentului cu persoane rănite (persoane cu sânge pe față și pe haine,

transportate în brațe), autovehiculele avariate, o femeie plângând.
Avertizarea verbală și scrisă "Atenție! Imagini care pot afecta emoțional telespectatorii", nu a fost

prezentată.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au apreciat că modul în care au fost
prezentate ştirile monitorizate a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 29
alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât publicul nu a fost avertizat cu privire la impactul
emoţional al imaginilor ce urmau a fi difuzate, ori că difuzarea acestora a depăşit cadrul unei
simple informări de interes public privind un eveniment violent, difuzarea gratuită a violenţei
nefiind justificată în context.

La emiterea normelor de reglementare a conţinutului audiovizual, care trebuie privite în
ansamblul lor, atât din perspectiva publicului, cât şi cu privire la obligaţiile stabilite în sarcina
radiodifuzorilor, Consiliul a avut în vedere şi impactul psihologic şi emoţional al unor astfel de
situaţii asupra publicului, întrucât s-a apreciat că acestea sunt de natură a produce o traumă
indirectă publicului telespectator.

De asemenea, fără a nega dreptul la liberă exprimare al mass-media şi dreptul
publicului de a fi informat cu privire la realitatea cotidiană, pentru ca acesta să-şi formeze
propria opinie, Consiliul subliniază faptul că dispoziţiile legale interzic difuzarea programelor
care conţin violenţă nejustificată, aşa cum o constituie difuzarea repetată ori excesivă a
imaginilor violente aferente unei ştiri într-o emisiune informativă, difuzare care trece peste
limitele unui interes public real şi încalcă obligaţiile şi responsabilităţile pe care le comportă
exerciţiul libertăţii de exprimare.

Prezentarea gratuită şi nejustificată a violenţei, în toate formele ei, prin difuzarea
excesivă şi detaliată a unor asemenea situaţii, care uneori nu prezintă nici un interes de natură
socială, culturală, economică, ori de alt gen, duce la o degradare şi mai accentuată a calităţii
programelor de ştiri, care tind către tabloidizare şi exploatare a suferinţei umane, prezentarea
fiind de natură a desensibiliza publicul în faţa suferinţei umane.

Totodată, respectând libertatea şi independenţa editorială de care se bucură
radiodifuzorii, Consiliul apreciază că, raportat la dreptul la informare a publicului, aşa cum este
prevăzut în legislaţia în vigoare, emisiunile informative şi de ştiri trebuie să abordeze cu
prioritate şi cu preponderenţă informaţii de interes social, economic, cultural, politic, ştirile
privind evenimente violente fiind unele de plan secund în raport de interesul public general.

Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în
domeniul audiovizualului, obligat să asigure protecţia demnităţii umane şi protejarea minorilor,
reiterează radiodifuzorului, că oricare ar fi scopul invocat, violenţa este uneori reprezentată în
cadrul programelor de ştiri şi informaţii de comunicare în masă într-o manieră gratuită,
nejustificată de context, atingând nivele inumane şi degradante, inadmisibile, precum şi un
volum excesiv.
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Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile 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 a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile
şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare.

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 TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
03.7/19.12.1995 eliberată la 04.02.2016, decizia de autorizare nr. 169.2-5/24.06.2005 eliberată
la 04.02.2016 pentru postul de televiziune ANTENA 1) se sancţionează cu somaţie publică
de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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 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 1 cu
somaţie publică, deoarece, înainte de difuzarea în cadrul emisiunilor informative din perioada
05 -11 octombrie 2015 a unor ştiri cu conţinut violent, publicul nu a fost avertizat cu privire la
impactul emoţional al imaginilor ce urmau a fi prezentate, astfel cum prevede art. 29 din Codul
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


