
 
Decizia nr. 682 din 03.12.2020 

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 
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 3 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la 
respectarea reglementărilor privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerea 
membrilor Parlamentului României în cadrul emisiunilor difuzate de posturile de televiziune 
în perioada 13-19  noiembrie 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 rapoartelor 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. 8 alin. (4) din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților din anul 2020. 

Conform prevederilor invocate:  
Art. 8 (4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă 

persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; 
în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora. 

Redăm, spre exemplificare, fragmente din rapoartele de monitorizare analizate de 
Consiliu referitor la modul de desfășurare și conținutul emisiunilor difuzate de postul 
ANTENA 3 în perioada 13-19 noiembrie 2020: 

“(...) A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 13.11.2020, interval 
orar 19:00-24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, dispozițiilor 
legislației privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 

 
 Subiectiv, interval orar: 19:00-20:45 
Moderator: Răzvan Dumitrescu 
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Subiecte: președintele a închis posibilitatea măririi alocației pentru copii și trimite la Senat 

legea majorării alocațiilor pentru copii; diferențe de aplicare a legii carantinei în funcție de 
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regiuni, deși legile sunt clare; indolența autorităților, teste coronavirus efectuate și pierdute, 
cetățeni care așteaptă în zadar rezultatul testului; Draga Olteanu Matei, în comă la spital. 

Titluri în emisiune: IOHANNIS PUNE CRUCE DUBLĂRII ALOCAȚIILOR; IOHANNIS 
RETRIMITE LA SENAT MAJORAREA ALOCAȚIILOR; ORBAN: MAJORĂM ALOCAȚIILE, 
DAR AȘA CUM PUTEM; CREȘTEREA ECONOMICĂ, PING PONG ÎNTRE POLITICIENI; 
IOHANNIS: SUNTEM ÎN CRIZĂ ECONOMICĂ, DAR NE REVENIM; PSD: ROMÂNIA SE 
AFLĂ ÎN PRĂPASTIE ECONOMICĂ; RATĂ URIAȘĂ DE INFECTARE, ALBA IULIA SE 
ÎNCHIDE; TURCAN ȘI ARAFAT AU ÎNCHIS ORAȘUL LUI IOHANNIS; EMIL BOC REFUZĂ 
SĂ ÎNCHIDĂ CLUJUL; BOC MAI TARE CA ARAFAT, CLUJUL NU SE ÎNCHIDE; TEST 
COVID PIERDUT ÎNYTRE AMBULANȚĂ ȘI DSP; PACIENT: DE 6 ZILE NIMENI NU ȘTIE 
UNDE ÎMI E TESTUL; PACIENT: MĂ SIMT RĂU, NIMENI NU FACE NIMIC; SCANDALOS-
TESTE COVID PIERDUTE, BOLNAVI ABANDONAȚI; ORBAN NE IA LA MIȘTO, NU SUNT 
CERERI PENTRU TESTE; ORBAN: DACĂ VREM PUTEM SĂ FACEM ȘI 50.000 DE TESTE; 
ȘOC ÎN POLITICĂ, ORBAN VREA DESFIINȚAREA CCR; IOHANNIS, ALTĂ ÎNTREBARE. 

Invitați în prima parte a emisiunii:  Sarmiza Andronic-politolog; Dan Tănasă- candidat 
Alianța pentru Unitatea Românilor la Camera Deputaților; Cristian Seidler- deputat USR; 
Marius Budăi-deputat PSD, fost ministru al Muncii. 

Aspecte semnalate în emisiune: 
 S1 (rep.57.45-58.05 sel.13-18) 

Moderatorul nu a prezentat și calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților 
Cristian Seidler- USR și Marius Budăi-PSD, fiind prezentați cu funcțiile deținute în momentul 
de față, respectiv deputați. Pe ecran a fost titrat la începutul intervenției acestora: Marius 
Budăi- deputat PSD și Cristian Seidler-deputat USR. Nu a fost menționată în scris și 
calitatea de candidați pentru alegerile parlamentare.  

 S2 (rep.11.20- 11.35 sel.13-20) 
Invitați în partea a doua a emisiunii: Mircea Diaconu-actor; Daniel Zamfir- senator PSD; 

Norica Nicolai-ALDE; Mugur Ciuvică- președinte GIP; Daniel Fenechiu-senator PNL. 
Moderatorul nu a prezentat și calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților 

Daniel Zamfir- PSD și Daniel Fenechiu-PNL, fiind prezentați cu funcțiile deținute în momentul 
de față, respectiv deputat și senator. Pe ecran a fost titrat la începutul intervenției acestora: 
Daniel Zamfir-senator PSD și Daniel Fenechiu- senator PNL. Nu a fost menționată în scris și 
calitatea de candidați pentru alegerile parlamentare.  

