
 

 
Decizia nr. 648 din 17.11.2020 

                privind sancționarea cu somație a S.C. ANTENA 3 S.A. 
cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,  

Clădirea 14, parter, sector 2,  CUI 15971591 
 

Tel. 021/208.76.96/Fax: 021/2087496 
 
 

- pentru postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS 
BUCUREŞTI, bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2 

 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamațiilor nr. 
10366/26.10.2020, 10375/126.10.2020, 10377/26.10.2020, 10393/27.10.2020 și 
10408/27.10.2020 cu privire la emisiunea ”Punctul de întâlnire” difuzată în data de 23.10..2020 
de postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS. 

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 secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. 
a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate, orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei 
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia 
acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a 
putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.  

 

În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat vineri, 23.10.2020, în intervalul orar 
18:57:47-20:41:33, emisiunea ”Punctul de întâlnire”, moderată de Radu Tudor.  

În cadrul emisiunii a fost difuzat un material beta de 7 minute și 9 secunde, la care se 
referă cele cinci sesizări primite. Subiectul: Fundația Conservation Carpathia. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Titluri: Munții Făgăraș în pericol uriaș; Firme dubioase vor să acapareze mii de hectare; 

Pădurarii disperați: Munții Făgăraș în pericol!; Cine sunt miliardarii care vor Munții Făgăraș; 
Pădurarii: Munții Făgăraș în pericol uriaș. 

Invitați în partea a doua a emisiunii: Adina Anghelescu-jurnalist; Ionel Dancă-șeful Cancelariei 
primului-ministru și Mugur Ciuvică-Grupul de Investigații Politice. (...) 

 

În urma monitorizării, s-au identificat două situații: 
1. în textul de pe materialul beta au fost citate afirmații ale Fundației Proprietarilor de Păduri 

și Pășuni din România: Nostra Silva, sursa: site-ul Nostra Silva, lucru menționat explicit 
de vocea din off. 
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2. au fost citate afirmații ale Fundației Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România: 

Nostra Silva de pe același site, fără să se menționeze că sunt susținerile Nostra Silva, dar 
difuzând captura de ecran, cu textul respectiv ( Sel 1/08:00-08:15). 

Menționăm că nu a fost prezentat un punct de vedere al Fundației Conservation 
Carpathia. 
Transcriem materialul: 
Sel 1 23-19/ 23:40-31:55  
Radu Tudor: Pădurarii din Federația Nostra Silva trag un puternic semnal de alarmă, în 

legătură cu demersul absolut, absolut abuziv al unor ONG-uri, firme, care încearcă să pună 
mâna pe hectare întregi din Munții Făgăraș. Ei duc o luptă în justiție impotriva acelor firme care 
vor să radă sute de hectare de pădure și să transforme Munții Făgăraș, într-un fel de teren de 
joacă, murdar, al lor. Cazul acesta este emblematic  pentru lupta care se duce în fiecare zi, 
pentru salvarea pădurilor românești. Și-așa cum ați văzut multe ore de discuție, de 
documentare, de anchete și de dezvăluiri la ”Punctul de întâlnire”, pentru salvarea pădurilor 
românești, vă prezentăm și acest material. E o victorie a celor de la Nostra Silva, dar bătălia este 
în continuare foarte, foarte dură! Priviți cu atenție acest material! 

