
 
Decizia nr. 319 din 05.10.2021 

privind somarea  S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, 

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591 

 
- 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, precum și 
sesizarea nr. 4329/17.05.2021 cu privire la ediția emisiunii “Sinteza zilei” din 
17.05.2021 difuzate 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 de  înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile 
articolelor 66 și 71 alin. (1) lit. b) și c) din Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit 
cărora: 

Art. 66 - 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. 

Art. 71- (1) Prezentarea sondajelor de opinie va fi însoţită în mod obligatoriu de 
următoarele informaţii: 

    b) perioada în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; 
    c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare. 
Redăm din Sinteza constatărilor cuprinse în raportul de monitorizare: 
Postul de televiziune Antena 3 a difuzat, în data de 17.05.2021, interval orar 

20:55-23:47 emisiunea de dezbatere Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea. În prima 
parte a emisiunii a fost invitată Dana Budeanu. Aceasta a vorbit despre un sondaj 
realizat de CURS care arată că numărul infectaților cu coronavirus din România ar fi 
peste 30%. De asemenea, aceasta a vorbit și despre modul în care au gestionat 
autoritățile pandemia de coronavirus. 

“Titluri care au rulat pe ecran: DANA BUDEANU ARUNCĂ BOMBA: „PANDEMIA S-A 
TERMINAT!”; STUDIUL CARE RĂSTOARNĂ TOT CE ȘTIM DESPRE COVID-19 ÎN ROMÂNIA; 
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RĂSTURNARE DE SITUAȚIE: DATELE REALE ALE PANDEMIEI; BILANȚ DE PANDEMIE CU 
DANA BUDEANU, CELE MAI MARI GREȘELI. 

În cadrul emisiunii, Dana Budeanu a făcut mai multe afirmații despre pandemia de coronavirus 
și despre modul de gestionare al acestei pandemii la nivel național și global, cum ar fi: 

1. Pandemia în România s-ar fi terminat. 
        Plecând de la un studiu realizat de CURS, conform căruia mai mult de 30% dintre români 

ar fi fost infectați cu coronavirus, în România s-ar fi atins imunizarea în masă. 
Mihai Gâdea: Astăzi ai vorbit despre mai multe lucruri, dar succesul a fost uriaș în clipa 

în care ai început să vorbești despre faptul că pandemia s-a terminat, te bazezi pe un studiu 
pe care o să îl vedem, e un studiu amplu, după părerea mea, unul dintre cele mai 
interesante pe care le-am văzut de la începutul acestei nebunii, dar hai să începem de aici, 
de ce crezi tu că pandemia s-a terminat? 

Dana Budeanu: Nu cred, sunt convinsă. Pandemia, mă rog, eu am numit-o mascarada 
aceasta la nivel mondial, este o regie făcută din pix, nu spune nimeni că nu există virus, 
există foarte mulți viruși, nu spun că nu mor oameni, mor foarte mulți oameni, au fost ani în 
care au murit mult mai mulți oameni, de mult mai multe afecțiuni, însă pentru mine, în 
momentul în care, și este o afirmație pe care am făcut-o la colegul tău, Răzvan Dumitrescu, 
habar neavând că va urma acest studiu, pentru mine a fost un șoc, știrea pe care iată, ați 
preluat-o doar voi, nu a preluat nimeni știrea acestui studiu în România, nimeni din presă, 
știu pe surse pentru că este făcut cu CURS. Studiul. Așadar, eu am afirmat că eu cred că 
prin această boală au trecut jumătate dintre români, în momentul în care au trecut jumătate 
dintre români, bineînțeles că nu mai putem vorbi de nicio pandemie, că suntem 50% 
imunizați, deci se termină, s-a atins imunizarea în masă. 

Pe monitorul din studio apare un grafic reprezentat prin metoda apple pie chart unde se pot 
distinge următoarele întrebări și răspunsurile în procente: Rezultatele testelor. Au avut COVID-19 
dar nu au în momentul de față-27%; Au COVID-19 în momentul de față-2%; Nu au avut și nici nu 
au COVID-19 -71%. Sub graficul prezentat apar denumirile: CURS și OK Medical.  

Nu au fost prezentate datele tehnice cu privire la metodologia de realizare a sondajului 
(volumul eșantionului; marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion; metoda de 
culegere a datelor; perioada de realizare a sondajului). 

         Dana Budeanu: Știm asta, stăm aici, noi ne testăm, însă indicele este clar, 0.6%, 
adică nimic, toți oamenii ăștia au imunitate, deci noi trăim într-o țară în care cel puțin 33% 
dintre oameni sunt imunizați. La acest procent, și ajungem să adăugăm toate persoanele 
care nu au avut  COVID și s-au vaccinat, mai creștem un pic și probabil ajungem la un 40, în 
momentul de față cifrele, procentele, eu știu procentul exact de vaccinați, nu voi intra în 
asta, dar ajungem la un 40% în total, aproape jumătate din populație imunizată, îmi pot 
permite să spun că s-a terminat pandemia, bă aproape jumate!?  

