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Decizia nr. 346 din 01.06.2016 
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- pentru postul de televiziune  ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS 
 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 iunie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare referitoare la 
emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 20 - 26.05.2016 de către 
posturile centrale de televiziune. 

 Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine  
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.5/16.12.2003 eliberată la 
22.03.2016 şi decizia de autorizare nr. 882.1/22.03.2016 eliberată la 22.03.2016).  
 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 8 alin. (3) din Decizia 
nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerile locale din anul 2016. 
 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. 115/2015, 
în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public 
legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi 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. 8  (3) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al 
acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi 
vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 
 În fapt, în perioada 20 - 26.05.2016, 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 constatate 
abateri de la dispoziţiile ce reglementează desfăşurarea în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale, după cum urmează: 
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Nr. 
crt. 

Dată Oră  
(de 

difuzare a 
emisiunii)

Emisiune Constatări 

Dezbateri 
electorale 

  

1 05/20/2016; 
05/20/2016; 
05/21/2016; 
05/23/2016; 
05/26/2016; 
05/26/2016 

17:00; 
18:45; 
21:30; 
18:45; 
14:00; 
21:30

100 de 
minute; La 

ordinea zilei; 
Q&A; La 

ordinea zilei; 
Ediţie 

specială; 
Sinteza zilei 

Lipsă marcaj dezbatere electorală. Un candidat prezent în emisiune, cu 
teme de interes general. Lipseşte titrarea numelui şi a calităţii 
candidatului în momentul intervenţiei acestuia. 

2 05/21/2016; 
05/25/2016 

13:00; 

20:00

News 
magazine, 
Subiectiv 

Emisiunea poartă marcajul dezbatere electorală, dar lipseşte titrarea 
numelui şi a calităţii candidatului în momentul intervenţiei acestuia. 

3 5/23/2016 21:30 Sinteza zilei Marcajul dezbatere electorală a fost titrat la ora 00:04 şi menţinut 
până la finalul emisiunii (ora 00:45) - emisiunea a fost difuzată în 
intervalul orar 21:30 - 00:45. Pe ecran, nu s-au titrat numele şi calitatea 
candidatului/reprezentantului, în momentul intervenţiei. 

4 5/20/2016 13:00 Ediţie 
specială 

DE - emisiunea este marcată Dezbatere electorală. Deşi intervine în 
direct prin telefon, numele candidatului la Primăria Vaslui nu este 
anunţat!!! De asemenea nici formaţiunea politică a acestuia. Este prezentat 
doar candidat la Primăria Vaslui!!! Intuim din titlu şi prezentarea generală 
că promisiunea de 800 de milioane de euro aparţine candidatului PNL la 
Primăria Vaslui! 

 
În raport de cele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în 

cadrul emisiunilor de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, 
radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 5 (1) lit. c) şi art. 8 alin. (3) din Decizia 
nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerile locale din anul 2016, dispoziţii care obligă radiodifuzorul să informeze 
permanent publicul telespectator cu privire la caracterul electoral al emisiunii, ori să 
afişeze numele şi calitatea în care se exprimă persoanele invitate în astfel de 
emisiuni. 

Astfel, potrivit reglementării legale, în cazul posturilor de televiziune, marcajul 
"emisiune de dezbatere electorală", trebuie afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării 
emisiunii.  

Totodată, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă 
persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al 
acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi 
vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 

 
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 de îndată în legalitate a  
radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A., decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2016 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 
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DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
76.5/16.12.2003 eliberată la 22.03.2016 şi decizia de autorizare nr. 882.1/22.03.2016 
eliberată la 22.03.2016 pentru postul  ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi 8 alin. (3) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016. 
  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, în perioada 20-26 mai 2016, nu a informat permanent publicul 
telespectator cu privire la caracterul de dezbatere electorală al unor emisiuni şi nu a 
afişat numele şi calitatea în care s-au exprimat persoanele invitate, situaţii de natură 
să contravină dispoziţiilor art. 5 (1) lit. c) şi art. 8 alin. (3) din Decizia CNA  
nr. 244/2016.” 

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

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 

                     
Serviciul juridic şi reglementări 

                   Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
 
         
 
 
          


