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Decizia nr. 534 din 17.09.2020 

privind amendarea cu 5.000 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 17 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 
8860/10.09.2020, cu privire la emisiunea Sinteza zilei, ediția din 8 septembrie 2020, 
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, în data de 8 septembrie 2020, postul de televiziune ANTENA 3 a difuzat, în 
direct, emisiunea de dezbatere electorală Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea. 

Invitații emisiunii au fost: Bahmuțeanu Adriana (videotel), candidat la primărie pentru 
sectorul 1 - PER, Vicol Laura - avocat, Ionaș Vladimir - sociolog, Marius Budăi - deputat 
PSD și candidat, Vosganian Varujan - ALDE, Moisescu Nicolae - candidat PSD, Weber 
Renate - Avocatul Poporului (tel), Mugur Ciuvică ( skype), telespectator Costel Băloiu - 
actor (după ora 23.00). 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Teme: un document al doctorului Raed Arafat prin care acesta arată că nu este urmărit penal, 

audierea generalului Florian Coldea, campanie electorală pentru alegerile locale în București, 
deschiderea școlilor.  
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Titluri, de la ora 21 la ora 22: DR RAED ARAFAT NU ESTE CERCETAT ÎN NICIUN DOSAR, 
CULISELE AUDIERII LUI COLDEA, IMAGINI HALUCINANTE, SCANDAL FĂRĂ PRECEDENT, 
CIRC TOTAL: ORBAN ȘI CLOTILDE HUIDUIȚI, BAHMUȚEANU VERSUS CLOTILDE. 

Rep. 00:00, sel. 8-21 
 

Mihai Gâdea: Vreau să vă dau aceste imagini pentru că așa ceva este un spectacol cum rar a mai fost văzut, iată 
doamnelor și domnilor, în imagini, ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp: 

Sel. 1 Rep. 00.11- 05:08, sel. 8-21 Este difuzat un material filmat în care candidata PNL Clotilde Armand este 
huiduită în parcul Herăstrău, în timp ce încearcă să susțină un discurs. În acest material apare și candidata Adriana 
Bahmuțeanu, candidat independent pentru primăria sect. 1, care se adresează lui Ludovic Orban, prim-ministru, PNL, 
aflat la o acțiune de campanie. În parc se află și câțiva oameni cu portavoce, care bruiază conferința candidatei Clotilde 
Armand. Adriana Bahmuțean cere să aibă o dezbatere cu candidata PNL-USR adresându-se atât lui Ludovic Orban, cât și 
candidatei Clotilde Armand.  

Sel. 2. rep. 05:08- rep.06.51, sel. 8-21 
Mihai Gâdea: Imaginile pe care le-ați văzut mai devreme sunt filmate în urmă cu puțin timp în Parcul Herăstrău, vă 

spun și ceea ce am spus înainte de difuzarea acestui material, eu nu sunt adeptul acestui gen de manifestări, niște 
candidați au un moment și vin contestatarii și le strigă lucrurile pe care le-ați auzit. Plăcuțe suedeze pe bandă rulantă. 
Acuma întrebarea este în momentul în care tu faci asta și ai făcut asta pentru multă vreme te aștepți ca să nu ți se facă la 
fel? Pentru că, dacă începi să folosești acea armă fii sigur că acea armă se va întoarce împotriva ta. Motiv pentru care 
cine sunt eu să judec până la urmă dacă cei care au mers acolo nu aveau și ei motivele lor. Nu li s-a întâmplat prima 
dată asta. Primului ministru Orban și liderilor PNL, miniștri importanți, li s-a mai întâmplat o dată în urmă cu niște zile, 
nu sunt multe zile de atunci, și nici atunci nu au știut cum să reacționeze stau cu capul plecat, cum l-ați văzut pe Ludovic 
Orban, haideți să vedem și imaginile acelea, începem această seară din acest punct. Acesta este punctul în care se află 
România, se dau plăcuțe suedeze, cine-i la putere primește plăcuțe suedeze. Și președintele a zis că-i o declarație 
politică. Iată imaginile de acum câteva zile când premierul împreună cu mulți membri ai Guvernului se îndreptau, 
mergeau dintr-o direcție în alta, mergeau pe jos, până acum nu li s-a întâmplat așa. Vă aduceți aminte că a fost un 
moment în România când cei care se aflau la guvernare din partea PSD-ALDE au pățit treaba asta pe bandă rulantă. 
Oriunde se ducea un lider PSD, oriunde se ducea un membru al Guvernului primea plăcuțe suedeze, acuma s-a întors 
roata. Asta-i viața, ce să facem, noi relatăm. Iată ce s-a întâmplat:  