Voce din off: Un caz grav de înstrăinare a pădurilor românești scoate la iveală o nouă față 
a corupției din această zonă de proprietate, foarte sensibilă. România pierde într-un ritm alert 
controlul asupra propriilor sale bunuri, în condițiile în care străinii cu mulți bani, cumpără pe căi 
legale sau ilegale pământurile noastre. Mai nou, folosindu-se de argumentul conservării naturii, 
unii magnați bogați, din toate colțurile lumii, au înființat o fundație prin care se derulează o 
acțiune de achiziționare agresivă de munți și păduri în Munții Făgăraș și care chipurile, să fie 
exploatatate ecologic. Este vorba despre fundația Conservation Caarpathia unde membrii sunt 
numai afaceriști din topul Forbes. După două procese îndelungate, Înalta Curte de Casație și 
Justiție confirmă adevărul acuzațiilor aduse de Fundația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din 
România: Nostra Silva, fundației Conservation Carpathia. Sindicatul Nostra Silva a probat în 
instanță faptul că prin corupție, trafic de influență și ilegalități cât Yellowstone-ul european pe 
care-l vor în țara noastră, miliardarii Conservation Carpathia, și-au pus în aplicare planul de 
acaparare a Munților Făgărași, versantul sudic și versantul nordic, de la râul Olt până la Piatra 
Craiului. În acest proces fundația Conservation Carpathia și Cristoph Franz Johannes 
Promberger solicitau daune morale de 2 250 de lei, susținând că ar fi fost defăimați prin mai 
multe articole și investigații publicate pe site-ul Federației. Federația i-a acuzat că în acest 
demers, citez:” Milionarii au apelat și la metode mârșave: calomnii, insulte, minciuni, defăimări, 
intimidări. Sindicatul precizează pe pagina oficială că Cristoph Franz Johannes Promberger a 
fost interogat aproape nouă ore de Tribunalul Brașov, răspunzînd la 250 de întrebări pregătite 
de Nostra Silva. Iar avocații FCC au încercat fără succes să impresioneze magistrații Înaltei 
Curți de Casație și Justiție și cu argumentul numeroaselor explicații la nivel internațional, pe 
care au trebuit să le dea celor care finanțează din exterior cumpărarea Munților Făgăraș. În urma 
celor două procese, Tribunalul Brașov, Curtea de Apel Brașov, Înalta Curte de Casație și Justiție 
și Judecătoria Brezoi, Tribunalul Vâlcea, Curtea de Apel Pitești, activitățile miliardarilor de la 
Conservation Carpathia au fost dezvăluite în toată urîciunea lor. La fel și mocirla de ilegalități 
generată la adăpostul sutelor de milioane de euro, atrase de acest proiect faraonic de 
cumpărare a Munților Făgăraș, precizează Nostra Silva. În baza acestui proces de ecologizare a 
zonei, fundația a încasat sume foarte mari de la bugetul de stat și de la Uniunea Europeană. 
Terenurile cumpărate au fost închise, s-au pus garduri și nimeni nu poate trece pe acolo, fiind 
considerată zonă privată, fapt ce afectează foarte grav obștile de moșneni din zonă-
proprietarele de drept ale acelor pământuri care au rămas fără păduri și fără pășuni. 
Consecințele sunt incomensurabile pentru singura îndeletnicire a oamenilor din Munții Făgăraș: 
creșterea animalelor. Totodată, achiziționarea pădurilor de pe crestele munților afectează și 
transhumanța practicată de românii de la munte de mii de ani. Mai mult, intenția magnaților 
străini de a transforma pădurile din Făgăraș în zone de protecție naturală, îi privează pe oameni 
de posibilitatea de a-și procura lemnul de foc: singura modalitate de încălzire pe timp de iarnă. 
Pe primul loc e natura, oamenii nu mă interesează, declara unei surse Nostra Silva, Cristoph 
Franz Johannes Blomberger, omul care leagă toate ițele actorilor ce au transformat o inițiativă 
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privată într-un proiect al Guvernului României condus la acea dată de Dacian Cioloș. Imediat 
după învestirea echipei sale, la Ministerul Mediului, ministrul Cristina Pașca Palmer a început să 
vorbească public despre un Yellowstone european.  

