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Decizia nr. 670/07.12.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua 7 decembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a dezbătut solicitarea înregistrată sub nr. 10358/05.12.2017,
formulată de radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 SA pentru reanalizarea Deciziei
nr. 654/21.11.2017 privind amendarea cu 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor
art. 40 alin. (1), (3) şi (4) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,
radiodifuzorul solicitând diminuarea cuantumului amenzii.

La dezbateri a participat şi reprezentantul radiodifuzorului, care şi-a susţinut
solicitarea.

Cu privire la decizia contestată, membrii Consiliului au avut în vedere faptul
că, în ediţia emisiunii „Sinteza zilei” din 24.05.2017, a fost difuzată înregistrarea cu
interviul generalului Ion Panaitescu, persoană despre care s-a afirmat că ar fi fost
primul sau al doilea procuror şef al PNA numit în această funcţie în anul 2005 de
către ministrul Justiţiei din acea perioadă, doamna Monica Macovei. În cadrul
interviului, generalul Panaitescu a făcut afirmaţii acuzatoare la adresa acesteia,
susţinând că i-ar fi solicitat să-i facă un dosar d-nei Rodica Stănoiu, „să-i ia gâtul”
şi că în acest scop i-ar fi pus la dispoziţie documente secrete din arhiva SIPA.

Pe marginea materialului înregistrat, cu referire la aceste fapte acuzatoare,
în emisiune au fost făcute comentarii de natură să susţină afirmaţiile generalului.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că emisiunea s-a
desfăşurat cu încălcarea prevederilor referitoare la obligaţia radiodifuzorului de a
asigura dreptul persoanei la imagine, întrucât acuzaţiile nu au fost dovedite şi nu a
fost prezentată opinia persoanei incriminate.

În timpul dezbaterilor, membrii Consiliului au solicitat reprezentantului
radiodifuzorului să facă precizări cu privire la modul în care postul ANTENA 3 a
încercat să obţină un punct de vedere de la d-na Monica Macovei, având în vedere
că în emisiune a fost prezentat un material înregistrat (interviul cu generalul
Panaitescu) al cărui conţinut era cunoscut de către realizatorul/moderatorul
emisiunii anterior difuzării emisiunii. În legătură cu această faptă reţinută de
Consiliu, reprezentantul radiodfuzorului nu a fost în măsură să probeze vreun
astfel de demers care, în situaţia dată, era imperios necesar.

De asemenea, nu a fost prezentat vreun document care să probeze
afirmaţiile generalului, justificându-se că acesta îşi asumă veridicitatea declaraţiilor;
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cu alte cuvinte, credibilitatea acestuia ar fi suficientă pentru susţinereza acuzaţiilor
formulate.

În urma dezbaterilor, având în vedere motivele invocate de reprezentantul
radiodifuzorului, precum şi conţinutul deciziei contestate, membrii Consiliului au
considerat că sancţiunea a fost în mod corect aplicată şi individualizată în raport de
normele a căror încălcare a fost reţinută în sarcina radiodifuzorului, de gravitatea şi
efectele faptelor.

Apreciind că motivele invocate nu sunt de natură să atragă o reducere a
cuantumului amenzii, membrii Consiliului au supus la vot solicitarea de reanalizare
a deciziei contestate.

Supusă la vot, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
solicitarea de reanalizare a fost respinsă.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciu juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