 Sel. 3 rep.06.51 -10.57, sel. 8-21 este difuzată altă filmare cu reprezentanții PNL care sunt huiduiți pe stradă. 
Filmarea are loc noaptea, iar membrii PNL aflați pe stradă, în campanie, sunt admonestați în legătură cu racolarea de 
primari PSD în rândurile lor sau cu cheltuirea banilor publici de mai multe voci.  

Sel. 4 Rep. 10:57- rep. 18.10, sel. 8-21  
Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor. Singurul lucru care nu s-a strigat e- La pușcărie! Dar părerea mea e că 

urmează. Sigur, asta este România în care ne aflăm, așa s-a întâmplat până acum, cei de la PNL și USR primesc la fel, 
asta-i viața. Ce dai, aia primești. E important să te gândești ce faci că s-ar putea într-o zi cineva să facă exact ca tine 
împotriva ta. Bun. În seara asta avem invitați dintre cei care au fost acolo la proteste, suntem în legătură directă cu 
doamna Adriana Bahmuțeanu și cu o serie de susținători, domnia sa candidează la sectorul 1, sărut mâna, bună seara. 

Adriana Bahmuțeanu intră în direct prin video telefon, fiind aflată pe stradă, înconjurată de câțiva susținători: 
Adriana Bahmuțeanu: Bună seara, Mihai Gâdea, bună seara telespectatorilor. Eu sunt pe stradă, Mihai, în Chitila, 

acesta este biroul meu mobil și aceasta este echipa mea, cu care am mers până acum pe străzi. Practic în aceste zile am 
stat pe străzile din sectorul 1 în mijlocul cetățenilor și chiar am reușit să rezolvăm unele dintre probleme. 

Mihai Gâdea: Bun, vreau să ne povestiți în seara asta ce s-a întâmplat, vreau să-i salut și pe ceilalți invitați 
(...)doamna Bahmuțeanu, ce s-a întâmplat astăzi acolo, de ce a fost nebunia aia, v-ați dus special ca să vă întâlniți cu 
doamna Clotilde, cu domnul Orban, ce s-a întâmplat? 