2. A invitat în repetate rânduri populația să se relaxeze, situația nefiind așa de gravă cum e 
prezentată la nivel oficial. 

        Dana Budeanu: La noi nu a fost nevoie, că avem genă, noi suntem 30% imunizați, 
plus ăia vaccinați, vreau să rog toată populația să se relaxeze, nu știu cum să fac asta, vă 
rog din suflet să înțelegeți că nu vine nicio apocalipsă, nu trăim apocalipsa, ne-am nimerit 
noi prost, generația asta să trecem prin mizeria asta, gândiți-vă că părinții noștri au stat în 
40 de ani de comunism și bunicii noștri în 100 de război, nu trăim așa o mare dramă, nu se 
întâmplă ce vedeți la televizor, doar că generațiile bunicilor și părinților noștri nu erau de 
fătălăi, de aia au reușit să treacă. Bă, părinții voștri au stat 40 de ani în comunism, 40 de ani 
și au supraviețuit și bunicii voștri au murit pe front. (...) să înțelegeți că ceea vedeți la 
televizor, nu aici, în general, e o manipulare, atât, atât și să încercați să supraviețuiți 
deștept, atât, să citiți ca să supraviețuiți deștept. 

Dana Budeanu: (...) vreau un singur lucru, ca oamenii să mă creadă pe mine când le 
spun că frica nu există și că tot ce se întâmplă de un an este acest state of fear, cum să vă 
spun, propagandă, atât! Ei nu fac altceva decât să vă inoculeze frica, pentru că odată 
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inoculată, atenție, sentimentul de frică odată inoculat, el poate fi declanșat de orice, 
oricând. Frica e o stare, în secunda în care o accepți în tine, poate fi declanșată oricând este 
nevoie. Malefic, nu? Majoritatea oamenilor sunt speriați de moarte în perioada asta, nici 
măcar nu cred în ceea ce se întâmplă, dar sunt speriați. Păi tu, dacă de dimineață până 
noaptea n-auzi decât apocalipsă, moarte, n-o să mai fie niciodată cum a fost înainte, copiii 
nu învață, tu nu o să te bucuri de nimic, nu o să mai poți călători, pentru ce să mai trăiești? 
Atât. 

 
3. Deciziile pe care le iau autoritățile la nivel național sunt dictate de la nivel global. 
Dana Budeanu: Vreau să îți mulțumesc foarte mult că facem asta astăzi, noi facem acum 

un imens bine oamenilor, atât, nu mă interesează ce vor comunica autoritățile, de azi înainte 
tu nu mai ai ce să comunici ca autoritate decât peste ăștia 30%, tu nu mai ai ce să faci, tu 
poți să o joci cu mine cu ăia 70% care au rămas, din care să scazi vaccinații, nu știu cum o 
faci, nu știu cum o faci cu valul 4 ăla care ți s-a dictat ție de afară, nu știu ce o să faci tu în 
septembrie, ce o să îmi spui, că în septembrie obligatoriu ajungem la 50% imunizați, ce o să 
îmi spui, va fi valul 4 pe ce, că m-am distrat în vara asta? Păi până vine valul 4 și se anunță 
valul 4, haideți mă să intrăm mâine în case, ce suntem inconștienți, ce căutați pe stradă, 
chemați-ne  pe toți în casă acum, eu vreau să ne închidă în casă acum, ăsta e ordinul, pe 17 
mai toată lumea trebuie să iasă afară, tot globul. Nu, noi suntem mai deștepți, noi ne 
închidem în casă, îi mai avem și pe ăștia 30% imunizați, mai stăm 2-3 luni prin casă la 40 de 
grade și prin septembrie le arătăm degetul din mijloc la tot globul pământesc, ia mă că noi 
am stat în casă vara și la noi nu o să mai vină niciun val. Cum anunți valul 4, când tu ești în 
plin proces de vaccinare, înseamnă că totul e bătaie de joc, deci concret pentru ce tu mă 
inviți să mă vaccinez, dacă tu mă anunți că urmează valul 4 în toamnă? 

 
  
4. A criticat modul în care au acționat și au gestionat epidemia de coronavirus autoritățile din 

România. 
Dana Budeanu: Eu o să urlu, dar voi ce o să faceți, o să îi periați pe ăia 2-3 care i-ați lins 

și care v-au adus în situația în care v-au adus și care v-au mințit și care v-au spus că o să vă 
dea bani și care și-au bătut joc de voi, ăștia și-au bătut joc de absolut toți oamenii care au 
fost în piață, au făcut ceva pe ei. De ce? Pentru că asta sunt, niște scursori, uitați-vă, sunt 
scursori că am ziseu? Da, eu am zis, dar nu că am zis eu că sunt ei scursori, ei sunt pentru 
că așa sunt, asta e specia, oameni care nu au muncit în viața lor o zi, oameni care ies și 
latră cum a ieșit neterminata asta, asta e ministru? Vă dați seama, eu ca cetățean trebuie să 
mă simt în siguranță cu aia. Cum? Ce ai făcut în viața ta ca să mă aperi pe mine, ca să ai 
grijă de mine, care sunt un om care nu am nevoie... 