Lista cu milionari ai planetei implicați în afacerea din Făgăraș este uriașă. Un membru al 
fundației: Johanne Georg Ris, cetățean elvețian născut în 1935, are o avere estimată de revista 
Forbes la 6,1 miliarde de dolari. În anul 2016 este plasat de Forbes pe locul 196 între cei mai 
bogați oameni din lume. Este pe locul patru, în topul celor mai bogați elvețieni. Pe ea mai apare 
de exemplu: Paul Alexander Rister: cetățean britanic, născut în 1962, fondatorul European 
Neature Trust. Moștenitorul unui imperiu al mobilei: Mullind Furniture Industries, vândută în 
anul 2000, a finanțat documentarul ”Wild Carpethia”. Scopul principal al fundației Conservation 
Carpathia a fost să creeze un nou Parc Național-Rezervație Națională în Carpații de Sud ai 
României, prin folosirea de fonduri publice și private. Cum sunt păcăliți românii? Obiectivele 
fundației sunt să cumpere pășuni, păduri, să administreze flora și fauna sălbatică, să 
dobândească dreptul de extracție al mineralelor, transmiterea către statul român a unor 
proprietăți imobiliare, în funcție de manifestarea de voință a membrilor Consiliului Director. În 
momentul în care membrii Consiliului Director vor considera că sunt îndeplinite condițiile, 
fundatia Conservation Carpathia prin subsidiare comerciale sau srl-uri, începea atunci o 
campanie agresivă de achiziții de terenuri forestiere, în special în Pasul Rucăr, prin 
Dumbrăvicioara, Dragoslavele sau în zona barajului Pecineagu-Parcul Natural Piatra Craiului, 
Leaota. Pentru atragerea de fonduri au făcut prezentări deosebite românilor, o națiune care 
urmează să primească 3 milioane de hectare de pădure și care au un singur gând: să transforme 
pădurile în bani. Proprietatea fundațiilor comerciale ale fundației a depășit peste 16 000 hectare 
de pădure în județul Argeș. Terenurile achiziționate întinzându-se pe suprafața mai multor 
comune: pe Rucăr, Dragoslavele, Dâmbovicioara și Fundata. Ținta declarată a fundației, a fost 
achiziționarea a peste 67 000 de hectare. Fundația începea o campanie mediatică prin care 
anunță că vrea să înființeze un Yellowstone european. La 14 septembrie 2016, Guvernul 
României a aprobat un memorandum cu privire la crearea Parcului Natural Munții Făgăraș. Se 
consemnează și pașii pentru construirea Parcului Natural Munții Făgăraș. Primul fiind inițierea 
unei oferte de colaborare pe bază de voluntariat public-privat, în vederea colaborării cu diverse 
organizații de mediu, care doresc să sprijine pe termen lung constituirea Parcului Național. 
Termenul fiind octombrie, 2016. Nostra Silva a arătat în instanță că proiectele Fundației 
Conservation Carpathia continuă cu aceeași ofensivă de acaparare a proprietăților românilor, de 
data asta sub protecție guvernamentală. După decizia de acum a Înaltei Curți, Federația 
Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România, a scris tot pe pagina oficială: Statul român, prin 
instituțiile sale, dar și comunitățile localedin arealul Munților Făgăraș, trebuie să reacționeze 
decisiv și vehement. Trebuie recuperate proprietățile statului român retrocedate ilegal și acum 
aflate în patrimoniul societăților comerciale deținute de miliardarii de miliardarii de la 
Conservation Carpathia și de ce nu? Demarate procedurile de dizolvare a acestei organizații ce 
încearcă să-și atingă scopul statutar de cumpărare sau dobândire cu alt titlu a pădurilor și 
pajiștilor din Munții Făgăraș, a dreptului de administrare a florei și faunei și a dreptului de 
extracție a mineralelor, prin activități ilegale. Să ieșim din această stare de umilință în care ne 
aduc cei care după placul și pentru plăcerea lor, ne impun contra cost, facerea de rău și 
nedreptatea. Să fim așadar, destul de tari pentru a ne apăra comoara cea mai scumpă: teritoriul 
și să nu ajungem să trăim durerea unei nații care merge spre pieire. 

 

În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Codul 
audiovizualului potrivit cărora orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei 
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi 
opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.  

Astfel, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunii ”Punctul de întâlnire” din 23 
octombrie 2020, a fost difuzat un material înregistrat, în care, prin voce din off, s-au 
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făcut afirmații acuzatoare de către Fundația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România: 
Nostra Silva, la adresa fundației Conservation Carpathia, respectiv, a membrilor acesteia, fără 
ca radiodifuzorul să prezinte punctul de vedere al acestora cu privire la acuzațiile aduse, astfel 
cum prevede norma invocată.  