Adriana Bahmuțeanu: Nu, nu m-am dus special, m-am dus în piața Charles de Gaulle să-mi împart flyerele pentru 
campania electorală, pentru că eu asta fac, eram singură, nici măcar nu eram cu echipa mea, urma să mă întâlnesc cu ei 
un pic mai târziu și pentru că am avut o jumătate de oră liberă am zis de ce nu să mă opresc într-un parc și să mai stau 
de vorbă cu oamenii și să împart flyere. Ce să vezi, am nimerit exact la această acțiune a contracandidatei mele și m-am 
gândit că este politicos și de bun simț să mă duc să o salut, mai ales că vă spun nu aveam cu mine nicio persoană, eram 
absolut singură, l-am rugat pe un cetățean la un moment dat să mă filmeze, un fan de al meu, m-am dus, am întins mâna 
politicos – doamnă, eu sunt contracandidata dumneavoastră, nu știu dacă mă cunoașteți, ați afirmat public că nu mă 
cunoașteți, dar să știți că pe mine mă cunoaște toată România, eu sunt o celebritate la mine în țară și oamenii mă știu cu 
bune și cu rele ce am în gușă am și în căpușă, dar mă știu de peste 25 de ani și am venit să vă salut doamna Clotilde să 
vă întreb dacă acceptați să mergeți cu mine la o dezbatere televizată, la o televiziune, pe Facebook, unde doriți 
dumneavoastră, pentru că eu aș vrea să vă cunosc, aș vrea să mă cunoașteți și dumneavoastră pe mine, să facem schimb 
de idei, de proiecte, de șampanie. Am întrebat-o de ce refuză, dânsa mi-a dat o explicație halucinantă, a intrat în niște 
amănunte total neimportante, că dacă ar fi în două tururi, dacă ar fi nu știu cum, doamnă, am întrebat-o, concret, sunt 
jurnalist, da sau nu, acceptați o întâlnire cu mine? Că ziceți că nu mă cunoașteți, eu zic că e firesc atunci când te 
antrenezi într-o luptă electorală să-ți cunoști contracandidații, așa este de bun simț. I-am spus, sunt o persoană pașnică, 
nu am venit să țip, nu am venit să vă agresez, dimpotrivă, vreau să avem o discuție civilizată și vă propun o dezbatere. 
M-a refuzat doamna, am văzut-o că este îmbrăcată în ie națională și am spus uite vă felicit că sunteți în ie națională, dar 
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mă rog, era cam pătată ia, era cam murdară, nu știu ce se întâmplase, probabil o scosese de la naftalină, nu știu, e 
problema dânsei, eu nu aș umbla într-o ie murdară pe stradă, pentru că mi se pare o blasfemie la adresa acestui neam 
românesc și am întrebat-o dacă vorbește bine limba română și dacă știe bine imnul național. Nu mi-a răspuns nici la 
asta, mi-a spus că scot numai șerpi pe gură – vi se pare acum dumneavoastră, domnul Gâdea, că scot numai șerpi pe 
gură sau că sunt o persoană recalcitrantă? Nu. Am vrut să discutăm civilizat, nu mi-a răspuns la nicio întrebare, mai 
mult, am fost apostrofată de un domn cu mască, am senzația, nu sunt sigură, că era soțul dânsei, m-a întrebat dacă am 
proiecte de mediu și i-am spus da, eu sunt ecologistă și uitați aici sunt lângă mine colegii de la Partidul Ecologist, cei 
care mă susțin în această campanie. Da, am foarte multe proiecte de mediu, domnul m-a luat peste picior, i-am spus – 
domnule, dacă doamna candidată acceptă să vină într-o dezbatere vom discuta despre mediu pentru că pricep la mediu 
foarte bine și m-a luat din nou peste picior și mi-a zis – ha, păi dumneata ai lucrat vreodată la vreo firmă, cine ești 
dumneata, ai condus niște oameni? Da, domnule, am condus în viața mea mulți oameni, am făcut proiecte viabile, 
rezultatele mele s-au văzut în fiecare zi în rating și da, culmea, ce să vezi, am lucrat chiar la o firmă de salubritate unde 
erau peste 5-6000 de angajați plus cei din alte orașe din țară, deci chiar mă pricep la probleme de curățenie, salubritate, 
mediu, poluare, groapă de gunoi și așa mai departe, eu o invit în continuare pe doamna Clotilde să vină cu mine într-o 
dezbatere televizată, o rog să învețe limba română, să-și trateze cu respect contracandidații pentru că așa mi se pare 
firesc într-o democrație, mai ales când vii practic într-o altă țară să cunoști esența acelei țări, esența acelei comunități, 
domnul Gâdea nu știu dacă mă înțelegeți, noi suntem pe străzi de la ora 6, aici se spune ando Chitila, vreau să o întreb 
și eu pe doamna Clotilde dacă știe ce e aia ando Chitila, că zice că știe limba română. Dacă omului nu-i vorbești pe 
limba lui, omul ăla nu înțelege ce vrei să-i spui. Înțeleg că dânsa vine din Franța, că a condus nu știu ce a condus, am 
întrebat-o și eu de Distrigaz pentru că eu cât am condus firme, companii private și așa mai departe mulțumesc lui 
Dumnezeu nu a murit nimeni, nici de la firma de salubritate, nici de la televiziunile, nici de la emisiunile sau ziarele, 
revistele unde am fost director editorial sau redactor șef. Mulțumesc lui Dumnezeu toți sunt în viață sunt bine mersi și 
regretă că nu mai lucrează cu mine pentru că am fost un manager foarte bun și performant și am scos firme din faliment. 
Firme românești cu capital 100% românesc. 

Mihai Gâdea: Acolo am văzut dumneavoastră spuneți și, desigur vă cred pe cuvânt, că erați într-un moment în care 
v-ați luat câteva clipe să mergeți în parc să mai vorbiți cu oamenii și desigur v-ați întâlnit cu doamna Clotilde Armand și 
cu domnul Orban. Cu domnul Orban înțeleg că de asemenea ați avut un dialog, cu premierul. 

