
 

 
 

Decizia nr. 581 din 27.10.2022 
privind somarea a S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L. 

CLUJ-NAPOCA, Str. Cetății nr. 39, demisol, ap. 2, Jud. Cluj 
 

-pentru postul de televiziune PRIMA TV/PRIMA TV HD 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului  a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
9331/30.08.2022, cu privire la edițiile informative difuzate în data de 30.08.2022, de postul 
PRIMA TV. 

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. CLEVER BUSINESS 
TRANSILVANIA S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. S-TV 12.10/18.11.1997  eliberată la 
14.09.2020 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 249.1-6/10.02.2011 eliberată la 
14.10.2020). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA 
S.R.L.  a încălcat prevederile art. 422 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în cadrul difuzării în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei domestice 
este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice asupra 
existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice". 

Potrivit raportului de monitorizare: 
În urma sesizării și rezoluției aferente, au fost monitorizate edițiile informative difuzate de 

postul de televiziune Prima TV în data de 30.08.2022. Astfel, aspectele sesizate de petent 
privind înregistrarea apărută inițial în mediul online, în care un bărbat (zis ”Fane Văncică”) 
agresează fizic o femeie, au fost regăsite în cadrul edițiilor informative de la orele 14:00; 18:00 
și 23:00. 

 

Focus, interval orar de difuzare: 13:59 – 14:56 
Prezentatoare: Irina Gologan.  
Titlu afișat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BESTIALITATE DE UN INTERLOP.  
S1-rep. 00.10 - 00.58, sel. 14 
Irina Gologan: Interlopul Fane Văncică și-a bătut cu bestialitate amanta. Filmările au ajuns 

rapid virale pe TikTok. Atenție! Urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. 
În continuare, sunt difuzate pe ecran întreg imagini video cu un bărbat, zis ”Fane Văncică”, 

în timp ce lovește cu piciorul de mai multe ori o femeie care este așezată în genunchi pe podea 
(zona capului sau a corpului acesteia a fost blurată). 

În partea de sus a ecranului este afișată avertizarea: imagini cu impact emoțional.  
Bărbatul i se adresează femeii astfel (subtitrat pe ecran): 
Fane Văncică: Cum te consideri? În genunchi! Fă, în genunchi, ți-am spus! Te omor aici, 

să moară familia mea. 
 
În timpul difuzării imaginilor, prezentatoarea afirmă: 
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Irina Gologan: La câteva ore după ce și-a bătut amanta, interlopul a postat un videoclip în 
care își cere scuze, însă doar față de soția și copiii săi. Polițiștii din capitală s-au autosesizat în 
acest caz. Cum se apără Fane Văncică, dar și ce spun autoritățile despre acest caz, vedeți în 
această seară la știrile Focus de la ora 18:00. 

 
Focus, interval orar de difuzare: 17:58 – 19:20 

Prezentator: Marius Saizu.  
Titlu afișat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BESTIALITATE DE UN INTERLOP.  
S2-rep. 59.40 - 02.53, sel. 17, 18 
Marius Saizu: Imagini cumplite în care un individ lovește cu cruzime o femeie fac înconjurul 

internetului. Bestia cu chip uman este interlopul Fane Văncică. Victima este amanta acestuia. 
Pe fir au intrat acum și polițiștii din capitală. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un 
puternic impact emoțional.  

În continuare, sunt difuzate pe ecran întreg aceleași imagini video cu un bărbat, zis ”Fane 
Văncică”, în timp ce lovește cu piciorul de mai multe ori o femeie care este așezată în genunchi 
pe podea (zona capului sau a corpului acesteia a fost blurată). Imaginile au fost reluate pe 
parcursul difuzării știrii. 

În partea de sus a ecranului este afișată avertizarea: imagini cu impact emoțional. 
Redăm mai jos dialogul dintre bărbat și femeie (subtitrat pe ecran): 
Fane Văncică: Cum te consideri? În genunchi! Fă, în genunchi, ți-am spus! Te omor aici, 

să moară familia mea. Linge pe jos! 
Femeie: Bine, dar nu mai da! Fac ce spui tu! 
Voce din off: Femeia abuzată de interlopul Fane Văncică ar fi chiar amanta bărbatului. 

Orbit de gelozie, individul o lovește și o umilește pe tânără în timp ce un apropiat al acestuia 
filmează scenele greu de privit. Mândru de întâmplare, individul a postat videoclipul pe internet. 
Imaginile au stârnit însă oroare în rândul internauților. Sensibil la critici, Fane Văncică și-a cerut 
scuze inițial doar propriei soții și copiilor, nu și femeii pe care a lovit-o.  

În cadrul știrii, sunt prezentate imagini video cu declarațiile lui ”Fane Văncică” privind 
faptele comise (în partea de sus a ecranului este titrat: despre bătaia virală), dar și punctul de 
vedere al psihologului Anca Boalcă. 

