
 
Decizia nr. 318 din 05.10.2021 

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, 

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591 

Email: juridic@antena3.ro 

 

- pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării  
nr. 5026/31.05.2021, cu privire la emisiunea Subiectiv, ediția din 30 mai 2021, difuzată 
de postul ANTENA 3. 

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 şi 
decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor selecții din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 
3 S.A. a încălcat prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în 
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie 
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Antena 3 a difuzat 
în data de 30.05.2021, în direct, în intervalul orar 20:59-22:46, emisiunea Subiectiv, 
moderată de Răzvan Dumitrescu. 

Invitații emisiunii:  
- în prima parte, în studio: Mugur Ciuvică, Cornel Tăbăcaru, Mirel Ciurea; 
- în prima parte, prin Skype: Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte PNL); 
- în a doua parte, în studio: Dan Puric. 
În sesizarea cu nr. 5026/31.05.2021, a fost reclamat următorul aspect: baliverne 

conspiraționiste debitate de Dan Puric despre vaccinul anti-Covid. 



În a doua parte a emisiunii, în intervalul orar 21:59-22:46, în studio a fost invitat 
Dan Puric, iar subiectul discutat s-a referit la vaccinarea împotriva COVID-19 și la 
interesele pe care le-ar avea clasa politică. 

Titluri afișate pe ecran în a doua parte a emisiunii: SEARĂ DE COLECȚIE CU DAN PURIC! 
DEZVĂLUIRI ÎN PREMIERĂ NAȚIONALĂ; DAN PURIC: S-A DAT ORDIN SĂ SE TERMINE CU 
PANDEMIA!; DAN PURIC: CLASA POLITICĂ ESTE MAI PERICULOASĂ DECÂT VIRUSUL; DAN 
PURIC: CE STUDII EXISTĂ CA SĂ ACCEPTĂM VACCINAREA COPIILOR?; DAN PURIC: SE 
VA STRÂNGE LAȚUL CU VACCINAREA OBLIGATORIE; DAN PURIC: ESTE TOT MAI 
EVIDENT CĂ NU AVEM DE-A FACE CU UN VIRUS NORMAL; DAN PURIC: CLASA POLITICĂ 
ESTE MAI PERICULOASĂ DECÂT VIRUSUL; DAN PURIC: VACCINUL PENTRU COPIII ÎNTRE 
12 ȘI 15 ANI NU E SUFICIENT TESTAT; DAN PURIC: CONDUCĂTORII NE PUN SĂ JUCĂM LA 
RULETA RUSEASCĂ; DAN PURIC: POPORUL ROMÂN ESTE ACUM ÎN ȘOC ANAFILACTIC; 
DAN PURIC: DE CE AU BLOCAT MEDICAMENTE CARE ERAU EFICIENTE?; DAN PURIC: 
CAMPANIA DE VACCINARE PARE CA UN FEL DE ABATOR SOCIAL; DAN PURIC: FRICA S-A 
SETAT! OAMENII ÎNCĂ POARTĂ MASCĂ ÎN AER LIBER!   

Redăm, mai jos, fragmente din emisiune: 
Răzvan Dumitrescu: Ne-am întors în direct, invitatul din această a doua parte este domnul 

Dan Puric. Bună seara, bine ați venit! 
Dan Puric: Bună seara, mulțumesc pentru invitație! 
Răzvan Dumitrescu: Data trecută situația arăta mult mai rău din punct de vedere al pandemiei 

în sensul că, mă rog, erau mult mai multe restricții și foarte multe infectări raportate zilnic. Acum 
pare așa că se duce, se stinge, se... Acuma credeți că se stinge sau e o pauză? 

Dan Puric: Nu, s-a dat ordin să se stingă. 
Răzvan Dumitrescu: Cui? 
Dan Puric: Păi, la cei care ascultă de ordine pe unitate, cum se dădea la noi, la... N-ați văzut 

acuma că vaccinul... Știți cu ce seamănă obligativitatea vaccinării? Care, mă rog, acuma nu 
este încă legalizată, daˈ ea va fi și asta nu o spun, Doamne ferește, pentru oamenii care s-au 
vaccinat din varii motive. Dar, eu vorbesc de clasa politică, de demersul politic. Știți că, în 
România, mult mai periculos decât virusul e clasă politică, asta este clar, e letală. La noi, la 
Unitatea Militară, acolo la 01470, când nu ne dădea voie la... dacă nu ne dădeau bilet de voie 
plutonierii ăia pe acolo, să ieșim și noi trei ore în oraș, știți ce făceam? Și asta recomand poporului 
român cu toată dragostea, săream gardul. Deci, e foarte... eu am mare încredere în lipsa de 
încredere a poporului român în butaforiile astea politice. E totul atât de evident, să vă uitați la 
următorul lucru, ispite din astea penibile de doi bani, de tip bolșevic, a început să semene 
vaccinul cu carnetul de partid. Știți că, cu carnetul de partid îți cumpărai și un televizor color. 