(...) A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 14.11.2020, interval orar 
19:00-24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, dispozițiilor legislației 
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 

De la ora 19.47 au fost difuzate știri privind incendiul de la Piatra Neamț, cu imagini doar din 
exteriorul spitalului (sursa- Ziarul de Piatra Neamț), comentate din studio, cu intervenții 
telefonice de la fața locului. 

 
 Subiectiv, ediție specială, interval orar 20.53-23.44 
Moderator: Răzvan Dumitrescu 
Emisiunea s-a difuzat cu mențiunea: DIRECT. EXCLUSIV. Nu a fost afișat pe ecran: 

DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Monica Pop, profesor doctor, Mirel Curea, redactor șef adjunct Evenimentul Zilei, 

Florin Buicu, președintele Comisie de Sănătate, deputat PSD. Nu este prezentată de către 
moderator calitatea de candidat a invitatului Florin Buicu ( nu este afișată nici pe ecran), 
Cristian Bușoi, medic și europarlamentar PNL (tel), Adina Alberts, doctor, Liviu Harbuz, medic 
(tel), Irina Mariana Popa, ISU, Neamț, Carmen Dorobăț (manager Spital Boli Infecțioase Iași), 
Lucian Micu, manager spital Piatra-Neamț. De la ora 22.00- Andreea Sava, jurnalist Antena3, 
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Ionel Arsene, președinte CJ Neamț, Florian Bodog fost ministru al Sănătății, Șerban Bubenek, 
președintele Societății Române de ATI, Marius Filip, Autoritatea Calității în Sănătate, Narcis 
Copcă, manager spital Sfânta Maria, Val Vîlcu, jurnalist, skype. 

Titluri afișate pe ecran: CEA MAI MARE TRAGEDIE DUPĂ INCENDIUL “COLECTIV”,   
INCENDIU LA TERAPIE INTENSIVĂ, 10 MORȚI,  ORBAN  A AJUNS LA MINISTERUL DE 
INTERNE,   ISU: 6 PERSOANE SUNT ÎN STARE GRAVĂ,  PARCHETUL GENERAL PREIA 
ANCHETA DIN PIATRA NEAMȚ., CELULĂ DE CRIZĂ LA MINISTERUL DE INTERNE, ISU: 
DOUĂ SALOANE DIN SPITAL AU FOST EVACUATE, CEI 8 PACIENȚI EVACUAȚI, 
TRANSPORTAȚI LA IAȘI, ARSENE: DIRECTORUL SPITALULUI ESTE JURIST, ARSENE: 
MÂINE CRED CĂ VOM AVEA NIȘTE CONCLUZII, ARSENE: SPITALELE JUDEȚENE SUNT 
ÎN GENUNCHI, IMAGINI ȘOCANTE DIN INTERIORUL SPITALULUI ARS ( imagini din ecran 
cu încăperi, echipamente și paturi arse- avertisment pe ecran, după ora 22.00, avertisment 
verbal și pe ecran, ora 22.11), BODOG: PE CINE VOR MAI ARĂTA CU DEGETUL?, 
INCENDIU LA TERAPIE INTENSIVĂ, 12 MORȚI, ACUM: PACIENȚII SUNT TRANSFERAȚI 
LA IAȘI, PREȘEDINTELE IOHANNIS, REACȚIE DUPĂ TRAGEDIE, FILIP: DSP 
MONITORIZEAZĂ RESPECTAREA INDICATORILOR, FILIP: AU FOST SEMNALATE 
NEREGULI GRAVE, MEDICUL CU ARSURI VA FI TRANSPORTAT ÎN BELGIA, COPCĂ:  
SISTEMUL DE SĂNĂTATE ESTE CA UN ELASTIC, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, ÎN SPITALUL 
LEȚCANI. 

Teme: tragedia de la Spitalul Județean din Piatra-Neamț. În emisiune, pe parcursul 
comentariilor din studio, au rulat imagini din exteriorul și interiorul spitalului din timpul 
intervenției de stingere a incendiului de către pompierii ISU, ambulanțe ( sursa:Ziarul de Piatra 
Neamț, Exloziv TV Neamț). După ora 22.00, imaginile au fost și din interior, cu saloane și 
paturile ATI arse și pline de funingine. De la ora 22.11, imaginile din interiorul saloanelor, fără 
victime,  s-au difuzat cu avertisment verbal al moderatorului, apoi avertisment afișat pe ecran, 
fond roșu. 