De exemplu, membrii Consiliului au reținut că radiodifuzorul nu a prezentat punctul de 
vedere al fundației Conservation Carpathia la momentul difuzării materialului înregistrat, în 
care au fost făcute afirmații acuzatoare de către Fundația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din 
România: Nostra Silva, la adresa fundației Conservation Carpathia, după cum urmează: ”... 
unii magnați bogați, din toate colțurile lumii, au înființat o fundație prin care se derulează o 
acțiune de achiziționare agresivă de munți și păduri în Munții Făgăraș și care chipurile, să fie 
exploatatate ecologic... Milionarii au apelat și la metode mârșave: calomnii, insulte, minciuni, 
defăimări, intimidări. (...) Sindicatul Nostra Silva a probat în instanță faptul că prin corupție, 
trafic de influență și ilegalități cât Yellowstone-ul european pe care-l vor în țara noastră, 
miliardarii Conservation Carpathia, și-au pus în aplicare planul de acaparare a Munților 
Făgărași, versantul sudic și versantul nordic, de la râul Olt până la Piatra Craiului. (...) mocirla 
de ilegalități generată la adăpostul sutelor de milioane de euro, atrase de acest proiect faraonic 
de cumpărare a Munților Făgăraș, precizează Nostra Silva. În baza acestui proces de 
ecologizare a zonei, fundația a încasat sume foarte mari de la bugetul de stat și de la Uniunea 
Europeană. Terenurile cumpărate au fost închise, s-au pus garduri și nimeni nu poate trece pe 
acolo, fiind considerată zonă privată, fapt ce afectează foarte grav obștile de moșneni din zonă-
proprietarele de drept ale acelor pământuri care au rămas fără păduri și fără pășuni. (...) Scopul 
principal al fundației Conservation Carpathia a fost să creeze un nou Parc Național-Rezervație 
Națională în Carpații de Sud ai României, prin folosirea de fonduri publice și private. (...) 
fundatia Conservation Carpathia prin subsidiare comerciale sau srl-uri, începea atunci o 
campanie agresivă de achiziții de terenuri forestiere, în special în Pasul Rucăr, prin 
Dumbrăvicioara, Dragoslavele sau în zona barajului Pecineagu-Parcul Natural Piatra Craiului, 
Leaota.”. 

O astfel de atitudine este contrară prevederilor care protejează dreptul la imagine și 
demnitate a persoanei prevăzute în conținutul dispozițiilor invocate  (respectiv demnitatea și 
imaginea membrilor fundației Conservation Carpathia despre care s-a vorbit în materialul 
înregistrat).  

 Sub același aspect, membrii Consiliului au constatat că, pe parcursul  materialului 
înregistrat difuzat, radiodifuzorul nu a precizat că persoanele acuzate, în speță, reprezentanții 
fundației Conservation Carpathia, au refuzat să-și prezinte opiniile cu privire la afirmațiile 
acuzatoare făcute la adresa acestora de către Fundația Proprietarilor de Păduri și Pășuni din 
România: Nostra Silva și nici dacă au fost contactați, în mod repetat, pentru a-și exprima 
punctele de vedere, astfel cum prevede norma invocată.  

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă 
îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a 
garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include obligaţii 
şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 10 din 
Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună credinţă, cu 
respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; Colombani şi alţii 
c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c/Romaniei; Stângu şi 
Scutelnicu c/României). 
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Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile 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 sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile 
şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

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. deținătorul licenței audiovizuale nr. S-TV 
76.7/16.12.2003 şi a deciziei de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de televiziune 
ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS se sancţionează cu somaţie publică pentru 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conținutului 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 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 postul ANTENA 3 cu somaţie publică, 

întrucât, în cadrul ediției ”Punctul de întâlnire” din 23 octombrie 2020, a fost difuzat un material 
înregistrat în care au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa reprezentanților unei fundații, 
fără să prezinte punctele de vedere ale acestora și să precizeze dacă persoanele în cauză au 
refuzat să-și exprime opiniile cu privire la aceste acuzații sau dacă au fost contactate, în mod 
repetat, astfel cum prevede norma la art. 40 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Serviciul juridic reglementări și 
relații europene, 

Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 

 