Adriana Bahmuțeanu: Păi domnul Orban mă cunoaște că dacă vă aduceți aminte pe vremuri eram colegi la o altă 
televiziune și făceam emisiuni politice și sociale și domnul Orban a fost de foarte multe ori invitatul... 

Mihai Gâdea: Doamna Bahmuțeanu, doar o secundă, că a căzut imaginea și o să revin imediat la dumneavoastră, a 
căzut imaginea vă auzeam...  

Sel. 5 rep. 18.10- rep. 20:24, sel. 8-21 
Mihai Gâdea: Vreau să fac un apel în această seară dacă doamna Clotilde Armand vrea să răspundă sau să 

spună de fapt ce s-a întâmplat acolo vrea să-și prezinte punctul de vedere este invitata noastră, căile noastre sunt 
deschise i-am dat un mesaj în sensul acesta, vrem să auzim și punctul de vedere al domniei sale, însă ceea ce s-a 
întâmplat astăzi așa cum ați văzut și vom relua imaginile și avem și altele, a fost ce să spun un moment de haos, un 
moment...imaginile sunt realmente halucinante așa cum ați văzut. 

Rep. 18:50, sel. 8-21 Sunt difuzate alte imagini de la locul activității de campanie PNL, unde s-a petrecut întâlnirea 
cu Adriana Bahmuțeanu. Clotilde Armand și susținătorii săi încearcă să-și ducă activitatea de campanie dar sunt 
întrerupți de huiduieli și strigăte marcate cu beep.  

Sel. 6 Rep. 20:24- Rep. 23:00, sel. 8-21 
Mihai Gâdea: Am restabilit legătura cu doamna Adriana Bahmuțeanu cea care ați văzut-o în aceste imagini. Chiar 

în aceste imagini se vedea că aveți un dialog cu premierul, ce ați discutat cu premierul? 
Adriana Bahmuțeanu: Păi m-a recunoscut Ludovic Orban că vorba ceea ne-am întâlnit în nenumărate emisiuni, dar 

la fel m-a luat...a zic, domnule Orban, zic, candidata dumneavoastră la sectorul 1 nu mă cunoaște. Dumneavoastră mă 
cunoașteți, poate îi spuneți cine sunt, e firesc să-i faceți o informare candidatului despre contracandidat. Și el a părut 
puțin surprins așa – A, dar tu candidezi? Da. Domnule, mie mi se pare că domnul Orban e prost...informat adică nu se 
poate când vine primul ministru într-un sector din București în campanie electorală, să nu știe cine sunt candidații, cine 
e pe acolo, să nu vorbească cu oamenii, mi se pare strigător la cer au stat ca niște paiațe, nimeni nu s-a dus, erau niște 
doamne care strigau, erau alte doamne pensionare în alt colț, strigau de pensii, domnule, du-te și vorbește cu oamenii 
ăia dacă tot ai venit în parc și vrei să faci baie de mulțime cum se zice vorbește domnule cu oamenii, nu suntem o țară de 
criminali doamna Clotilde și domnul Orban suntem o țară de oameni pașnici, mie nu mi-e frică să mă duc nicăieri în 
orașul ăsta, pe mine mă iubesc oamenii, domnul Gâdea, și apropo de asta și mulțumesc echipei mele, vreau să vă dați un 
pic la o parte, am un cadou aici pentru doamna Clotilde, nu știu dacă se vede domnu...   

Este adusă o coroană funerară în cadru de câteva persoane din spatele Adrianei Bahmuțeanu, Moderatorul 
atrage atenția că e un gest nepotrivit. 

Mihai Gâdea: Aoleu,  a, nu, nu, doamna Bahmuțeanu, este o coroană funerară? 
Adriana Bahmuțeanu: Da, este o coroană funerară... 
Mihai Gâdea: Nu, nu, nu 
Adriana Bahmuțeanu: ...pentru că din seara asta i se îngroapă doamnei și candidatura și viața în România pentru 

că dânsa consideră că România este o vacă bună de muls. Și m-am săturat să aud poveștile astea cu tot felul de 
persoane care vin și fac lobby, trafic de influență. 

