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Decizia nr. 648 din 16.11.2017
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride BussinesPark, Clădirea 14, parter, sector 2
C.U.I. R15971591
Fax: 021/208.74.96
- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 noiembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului reluat procedura de vot a propunerilor de sancţionare formulate în şedinţa
publică din 14 noiembrie 2017 în care s-a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 4381 şi 4381/1/22/05/2017 cu privire la emisiunea “Sinteza
Zilei” difuzată de postul ANTENA 3 în ziua de 18 mai 2017.
Postul de televiziune 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 data de 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016).
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 40
alin. (5) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 40 (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.
În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în
data de 18.05.2017, interval orar 21.00-23.50, emisiunea Sinteza zilei, moderată de domnul
Mihai Gâdea. În cadrul emisiunii, au participat, în calitate de invitaţi: Oana Zamfir, Dana
Grecu, Răzvan Savaliuc, Ioan Mircea Paşcu-PSD, Adrian Ţuţuianu-PSD, Vlad Nistor-PNL şi
Mugur Ciuvică.
Potrivit raportului de monitorizare, din care redăm fragmente spre exemplificare, pe
parcursul emisiunii, moderatorul acesteia a făcut următoarele afirmaţii:
(sel.1) Mihai Gâdea: (...) Domnul Băsescu a greşit rău în seara asta că a negat. O să
vedeţi de ce! Pentru că el nu ştie ce mai avem noi. Mare greşeală! Pentru un şmenar o viaţă
întreagă, mare greşeală aţi făcut domnu Băsescu! Sau, măi “nea Traiane”! Mare greşeală!
Atenţie! Data la care Radu Pricop, uitaţi-vă foarte clar, Radu Pricop devine avocatul lui
Bendei Ioan în data de 01.11.2013. Radu Pricop era prieten cu Ioana Băsescu cu mult
înainte de momentul căsătoriei! Ia să vedem cum încearcă Băsescu în seara asta să se
scoată. Este halucinant! Trebuie să vedeţi asta! (este difuzat un fragment din emisiunea lui
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V.Ciutacu în care fostul preşedinte Traian Băsescu o sună pe soţia sa să o întrebe când s-a
căsătorit Ioana Băsescu cu Radu Pricop-înregistrarea nu are un sonor bun!)…Îmi cer scuze!
Facem cumva să se şi audă bine? Deci face un moment halucinant. Pune mâna pe telefon şi
o sună pe doamna Maria să întrebe de când e căsătorită! Băi şmenarule! Măi alcoolicule!
De cât timp era Ioana cuplată cu Radu Pricop? Nu întrebi când s-au căsătorit! Pe noi ne
interesează când şi-au pus pirostriile ca să mai ia un dar de nuntă ca fiica ailaltă mică? Asta
ne interesează pe noi? Ia mai zi domnu Teszari încă o dată! Când adevărul iese la suprafaţă
este extraordinar, pentru că vezi tot! (...)
(sel.2) Mihai Gâdea: Doamnelor şi domnilor, e demonstrat că Traian Băsescu e un
mincinos patologic. Aflat în studioul TVR-ului este întrebat: “Ce părere aveţi despre
Blejnar?” Şi o să dau fragmentul ăla că este emblematic! Scoateţi un pic documentul vă rog!
Şi întreabă: „Ce părere aveţi (era preşedinte în funcţie!) despre Blejnar?” La care Băsescu
zice: “Pe Blejnar nu-l cunosc! Nu-l cunosc pe Blejnar!” La care doamna care realiza interviul
spune: Dom’le, Blejnar care a venit pe linie de partid”; „Nu-l cunosc pe Blejnar!” Spune de nu
ştiu câte ori la rând că nu-l cunoaşte pe Blejnar. Apar stenogramele mai târziu, când Băsescu
personal îl suna pe Blejnar să-i dea informaţii ultraconfidenţiale cu privire la diverse companii.