Dana Budeanu: Bă, mai e un pacient de COVID și e închis tot spitalul, 27 de medici 
tratează un pacient și oamenii stau la coadă pentru transplant de os și o ascult pe scelerata 
asta să îmi spună mie datele despre care are ea ordin, să ne zică nouă cum o să stăm, nu vă 
e mă rușine, criminalilor, stau bătrânii aliniați, așteaptă să le facă transplant de os și spitalul 
e gol, asta nu e o urgență? De ce nu se deschid ușile spitalului, așa cum eu le spun la ăștia 
să ce o să îmi facă, să mă mănânce de vie, în spital, eu de exemplu vreau să mă operez la 
Foișor, deschideți măi ușa la spital și intrați în spital, sunteți nebuni? Eu nu înțeleg ce e cu 
oamenii, mă du-te la spital, tu ești cetățean, ai dreptul, nimeni nu are voie să închidă ușa 
spitalului în față, nimeni, așadar cât sunteți la coadă, 500 de pacienți ori familiile lor, 1500, 
intrați peste ei la Foișor și vă așezați pe culoar, medicul e obligat să te ia să te trateze, 
sunteți nebuni sau cum? 

5. Referitor la vaccinare: 
        Dana Budeanu: Ca să vă ajut haideți mâine frumos ăia 80 de mii în piață, toți 

oamenii care vor să intre la  teatru, să meargă la concerte, la festivaluri, adică Htag-iști și eu 
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merg, îmi place. Nu merg dacă mă pui să mă înțep, marș, hai toți mâine în Piața Victoriei, 
mă. Păi cum o să rezolvați, să urlu eu?” 

 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului au 

constatat că  emisiunea ’’Sinteza zilei’’ din 17.05.2021 a fost difuzată cu încălcarea 
dispozițiilor 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 să asigure imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie.  

Așa cum rezultă din raportul de monitorizare, în emisiune a fost invitată d-na Dana 
Budeanu, care a vorbit despre mai multe subiecte legate de pandemia de coronavirus,  
despre modul în care  autoritățile au gestionat-o, la nivel național și global, despre 
vaccinare.  

Or, având în vedere că tema discutată era una de actualitate și de interes public, 
radiodifuzorul avea obligația de a asigura imparțialitatea și echilibrul  opiniilor, implicit să 
prezinte și puncte de vedere aflate în opoziție sau care să explice și să informeze 
telespectatorii cu privire la aspectele discutate și dintr-o altă perspectivă decât cea deja 
prezentată, astfel încât publicul să își poată forma în mod liber propria opinie cu privire la 
situația adusă în atenția sa.  

De asemenea, în cadrul discuțiilor dintre moderator și invitata Dana Budeanu, s-a 
afirmat că în România s-ar fi atins imunizarea în masă, pornind de la un studiu realizat 
de CURS, conform căruia mai mult de 30% dintre români ar fi fost infectați cu 
coronavirus,. 

Potrivit raportului de monitorizare, pe monitorul din studio a apărut un grafic 
reprezentat prin metoda apple pie chart unde se puteau distinge următoarele întrebări 
și răspunsurile în procente: Rezultatele testelor. Au avut COVID-19 dar nu au în 
momentul de față-27%; Au COVID-19 în momentul de față-2%; Nu au avut și nici nu au 
COVID-19 -71%. Sub graficul prezentat apar denumirile: CURS și OK Medical, fără a  fi 
prezentate datele tehnice cu privire la metodologia de realizare a sondajului (volumul 
eșantionului; marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion; metoda de culegere 
a datelor; perioada de realizare a sondajului). 

Membrii Consiliului au constatat că informațiile cu privire la sondajul CURS și OK 
Medical au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 71 alin. (1) lit. b) și c) din Codul 
audiovizualului, respectiv acesta nu a fost însoţit în mod obligatoriu de următoarele 
informaţii: 

    b) perioada în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; 
    c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare. 
Pentru aceste considerente, ținând cont de criteriile legale de individualizare a 

sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.  

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 (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 
76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 
3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de 
îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 66 și 71 alin. (1) lit. b) și c) 
din 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 pe postul ANTENA 3, 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 de 

televiziune ANTENA 3,  deoarece ediția  din 17 mai 2021 a emisiunii “Sinteza zilei” a 
fost difuzată cu încălcarea art. 66 din Codul audiovizualului  care stabilește că informarea 
în probleme de interes public trebuie să asigure 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. 

De asemenea, la aplicarea sancțiunii, Consiliul a reținut și nerespectarea art. 71 din 
același act normativ care prevede comunicarea obligatorie către public a unor informații în 
cazul prezentării unor sondaje de opinie, cum sunt cele referitoare la perioada în care a 
fost efectuat sondajul, metodologia utilizată, dimensiunea eşantionului şi marja maximă de 
eroare.”  

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 

 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 