Răzvan Dumitrescu: Puteai să intri în magazinele alea speciale. 
Dar Puric: Da și îți cumpărai televizor color și acuma îi cheamă penibil... Cum să zic? Aceste 

libertăți care sunt traumatizante pentru toți, în primul rând s-a creat un conflict, cum să zic, 
nefiresc, între bieții oameni care s-au vaccinat și bieții oameni care nu s-au vaccinat tot din varii 
motive. Dacă ai o minte limpede și responsabilă din punct de vedere medical, epidemiologic, 
ca să n-o iau politic, nu faci așa ceva în contextul în care știi că vaccinul nu asigură o 
imunitate, în contextul în care știi că vaccinul... un om vaccinat poate să transmită în 
continuare, deci astea sunt date obiective, nu faci... nu-i aduni decât dacă vrei să faci focare 
de infecție. Acuma vreau să vă spun, nu toată țara e un dineu cu proști, a fost acolo un eveniment 
care a fost reprezentativ pentru cortexul acestor oameni care ne conduc. Să îi aduni pe niște 
oameni care poți să faci un focar de infecție din... din acești oameni, săracii, care s-au vaccinat, 
pentru că ei transmit, asta este o realitate pe care n-o spun eu, o spun specialiștii. Lucrurile 
trebuiesc analizate și văzute cu mai multă înțelepciune și mai multă obiectivitate. 

Dan Puric: (...) Un neurochirurg, oamenii noștri specialiști au fost retrogradați și oamenii 
ăștia... Deci, un brancardier de genul ăsta ajuns într-o funcție mare, el zice: „Vaccinați-vă 
copiii!” Păi, mă, băiatule, tu-ți dai seama în clipa în care... Să-mi spună și mie acest domn 
prim-ministru care este p-acolo, care este barajul imunitar care decide ce i s-au transmis lui 
de către specialiști între 12 și 17 ani, dacă există un studiu. De ce de la 12? Poate de la 11 
ani și 5 luni. Care sunt consecințele pe termen lung? Nu vedeți, ăștia discută ca ăia în 



Sinediu, când l-au acuzat pe Iisus, nu l-au acuzat, l-au condamnat, au zis: „Mai bine să 
moară unul decât să murim toți!” Da, daˈ ăla unu era Iisus. La un milion de cazuri dacă, și-n 
cazul acestui vaccin care impropriu spus vaccin din moment ce-i fac tratament genic cu 
celelalte vaccinuri, acuma deja se știe, s-a comunicat. Dacă în cazul acesta există o cotă de 
risc, sunt 5 inși la 300 de mii de oameni, ei zic că pierderile sunt mai mici decât beneficiul... 
problemele... problemele. Daˈ, problema aia... problema aia poate să fie o tragedie imensă, 
poate să fie copilul tău, poate să fie mama ta, poate să fie soția ta. Și ei pun problema 
statistic. 

Răzvan Dumitrescu: De fapt dumneavoastră nu sunteți împotriva vaccinări, înțeleg. 
Dan Puric: Nu, eu nu sunt împotriva vaccinării, eu sunt împotriva acestui abuz care se 

face într-o situație, cum să zic, e clar că acești oameni sunt monitorizați politic. E clar că... 
cum să spun? Clasa politică de astăzi și vă spun, cum să zic, cu durere în inimă, lucrul acesta, un 
guvern care este... sau un parlament, sau cum să zic, un președinte care este ales, el trebuie să 
reprezinte interesele acestui stat, interesele acestui popor. Deocamdată interesele poporului 
român nu sunt reprezentate. Din contră, tot ceea ce-au făcut în acești ultimi ani s-a făcut împotriva 
poporului român. Să știți că este un dublu front pe care vi l-am spus și data trecută, acum câteva 
luni, este un atac al virusului în zona biologică unde ne distruge imunitatea și este un atac al 
virusului ideologic în zona imunității noastre sufletești (...).    

Răzvan Dumitrescu: Bun, domnul Ghiorghiță care se ocupă de campania de vaccinare a fost 
foarte explicit, a spus foarte clar cu privire la vaccinarea copiilor în vârstă de 12 până la 15 ani, 
trebuie acordul cel puțin al unuia dintre părinții copilului. 

Dan Puric: Dar de ce fac circoteca asta? De ce când pe plan mondial s-a pus problema 
și-n Statele Unite că acest vaccin pentru copii nu este îndeajuns testat, de ce nu s-a spus de 
la început: „Domnilor, este o experiență pentru prima oară în lume, pe om.” Știți, eu cred că 
este blestemul animalelor de laborator. Prin perioada interbelică a fost, săracul, un sculptor care a 
vrut să facă statui pentru maimuțe, câini, șoareci, cei care îi schilodeau prin laboratoare. Acuma 
oamenii se schilodesc. 

Dan Puric: (...) Nu te joci la nivel științific pe sănătatea omului. Anunță că a murit cu 
tromboză, cu miocardită, cu nu mai știu ce. Există aceste cazuri. Adică, guvernul, acești... 
Domnule Răzvan Dumitrescu, acești oameni iresponsabili ne invită la ruletă rusească. 