Unul dintre momentele în care îţi dai seama că Băsescu minte grav, grav, grav, zice: “o sun
pe nevastă-mea, că a zis că-n 2014 s-au căsătorit!” Uite o fotografie care, dacă o cauţi pe net
aşa şi o găseşti într-o clipă. (Este difuzată o fotografie cu Ioana Băsescu şi Radu Pricop pe
care este inscripţionată data 15 iunie 2013) 15 iunie 2013, Răducu cu Ioana! Judecaţi
dumneavoastră! Documentul!
Oana Zamfir: E mai grav decât atât! Hai să zicem că săracu tăticu preşedinte, nu ştia
ce face fata şi ce relaţie are. Şi să zicem că am fi în stare să înghiţim şi mizeria asta, că l-a
cunoscut pe băiat, practic în ziua nunţii fetei. Că aşa a zis! E o mică problemă publică cum ar
veni, în sensul că e cu imagini publice! În 2013, cei doi erau împreună şi cu domnul
Băsescu, la botezul fetiţei Elenei Băsescu care este în 2013!
Mihai Gâdea: …Vă daţi seama? Băsescu minte. Eu n-am văzut pe cineva care să
aibă atâta tupeu în această viaţă! Când s-a căsătorit Ioana Băsescu?
(...)
(sel.3) Mihai Gâdea: Eu cred că a fost şi la nuntă la Elena Băsescu (despre Radu
Pricop)! Mă uit pe nişte imagini. Cert este că la botezul din 2013 a fost (tot despre Radu
Pricop)! Băsescu n-are niciun fel de Dumnezeu, niciun fel de limită. Minte îngrozitor! Să
mai dăm o dată imaginile de la botez din 2013. Cine-şi imaginează că se întâlneşte tatăl fetei
cu ginerică la nuntă? Adică, ce prostie e asta? Când minţi că n-ai fost la Teszari, că n-ai fost
la Cotroceni! Uite, Băsescu, hai să facem următoarea treabă! Unde ai fost tu în ziua aia? La
Cotroceni n-ai fost! Luăm o scurtă pauză şi continuăm! Rămâneţi cu noi!”
După vizionarea secvenţelor de înregistrări, membrii Consiliului au apreciat că
atitudinea şi limbajul moderatorului emisiunii, aşa cum au fost redate şi în raportul de
monitorizare, au fost unele de natură să contravină reglementărilor privind protecţia demnităţii
umane şi a dreptului la propria imagine în domeniul audiovizualului.
Membrii Consiliului consideră că moderatorii sau prezentatorii unei emisiuni, în virtutea
statutului lor, a poziţiei în care vin în faţa publicului, au obligaţia de a se asigura că emisiunea
pe care o realizează se desfăşoară în cadrul legal, fără a contribui ei înşişi, prin utilizarea
unui limbaj jignitor, la lipsirea de valoare educativă şi informaţională a emisiunii, cu
consecinţa afectării unor drepturi fundamentale ale omului.
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că utilizarea unor apelative, precum:
şmenarule!, alcoolicule!, mincinos patologic, nu poate fi justificată, în ce îl priveşte pe
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moderator, persoană care ar trebui să conducă în mod imparţial o dezbatere, nici din
perspectiva dreptului la opinie ori a exprimării unor judecăţi de valoare şi nici prin invocarea
unor situaţii în care persoana căreia îi sunt adresate ar fi folosit un limbaj asemănător în alte
situaţii de notorietate.
În aceste condiţii membrii Consiliului au constatat că prezentarea către public a
programului audiovizual s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5) din Codul
audiovizualului, conform cărora, 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.
Faţă de acest aspect, 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 amendă în cuantum de 5.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) 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 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de televiziune
ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000
lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia CNA 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 amendă de 5.000 de lei postul
ANTENA 3 deoarece, în cadrul emisiunii “Sinteza Zilei”, ediţia din 18 mai 2017, moderatorul
acesteia a utilizat un limbaj injurios, ceea ce încalcă art. 40 alin. (5) din Codul
audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
Şef Serviciul juridic şi reglementări,
Consilier juridic Dumitru Ciobanu

