
 
 

Decizia nr. 528 din 16.09.2020 
privind sancționarea cu somație a  S.C. ANTENA 3 S.A. 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,  
Clădirea 14, parter, sector 2 
e-mail: juridic@antena3.ro 

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 16 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul sinteză întocmit de Direcţia Monitorizare referitor la 
reflectarea, în cadrul programelor de televiziune difuzate în intervalul 28.08-
03.09.2020, a campaniei electorale pentru alegerile locale ce urmează să aibă loc în 
data de 27 septembrie 2020, precum și pe cel întocmit în baza sesizării înregistrate 
sub nr. 8438/03.09.2020, referitoare la emisiunea “Previziuni” difuzată de  postul 
ANTENA 3 în data de 3 septembrie 2020.   
 Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine  
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 sinteză și a celui de monitorizare şi a vizionării unor 
secvențe din înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art.5 alin. (1) lit.b) și 11 alin. (1) din Decizia 
CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

  Potrivit dispozițiilor invocate: 
   Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza și 
difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare,,în care competitorii electorali își pot prezenta 
programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în 
direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul 
de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea 
nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul 
posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, 
afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; 
emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri; 
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Art. 11 (1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile 

prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Conform art. 73 alin. (1) din Legea 115/2015, în cazul prezentării de sondaje 
de opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de următoarele informații: 

a) denumirea instituției care a realizat sondajul; 
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia 

utilizată; 
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare; 
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului. 
 
Conform raportului analizat de membrii Consiliului, postul de televiziune Antena 

3 a difuzat în cadrul emisiunii Sinteza zilei, ediția din data de 31.08.2020, la ora 21.35, 
un sondaj Sociopol despre alegerile locale. Potrivit raportului : “Este precizată 
instituția care face sondajul de către moderatorul Mihai Gâdea, dar nu și celelalte date 
- perioada, eșantion, marja de eroare etc. Sondaj de opinie ULTIMĂ ORĂ: SONDAJ 
DE OPINIE BOMBĂ, Sociopol, privind candidații cu cele mai mari șanse la alegerile 
locale din București, SURPRIZĂ MARE, CINE VA CÂȘTIGA ALEGERILE. Sondajul 
este dezbătut cu invitații din studio.” 

Față de aspectele reținute în cadrul raportului, membrii Consiliului au constatat 
nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Decizia 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020.   

Conform art. 73 alin. (1) din Legea 115/2015, în cazul prezentării de sondaje de 
opinie cu conținut electoral, acestea trebuie însoțite de informații referitoare la data 
sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia 
utilizată, dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare, cine a solicitat și cine 
a plătit efectuarea sondajului.  

Or, așa cum rezultă din raportul de monitorizare, postul ANTENA 3 a informat 
telespectatorii doar cu privire la denumirea instituției care a realizat sondajul, respectiv 
„Sociopol”, fără să prezinte și datele și informațiile prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. b)-
d), situație de natură să contravină prevederilor art. 11 alin. (1) din Decizia CNA 
475/2020 referitoare la condițiile obligatorii în cazul prezentării de sondaje de opinie 
cu conținut electoral. 

Cu privire la raportul întocmit în baza sesizării înregistrate sub nr. 8438/03.09.2020, 
referitoare la emisiunea “Previziuni” difuzată de  postul ANTENA 3 în data de 3 
septembrie 2020 s-au constatat următoarele:    

„Postul de televiziune Antena 3 a difuzat pe data de 03.09.2020, în cadrul emisiunii 
Previziuni, în intervalul orar 11:15-11:24, o transmisiune în DIRECT cu durata de 
aproximativ 513 secunde, în care actualul primar și candidatul PSD la Primăria București, 
Gabriela Firea, a vizitat o clădire cu risc seismic consolidată de echipa Primăriei Capitalei. 

Titluri afișate pe ecran: CLĂDIRE REABILITATĂ, OAMENII SE MUTĂ ÎNAPOI; FIREA: 
BLOC CONSTRUIT ACUM 85 DE ANI, REABILITAT, FIREA: STRUCTURA DE 
REZISTENȚĂ A FOST REFĂCUTĂ, FIREAÎN DOI ANI AM CONSOLIDAT 20 DE CLĂDIRI. 

Sel 1 (rep 15:37-24:10, sel 11.mp4) Gabriela Firea, aflată în fața unei clădiri cu risc 
seismic consolidată de primărie, care urma să fie dată din nou în folosință locatarilor, a 
declarat: Bună ziua, tuturor! Mă aflu acum în fața unui bloc din centrul Capitalei, care a fost 
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consolidat de către Compania pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, împreună cu 
colegii de la administrația cu același nume din cadrul Primăriei Capitalei. Iată că se poate, un 
bloc care reprezenta un risc, nu doar pentru locatari, ci și pentru cei care treceau prin 
această zonă, un bloc construit acum 85 de ani, un bloc care păstrează amintiri 
extraordinare, pentru că aicea a locuit iubitul actor, regizor și eseist, Radu Beligan și care 
păstrează toată povestea frumoasă a unui om extraordinar, era practic în pericol de 
prăbușire. Cetățenii făcuseră solicitări la primărie de mulți ani, dar din păcate, nu au fost luate 
solicitările lor în considerare, abia acum în mai puțin de 1 an de zile blocul a fost consolidat și 
locuitorii încep să se întoarcă la apartamente, urmează doar în scurt timp racordarea la gaze 
și la electricitate. Profit de acest moment, cât îmi arată colegul nostru cum arată această 
clădire proaspăt consolidată să îi ofer un buchet de flori doamnei Miroiu, care se întoarce... 
se întoarce la locuința sa. , 

Doamna Miroiu: A, mulțumesc mult. 
Gabriela Firea: Ați stat până acum în blocurile gemene, așa se cunosc cele de la Unirii, 

sunt locuințe de necesitate pe perioada consolidării blocului. Avem tot de la colegii noștri și 
un dulce, un desert, un tort, și vreau să ne arătați cum arată în interior acest bloc care a fost 
consolidat acum câteva luni. Și, în primul rând, putem să vedem diferența, uitați, se poate 
focusa. 