Mihai Gâdea: E opinia dumneavoastră... 
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Adriana Bahmuțeanu: Pentru diverse companii... 
Mihai Gâdea: Doamna Bahmuțeanu este opinia dumneavoastră și sigur că fiecare este liber la opinia lui.  
(...) 
Rep. 23:00, sel. 8-21 
 Urmează discuții cu invitații din studio despre schimbul de replici dintre candidați din Parcul Herăstrău dintre 

candidata PNL, Clotilde Armand și Adriana Bahmuțeanu. 
Sel. 7 Rep. 28:00- rep. 32.50, sel. 8-21 
Mihai Gâdea: Bun, mă întorc la doamna Bahmuțeanu, așteptăm să intrăm în legătură cu doamna Clotilde Armand, 

cinci întrebări pe care i le-ați adresa doamnei, în condițiile în care ar accepta o confruntare cu dumneavoastră. 
Adriana Bahmuțeanu: Întrebarea numărul 1 este legată de sectorul pe care dânsă dorește să-l căpușeze, sectorul 1 

al capitalei. Vreau știu dacă dânsa cunoaște câte cartiere sărace sunt aici, ce probleme sunt în acele cartiere, pentru că 
noi am fost într-un asemenea cartier, de acolo venim, chiar am rezolvat zilele trecute problemele acestor cetățeni, am 
fost împreună cu domnul Iancu la un cetățean care-și transformase casa într-un morman de gunoi și după ce am postat 
pe Facebook-ul meu, domnul Gâdea, au venit autoritățile la câteva zile și au strâns gunoiul acelui om care devenise un 
focar de infecție pentru tot cartierul. Deci eu vreau...prima întrebare e așa – câte cartiere sărace sunt în sectorul 1 și ce 
probleme au? În al doilea rând, mă interesează povestea aceea cu Distrigazul, acolo a murit un domn, un maistru 
principal, când doamna Clotilde Armand era directoare. După ce a murit omul ăla și a fost scandalul de la Distrigaz, 
dânsa a dispărut în Franța trei ani pentru că s-a deschis o anchetă in rem a procurorilor asupra firmei Distrigaz. A 
revenit în România când ancheta s-a încheiat și ce să vezi ca la noi la nimeni, mortul e de vină, adică persoana 
decedată era vinovată pentru explozia de aici de la București de la Distrigaz. Dânsa nu a pățit nimic, dar trei ani a pus 
batista pe țambal și a dispărut. Vreau să-mi spună și mie dacă are mustrări de conștiință, dacă se simte vinovată 
pentru moartea acelui om, dacă acel accident ar fi putut fi evitat și până la urmă dacă în continuare ține legătura cu 
familia victimei și a reușit să facă ceva pentru familia victimei, le-a dat măcar o despăgubire materială. Ce s-o mai 
întreb pe dânsa, de povestea cu Bechtelul o întreabă toată lumea și nu răspunde niciodată, deci mă interesează 
perioada în care dânsa a fost, atenție, directorul firmei de consultanță Egis și a făcut consultanță pentru o autostradă 
inexistentă, că nici acum nu s-a construit acea autostradă, și a luat pentru firma respectivă 50 de milioane de euro și 
așa se explică de ce stă doamna Clotilde într-o vilă a cărei renovare a costat 2 milioane de euro, ia gândiți-vă, vorbim 
de niște sume mari. (...) 

Adriana Bahmuțeanu: Dacă are o firmă de consultanță sau mai multe firme de consultanță care fac lobby pentru 
statul francez, înțeleg că primarul în funcție, domnul Tudorache, care este omul invizibil, că nu prea l-a văzut nimeni pe 
aici prin sector, nu prea m-am întâlnit cu dânsul și aș vrea să mă întâlnesc și cu dânsul, mă rog, ne-am mai văzut la o 
emisiune. Da, aș vrea s-o întreb pe doamna Clotilde dacă până la urmă a reușit să facă, câte contracte a reușit să facă 
cu această firmă Egis cu primării, contracte din astea mai mici consultanță pentru diverse proiecte care nu s-au mai 
făcut.  