Fane Văncică: Îmi iubesc prea mult soția, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer 
scuze. Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o 
amantă, o am în continuare. Am iubit-o foarte mult pe fata asta. Am respectat-o foarte mult. 
Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naș am chemat-o la mine, acum patru 
luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de-al meu, Ahmed a lui Fabian. Am 
avut impresia că se uită pe Ahmed. Și când am avut impresia că s-a uitat pe Ahmed a lui 
Fabian m-am luat de ea.  

Voce din off: În cele din urmă, individul cunoscut în lumea interlopă a capitalei pentru 
comportamentul său violent oferă justificarea faptelor pe care le-a comis.  

Fane Văncică: Eram beat, nu îmi luasem nici pastilele. Eram și beat, eram și... Eram vai de 
capul meu cum eram. Într-o furie de nervi s-a întâmplat. Ideea este că încă o dată îmi cer scuze 
față de Mihaela și față de copiii ei. Nu cred că există vreun bărbat, vreun om care să nu-și bată 
femeia. 

Voce din off: Imaginile au fost văzute și de polițiști. Aceștia s-au autosesizat și au demarat 
cercetările în acest caz. Deocamdată, victima nu a depus plângere. Psihologii spun că mii de 
femei din România sunt victime ale violenței domestice.  

Pe parcursul declarațiilor psihologului Anca Boalcă, pe ecran întreg s-au difuzat alte 
imagini video blurate (fără sunet), filmate într-un cadru nocturn, în care se pot observa siluetele 
a două persoane, iar una dintre acestea lovește în mod repetat cu pumnii și picioarele cealaltă 
persoană. La un moment dat, apare în cadru un bărbat care nu intervine.  

Anca Boalcă (psiholog): Femeile care aleg să trăiască în relații abuzive, agresive, toxice, în 
general nu au alte perspective, nu văd viața și dintr-o altă, dintr-un alt unghi. Totul se reduce la 
acea relație, la acele trăiri pe care le tot am și le tot am în fiecare zi sau periodic și nu văd că aș 
putea să am o relație cu un bărbat care să mă respecte, să mă aprecieze, să aibă grijă de 
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mine. Este, de fapt, o relație foarte proastă cu grija. Aleg un partener care nu are grijă de 
mine, în loc să aleg un partener care are grijă de mine.  

Voce din off: Bărbații agresivi sunt lipsiți de empatie, spun psihologii. 
Anca Boalcă (psiholog): Nu suntem educați afectiv. Nu suntem educați să ne gândim că și 

celălalt, că e partener, că e parteneră, este o ființă care are nevoie de grijă, are nevoie de 
iubire, are nevoie de înțelegere, are nevoie de empatie. 

Voce din off: La fiecare treizeci de secunde în România o femeie este bătută. Peste un 
milion de femei au fost victimele violenței domestice.  

 
Focus, interval orar de difuzare: 22:58 – 23:45 

Prezentatoare: Irina Gologan.  
Titlu afișat pe ecran: FEMEIE BĂTUTĂ CU BESTIALITATE DE UN INTERLOP.  
(rep. 00.21 – 03.33, sel. 23) În cadrul ediției informative, știrea monitorizată s-a difuzat cu 

același conținut prezentat anterior.” 
 

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, având 
ca obiect unele ediții ale emisiunii informative difuzate în data de 30 august 2022, 
membrii Consiliului    au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 
422 din Legea audiovizualului, potrivit cărora în cadrul difuzării în serviciile de 
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenţei 
domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenţei domestice 
asupra existenţei numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei 
domestice". 

Prin reglementarea acestei norme, legiuitorul a avut în vedere asigurarea unei 
informări corecte a persoanelor care pot deveni sau au fost victime ale violenței 
domestice, persoane care trebuie să cunoască faptul că pot accesa numărul 
”Telverde” destinat acestora. 

Astfel, în contextul în care, în cadrul unor ediții ale emisiunii informative, 
difuzate pe parcursul zilei de  30 august 2022, la orele 14:00; 18:00 și 23:00,  au fost 
difuzate scene în care un bărbat (Fane Văncică) a agresat o femeie, membrii 
Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul 
telespectator cu privire la existența numărului de telefon "Telverde destinat 
victimelor violenţei domestice", ținând cont de faptul că, în timpul acestor știri a fost 
abordată tema violenței domestice.  

Având în vedere aceste aspecte, ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.  

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA S.R.L.   (licenţa 

audiovizuală nr. S-TV 12.10/18.11.1997  eliberată la 14.09.2020 şi decizia de 
autorizare audiovizuală nr. 249.1-6/10.02.2011 eliberată la 14.10.2020 pentru postul 
de televiziune PRIMA TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 422 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările și completările ulterioare.  
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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 audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe postul PRIMA TV/PRIMA TV HD, 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 somație publică postul  

PRIMA TV, deoarece, în contextul în care, în cadrul unor ediții ale emisiunii 
informative din 30 august 2022, a fost abordat un subiect referitor la violența 
domestică, radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul cu privire la existența 
numărului de telefon "Telverde destinat victimelor violenţei domestice", astfel cum 
dispun prevederile art. 422 din Legea audiovizualului.” 
 

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

VICEPREŞEDINTE,  
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 

               