Primarul Capitalei i-a oferit doamnei Miroiu un buchet de flori, apoi au intrat împreună în 
clădirea renovată, unde pe un perete se aflau fotografii înainte și după consolidarea acesteia. 

Gabriela Firea: Uitați, se poate focusa, așa arăta blocul, gata să se dărâme, cu patru etaje 
și uitați cum arată acum, ați văzut acum câteva secunde și exteriorul. Mergem acum să 
vedem un apartament, ne arată doamna Miroiu aici, la parter. Da, deci aici este primul 
apartament. Haideți să vedem, repet, dacă vă veți uita la fotografiile dinainte de 
consolidare, erau pur și simplu încăperi în care nu se mai putea locui în siguranță, 
uitați acum după consolidare, deci nu doar s-a renovat, ci s-a consolidat întreaga 
structură de rezistență, îl rog și pe colegul meu, Marius Pajă să vină alături de mine și 
să... S-au înlocuit de asemenea, tot ceea înseamnă utilitățile publice, tâmplăria, practic 
o lucrare cap-coadă. Subliniez faptul că, din păcate, în 30 de ani de după Revoluție, 
municipalitatea nu a consolidat decât 20 de clădiri, repet, în 30 de ani, 20 de clădiri... 

Doamna Miroiu: Vizavi de școală, blocul ăla care s-a consolidat ani de zile... 
Gabriela Firea: (...) lucrări care au durat foarte mult timp, iar noi de 2 ani, chiar mai 

puțin de 2 ani, cu administrația și Compania pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc 
Seismic, am consolidat deja 20, câteva zeci de fațade, am pus în siguranță 200 de 
clădiri și lucrăm în continuare, deci progresul este evident. Cu ce gânduri vă întoarceți, 
doamna Miroiu, acum, din nou, într-o locuință, ne-ați spus că sunteți aici de 50 de ani? 

Doamna Miroiu: Da, da, abia aștept să mă mut, câte zile oi mai avea... 
Gabriela Firea: Multe, să aveți multe și cu multă sănătate. Nu mai credeați că ajungem și 

la acest moment. 
Doamna Miroiu: Nu, voiam să mă și mut. 
Gabriela Firea: Vă gândeați că nu se va mai face consolidarea? 
Doamna Miroiu: Da, da. Plus că au și murit între timp, nu mai e ce a fost, da. 
Gabriela Firea: Am fost foarte impresionată și am avut... am fost răscolită și amintiri 

frumoase despre maestrul Radu Beligan și când am aflat că fost chiar aici, deci a locuit chiar 
în acest bloc.  

Doamna Miroiu: Am fost prieteni apropiați, Revelionul, Crăciunul numai împreună îl făceam 
cu nevasta-sa ca și o soră eram. 

Gabriela Firea: Cred, deci aici nu sunt niște vecini, ci e o comunitate de fapt, o familie.  
(...) 
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Transmisiunea în DIRECT a fost difuzată fără a fi însoțită de nicio mențiune cu privire 

la caracterul electoral al acesteia.” 
 
După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au apreciat că 

modul în care au fost aduse la cunoștința publicului informațiile privind vizita 
primarului general al Municipiului București la o clădire reabilitată, a avut caracterul 
unei activități de campanie electorală, în condițiile în care acesta candidează din nou, 
pentru aceeași funcție.  

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia 475/2020, pentru reflectarea campaniei 
electorale, radiodifuzorii pot realiza și difuza emisiuni cu caracter electoral, respectiv,  
emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015, cu 
modificările și completările ulterioare,,în care competitorii electorali își pot prezenta 
programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația transmiterii în 
direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul 
de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea 
nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul 
posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală”, 
afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune;  

Or, potrivit raportului de monitorizare, radiodifuzorul nu a semnalat 
transmisiunea în direct a activității de campanie cu marcajul  „emisiune electorală”, 
afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, așa cum impune norma legală.  

Având în vedere aspectele constatate, 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 somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de somare 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 

 
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 art. 5 alin. (1) lit. b) și       
art. 11 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

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, 



 

  

5 
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 cazul prezentării unui sondaj de opinie cu conținut electoral, 
în cadrul emisiunii „Sinteza zilei” din data de 31 august 2020, nu a prezentat și 
informațiile obligatorii prevăzute de lege referitor la data sau intervalul de timp în care 
a fost efectuat sondajul, metodologia utilizată, dimensiunea eșantionului, marja 
maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.  

Sancțiunea a fost aplicată, de asemenea, și pentru că o transmisiune directă 
privind activități de campanie, prezentată în cadrul emisiunii „Previziuni” din data de   
3 septembrie 2020, nu a fost identificată ca atare și semnalată prin marcajul „emisiune 
electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, așa cum impun dispozițiile 
Deciziei CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2020.”  

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene, 

       
                      Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
 
 