Mihai Gâdea: O secundă, avem reacția doamnei Clotilde Armand, breaking news.  
Sel. 8  Rep. 32.50- Rep. 37.00, sel. 8-21 
 Este transmis un drept la replică din partea candidatei Clotilde Armand.  
Mihai Gâdea: Atenție, doamnelor și domnilor, doamna Clotilde Armand răspunde, redacția noastră a vorbit cu 

cineva din echipa domniei sale și chiar cu soțul domniei sale și înțelegem, spune soțul, că este foarte obosită la 
această oră, dar avem un mesaj din partea domniei sale, el este postat acum și pe Facebook, atenție: Ne aflăm astăzi, 
spune domnia sa, împreună cu colegii din PNL pentru că cineva trebuie să trimită la coșul de gunoi al istoriei PSD. Și 
începem cu sectorul 1, avem în sectorul 1 un primar PSD care a dat ordin angajaților, poliției locale să mă urmărească, 
a plătit diversioniști proruși. Aici lucrurile sunt foarte grave și cred că e nevoie de mai multe explicații – a plătit 
diversioniști proruși și fani ai lui Putin să mă hărțuiască. Avem un primar pentru cetățeni care nu a construit nimic 
pentru cetățeni și a risipit patru ani din viața noastră, un primar care aruncă cu banii noștri pentru materiale de 
propagandă PSD. Nu mai putem continua așa, România are nevoie de oameni care construiesc, nu putem continua să ne 
uităm cum părăsesc țara toți tinerii noștri nemulțumiți că noi nu avansăm. Deci, sunteți fanul lui Putin, sunteți 
propagandist prorus, la cine se referă aici doamna...? 

Adriana Bahmuțeanu: Dar, doamne ferește, cum să fiu așa ceva, nu mă interesează propagandiștii ăștia, au fost 
acolo alte persoane care au țipat, nu au fost împreună cu mine, vă repet, sunt o persoană pașnică, am vrut să discut 
civilizat, să-i pun câteva întrebări, apropo de întrebări, mai am o întrebare, am văzut o înregistrare de la o ședință de 
consiliu, pentru că eu sunt un om informat, ca jurnalist este un defect profesional între ghilimele să se informeze foarte 
bine, știți foarte bine despre ce vorbesc atunci când intri într-o poveste. Am văzut o declarație a doamnei Clotilde 
Armand la consiliul local sectorul 1 în care dânsa zice că groapa de gunoi de aici din Chitila Rudeni miroase foarte urât 
și propune o groapă temporară de gunoi. Băi, nene, deci este noaptea minții,nu știu dacă mă înțelegeți, cum adică o 
groapă temporară, adică o închizi pe asta, o anvelopezi, sunt niște metode speciale ca să închizi o groapă de gunoi s-o 
anvelopezi și ea să nu mai miroasă și credeți-mă că știu ce vorbesc și între timp te duci și pui gunoiul într-o groapă 
temporară cu care după aia faci ce – că nu am înțeles, nu am înțeles, domnul Gâdea. 

Mihai Gâdea: Păi nu știu, tocmai de asta ar fi fost important să aveți confruntarea. 
Adriana Bahmuțeanu: Păi eu aș vrea să am confruntarea, repet, nu mă interesează nici ciuma roșie nici ciuma 

galbenă, să fie de capul lor cu ciumele lor, eu vreau să fac gospodărie, administrație pentru cetățean. Vreau să o întreb 
pe această doamnă de ce a blocat în mod inutil timp de patru ani de zile proiecte importante de la sectorul 1 în 
beneficiul cetățeanului, aceste proiecte nu s-au putut realiza din cauza dumneaei și a formațiunii în care este. Vă dau un 
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exemplu, construirea unor școli, știți că acuma în câteva școli din sectorul 1 sunt obligați copiii învață în containere 
pentru că doamna Clotilde și USR-ul s-au opus construcției unei școli în sectorul 1. Știți că la Pia Brătianu unde a avut 
ea copiii, copiii ăia...s-a făcut un proiect să se închirieze o clădire tocmai pentru că nu mai aveau unde să țină copiii și 
să învețe copiii ăia în trei ture. Știți că dânsa s-a opus? Dar după aia și-a mutat copiii în timpul anului școlar la Tudor 
Vianu? Ia întrebați orice locuitor de aici din sectorul 1 dacă a reușit careva să mute un copil în timpul anului școlar, mie 
ca cetățean mi-a fost greu să-mi înscriu copiii la o școală, m-am dus până la minister, am făcut potecă ca să pot să-i 
înscriu înainte de începerea anului școlar dar ca să muți un copil de șoală primară în timpul anului școlar de la o școală 
la alta cum să vă zic trebuie să fii papa de la Roma în țara asta ca să reușești... 

Mihai Gâdea: Stați puțin doamna Bahmuțeanu, domnul Ionaș, există...oamenii ăia erau plătiți de Putin adică ce-i 
asta dacă știți ceva? 

