
 
DECIZIA nr. 530 din 29.09.2022 

privind sancţionarea cu somație publică a S.C. ANTENA TV GROUP S.A.  
BUCUREŞTI, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1 

CUI RO 1599030 
Fax: 021/203.02.45; 203.03.57;  208.74.97   

 
  

- pentru postul de televiziune ANTENA 1 
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2; Bd. Mărăști nr. 65-67, Complex Exp. Romexpo, 

sector 1; Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1, București 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei nr. 7338 din 22.06.2022 cu privire 
la conţinutul ediţiilor emisiunii “Observator” difuzate în 17.06.2022,  de postul ANTENA 1. 

Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală 
nr. 169.4-7/22.11.2016). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat 
prevederile art. 751 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Codul audiovizualului, radiodifuzorii se vor asigura ca 
în relatările despre accidente să nu fie difuzat niciun indiciu care ar putea duce la 
identificarea victimelor, cu excepţia situaţiei în care există acordul acestora sau al familiei 
sau când prevalează un interes public justificat. 

Analizând raportul de monitorizare întocmit cu privire la ediţiile emisiunii Observator” difuzate 
în 17.06.2022, membrii Consiliului au constatat următoarele: 

Cu privire la aspectele sesizate, au fost monitorizate emisiunile informative ale postului 
de televiziune Antena 1 din data de 17.06.2022, intervalul orar 06:00-24:00. Au fost 
identificate   4 știri în 4 ediții din 4 despre accidentul tragic cu motocicleta al Alexandrei, o 
tânără din Vâlcea, de pe șoseaua Pipera. 

 06:00-08:00 – Observator  
06:01, S1 Titlu: TÂNĂRĂ MOARTĂ, DUPĂ CE A CĂZUT DE PE MOTOCICLETĂ 
Iuliana Pepene, prezentatoare: O tânără de 30 de ani a murit, aseară, după ce s-a 

dezechilibrat şi a căzut de pe motocicletă. Accidentul s-a petrecut pe şoseaua Pipera, iar 
motociclista era însoţită de un prieten, care a rămas împietrit de durere. Alexandra s-a stins chiar 
sub ochii lui, după ce nu a mai putut să controleze motocicleta pe care o conducea şi s-a prăbuşit 
pe asfalt. Atenţie! Urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional. 

Bărbat (îmbrățișat la început de o tânără, de față fiind și un al doilea bărbat): De ce? Ce-a 
făcut?  Nu era, băi, nimeni! Nimeni nu era în faţa ei.  



Voce din off: Alexandra era însoţită de un prieten şi ieşiseră prin oraş, cu motoarele. Imediat 
ce a coborât podul, roata din faţă ar fi început să trepideze, după ce a apăsat frâna, iar tânăra 
de 30 de ani s-a dezechilibrat şi a căzut pe asfalt.  

Bărbat (către un bărbat în haine deschise la culoare): Noi eram ultimii, mă! Ea era prima, 
nimeni nu a accelerat... Îţi jur, eu nici măcar nu am accelerat. Eu coboram. Eu coboram aşa, 
din inerţie. I-am lăsat pe ei, știi, să meargă... De ce? În ideea că în faţă oricum e varză drumul.  

Voce din off: Unii martori spun însă că tânăra ar fi circulat cu viteză. Acesta ar fi şi 
motivul pentru care motocicleta ar fi ajuns, târâş, la mai bine de 150 de metri distanţă de 
locul accidentului. 

Paznic: Când am ieşit afară, era motorul aici, singur, jos. Deci, a venit târâş de acolo, 
singur, fără nimeni pe el.  

Voce din off: Femeia nu a avut nicio şansă să scape cu viaţă.  
Anne Ciolcă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov (prin telefon): Echipajul medical sosit la faţa 

locului a efectuat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, a declarat decesul acesteia. 
Voce din off: Alexandra avea 30 de ani şi era din Vâlcea. Pasiunea pentru adrenalină i-a 

adus sfârşitul. Prietenii săi, motociclişti, s-au strâns într-un suflet la locul tragediei.    
Anne Ciolcă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov (prin telefon): Cazul a fost preluat de poliţiştii 

Serviciului Rutier Ilfov, care au deschis un dosar de urmărire penală în care se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă.  

Voce din off: Poliţiştii trebuie să analizeze şi imaginile de pe camerele de supraveghere din 
zonă, pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut accidentul. 

Au fost difuzate imagini cu cei doi bărbați discutând cu poliția, cu motocicleta căzută, cu 
autoritățile sosite la fața locului, cu victima blurată total, cu victima acoperită cu folie 
izotermă, dar și cu tânăra în viață, pe motocicletă; fără a se specifica sursa). 

O știre cu un conținut asemănător a fost difuzată și în cadrul edițiilor emisiunii 
„Observator”, din ziua respectivă, de la orele 12.00-14.00, 15.00, 17.00-18.00 și 19.00-
20.00. 

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a 
respectat dispoziţiile art. 751 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât acesta a difuzat, în 
cadrul ediţiei emisiunii de știri Observator de la ora 06.00, un reportaj despre un accident rutiere 
oferind indicii care ar putea duce la identificarea victimei, fără să existe acordul familiei şi 
fără să existe un interes public justificat. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere toate aspectele constatate, care au 
rezultat din conţinutul raportului de monitorizare analizat, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul 
a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor 751 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 (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 TV GROUP S.A. titular al licenţei audiovizuale        

nr. S-TV 03.14/19.12.1995 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 169.4-7/22.11.2016, 
pentru postul de televiziune ANTENA 1, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate art. 751 alin. (1) din Decizia 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 dispoziþiilor art. 931 alin. (1) și (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările 
și completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaþia de a transmite în urmãtoarele 24 de 
ore de la comunicare, sonor și vizual, de cel puțin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din 
care o datã în principala emisiune de știri, urmãtorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul    ANTENA 

1 deoarece, în cadrul ediţiei emisiunii “Observator” din 17.06.2022, a fost difuzat un reportaj 
de la locul unui accident rutier în care au fost prezentate indicii despre identitatea victimei, 
fără acordul familiei acesteia, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 751 din Codul 
Audiovizualului.” 
 

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

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 