Dan Puric: Eu vă spun acuma, asta este o metodă... este o metodă de sensibilizare a 
publicului, te vaccinezi, nu te vaccinezi, stați puțin, mai apare care este așa în gămălia 
statului și zice să nu fii cu discriminări, de fapt atenuează, că vor fi cu discriminări, asta-i 
clar, vă vaccinează și devine dintr-o dată discutabilă o situație care nu trebuie să fie 
discutabilă la nivel social. Aia este la nivel medical, acolo se discută lucrurile. Știți cum se 
numește asta? Poporul român acuma este în șoc anafilactic.  

Dan Puric: Nu vedeți că oamenii își povestesc de la unuˈ la altuˈ? Este atipic, el nu poate fi 
gestionat în urma unei experiențe de, cum să spun, a virusului clasic? Acuma vreau să vă spun, 
în cercetarea științifică la un moment dat este o revoluție paradigmatică, nu mai merge cu 
soluția de vaccin, e clar că este vorba de altceva. Și am să vă spun așa: știți cum s-a făcut 
revoluția în transporturi? Nu să faci încă 100 de... de... trăsuri elegante, a apărut mașina. 

Răzvan Dumitrescu: Bun, aici sunt legislații și legislații. În America poți să folosești, se 
numește off label, la recomandarea medicului, un medicament care e pe piață pentru a trata ceva 
și la altceva, chiar dacă el nu a fost inițial făcut... 

Dan Puric: Mie știți ce milă mi-a fost cu campania asta de vaccinare? Am avut senzația 
de abator național și acuma văd un abator pentru copii. De ce? Și vă spun sincer, am prieteni 
care s-au vaccinat și cum să zic, prieteni foarte buni. 

Răzvan Dumitrescu: Și eu cunosc foarte multă lume. 
Dan Puric: Sigur că da. Nu, pentru că, domnule, un om îi este frică, îi este teamă, doi, are 

încredere în vaccin, sunt categorii care vor să ajungă în Grecia, dar s-ar putea să ajungă în altă 
parte, altul vrea să iasă ca domnul prim-ministru la terasă. 

Răzvan Dumitrescu: Alții... 



Dan Puric: Stați puțin! Deci, lucrul ăsta în sine nu, nu se acuză. Se acuză această 
ordinărie politică care-au făcut-o, foarte bine mascată viclenie, cu vaccinați și nevaccinați, 
ca să manipuleze poporul, să creeze o tensiune socială în beneficiul lor.  

Răzvan Dumitrescu: Eu am văzut reacții ale unor vaccinați împotriva celor nevaccinați foarte 
violente. 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările emisiunii difuzate in 
30 mai 2021, membrii Consiliului, au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
prevederile art. 66 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în programele de ştiri şi 
dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere public. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în contextul desfășurării activității de 
vaccinare, radiodifuzorul i-a permis domnului Dan Puric, invitatul emisiunii, să emită 
diverse opinii referitoare la vaccinare și efectele vaccinului în general și vaccinarea 
copiilor în special. 

Mai mult decât atât, membrii Consiliului consideră că afirmațiile domnului Dan 
Puric precum,  „Mie știți ce milă mi-a fost cu campania asta de vaccinare? Am avut 
senzația de abator național și acuma văd un abator pentru copii”, sau „Nu te joci la 
nivel științific pe sănătatea omului. Anunță că a murit cu tromboză, cu miocardită, cu nu 
mai știu ce. Există aceste cazuri. Adică, guvernul, acești... Domnule Răzvan 
Dumitrescu, acești oameni iresponsabili ne invită la ruletă rusească”, au fost de natură 
să creeze un dezechilibru evident în privința exprimării punctelor de vedere în mod 
echitabil și echilibrat, având în vedere că nu a fost prezentat un punct de vedere diferit, 
aflat în opoziţie cu cel prezentat in cadrul emisiunii de către.invitatul acesteia. 

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că modalitatea în care a 
fost prezentat subiectul a contravenit exigenței de informare imparțială a publicului și 
asigurării unui echilibru și a unei echități în favorizarea liberei formări a opiniilor, fapt ce 
contravine prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului. 

Pentru aceste considerente, ținând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancțiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și având în vedere că 
anterior radiodifuzorul a mai fost sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi 
legale, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu  amendă în 
cuantum de 30.000 de lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.  

În temeiul dispoziţiilor 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 ANTENA 
3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu amendă de 30.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 66 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 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 30.000 de lei 

postul ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii ”Subiectiv” din 30 mai 2021, în 
contextul desfășurării activității de vaccinare, a fost prezentat doar punctul de vedere al 
invitatului emisiunii, referitor la vaccinarea și la posibile efecte adverse ale acestuia, 
fără a fi prezentat și un punct de vedere contrar celui exprimat de invitatul emisiunii, 
astfel încât, nu a fost asigurată o informare imparțială a publicului și un echilibru al 
opiniilor pentru a favoriza libera formare a acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 
66 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în 
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie 
să asigurare imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică” 

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