Rep. 37.00, sel. 8-21 
Urmează o discuție cu invitație despre cele afirmate în dreptul la replică de către Clotilde Armand. Apoi un anunț 

despre începerea școlii făcut de către moderator.  
Rep. 40:30, sel. 8-21 intră prin telefon Renate Weber, avocatul Poporului.  

Analizând conținutul redat mai sus și vizionând selecții din înregistrarea emisiunii 
Sinteza Zilei din 8 septembrie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
nesocotit 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 publică. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în contextul desfășurării activității de 
campanie electorală a doi candidați la Primăria sectorului 1, radiodifuzorul i-a permis d-nei 
Adriana Bahmuțeanu, candidat din partea Partidului Ecologist Român, la funcția de primar 
al Primăriei sectorului 1 (care a intervenit, în direct, prin videotelefon) să facă afirmații 
acuzatoare la adresa contracandidatei sale din partea PNL-USR, Clotilde Armand, fără ca 
moderatorul să intervină și să conducă discuțiile într-un cadru legal de imparțialitate și 
echilibru, apreciind că acestea sunt simple opinii ale d-nei Adriana Bahmuțeanu. 

Deși, în timpul emisiunii, d-na Clotilde Armand, prin soțul acesteia, a informat postul 
de televiziune ANTENA 3 că e obosită și că nu poate participa la discuțiile din studio, 
radiodifuzorul a citit un mesaj, postat pe Facebook în aceeașia zi, de către d-na Clotilde 
Armand, adresat primarului în exercițiu al sectorului 1, nicidecum contracandidatei Adriana 
Bahmuțeanu, mesaj pe care moderatorul l-a asimilat unui drept la replică, dar care, nu a 
fost de natură să asigure imparțialitatea și echilibrul opiniilor exprimate în timpul emisiunii. 

Mai mult decât atât, membrii Consiliului consideră că afirmațiile acuzatoare ale 
candidatei Adriana Bahmuțeanu făcute la adresa contracandidatei sale Clotilde Armand, 
chiar sub formă de întrebări, potrivit cărora în timp ce era director la Distrigaz a murit un om 
din cauza acesteia, că a fost ”directorul firmei de consultanță Egis și a făcut 
consultanță pentru o autostradă inexistentă ...” că ”... a luat pentru firma respectivă 
50 de milioane de euro și așa se explică de ce stă doamna Clotilde într-o vilă a cărei 
renovare a costat 2 milioane de euro...”, că firma Egis ”are contracte din astea mai 
mici de consultanță pentru diverse proiecte cu primării, care nu s-au mai făcut”, 
că ”...a blocat în mod inutil timp de patru ani de zile proiecte importante de la 
sectorul 1 în beneficiul cetățeanului, aceste proiecte nu s-au putut realiza din cauza 
dumneaei și a formațiunii în care este...”, au fost de natură să creeze un dezechilibru 
evident în privința exprimării punctelor de vedere în mod echitabil și echilibrat, având în 
vedere că d-na Clotilde Armand nu și-a exprimat punctul de vedere cu privire la aceste 
afirmații acuzatoare formulate la adresa sa.  

În același context, în timpul conversației dintre candidata Adriana Bahmuțeanu și 
moderatorul Mihai Gâdea, aceasta a făcut din nou acuzații la adresa contracandidatei sale, 
Clotilde Armand, cum că face ”trafic de influență” pentru diverse companii, moment în care, 
în cadru, a apărut o coroană funerară, ”un cadou ... pentru d-na Clotilde”, interlocutoarea 
motivându-și gestul ”..pentru că din seara asta i se îngroapă doamnei și candidatura și 
viața în România pentru că dânsa consideră că România este o vacă bună de muls...”  



 

6 
 

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, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu  amendă în cuantum de 5.000 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 (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 amendă de 5.000 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 5.000 de lei postul 

ANTENA 3, deoarece, în cadrul emisiunii ”Sinteza Zilei” din 8 septembrie 2020 a fost 
prezentat exclusiv punctul de vedere al unui candidat la Primăria sectorului 1, nu și pe cel al 
contracandidatului său la adresa căruia au fost formulate acuzații, 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.” 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Serviciul juridic, reglementări și 
relații europene, 

Șef Serviciu Dumitru Ciobanu 
 

 