Moderatorul Răzvan Dumitrescu nu a prezentat calitatea de candidat PSD a invitatului 
Florin Buicu, această calitate nu a fost afișată nici pe ecran. De asemenea, nu a fost 
prezentată calitatea politică a altor invitați – Adina Alberts, Liviu Harbuz, prezentați doar în 
calitate de medic, Dorel Arsene – prezentat doar ca președinte CJ Neamț, Florian Bodog, 
prezentat doar ca fost ministru al Sănătății. Deși emisiunea a avut printre invitați un candidat la 
alegerile parlamentare dar și membri ai unor partide politice, nu a fost marcată ca dezbatere 
electorală pe ecran. 

(...) A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 15.11.2020, interval orar 
19:00-24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, ale dispozițiilor 
legislației privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 

În data monitorizată, în cadrul emisiunii de dezbatere „Subiectiv” moderatorul nu a 
prezentat și calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților sau/și nu a fost 
menționată în scris pe ecran și calitatea de candidați pentru alegerile parlamentare a acestora. 

Exemplu: 
Moderatorul nu a prezentat și calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților 

Victor Ponta- PRO România, Ben-Oni Ardelean- PNL și Laszlo Attila-UDMR. Pe ecran nu a 
fost titrat pe parcursul intervenției acestora numele, nici funcția și nici calitatea de candidați la 
alegerile parlamentare. În cazul lui Laszlo Atiila, deputat UDMR și candidat pentru Camera 
Deputaților a fost titrat doar numele și funcția ocupată în momentul de față, cea de deputat. 

(...) A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 17.11.2020, interval orar 
19:00-24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, ale dispozițiilor 
legislației privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 
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În data monitorizată, în cadrul emisiunii de dezbatere „Subiectiv” moderatorul nu a prezentat și 
calitatea de candidați la alegerile parlamentare a invitaților sau/și nu a fost menționată în scris 
pe ecran și calitatea de candidați pentru alegerile parlamentare a acestora. 
(...)  A fost monitorizat postul de televiziune Antena 3, în data de 18.11.2020, interval orar 
19:00-24:00, urmărindu-se posibile încălcări în cadrul programelor sale, dispozițiilor legislației 
privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile 
parlamentare din 6 decembrie 2020. 

 
 Sinteza Zilei, interval orar  20.55-23.45 

Moderator: Mihai Gâdea 
Emisiunea s-a difuzat cu marcaj DEZBATERE ELECTORALĂ. 
Invitați: Gabriela Firea, prim vicepreședinte PSD, Ana Maria Roman, jurnalist, Voichița 

Lăzureanu, prof. universitar doctor, medic la Victor Babeș, Laszlo Attila, senator, președintele 
Comisiei de Sănătate, Vladimir Ionaș, sociolog, Bogdan Ficeac, scriitor, Mugur Ciuvică, 
președintele Grupului de Investigații Politice, Marius Pieleanu, sociolog (tel), de la ora 22.00 – 
Silvia Câmpeanu, voluntar pt vaccinare Marea Britanie, Mircea Badea, după ora 22.30. 
Calitatea de candidat a invitaților este afișată pe ecran în momentul intervenției, dar nu este 
precizată de moderator.  

Titluri afișate pe ecran: SONDAJ BOMBĂ LA SINTEZA ZILEI, SONDAJ: ROMÂNIA, 
DIRECȚIE GREȘITĂ -73%, SONDAJ: ÎNCHIDEREA PIEȚELOR -72% DECIZIE GREȘITĂ, 
SONDAJ: AMÂNAREA ALEGERILOR-54% DA, 40% NU, ROMÂNCĂ VOLUNTARĂ PENTRU 
VACCINUL ANTI-COVID, CONTROVERSĂ ÎN PANDEMIE: PRO SAU CONTRA VACCIN?, 
PREMIERUL ORBAN, ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ DESPRE VACCIN. 

Teme: preconizata campanie de vaccinare a Guvenului, sondaj de  opinie Avantgarde 
privind acțiunile Guvernului  și încrederea în rândul populației ( au fost precizate datele 
sondajului de către moderator și afișate pe ecran). 
Moderatorul Mihai Gâdea nu a prezentat calitatea de candidați a invitaților săi: Gabriela Firea, 
Laszlo Attila. 

(...)” 
 

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că în emisiuni 
de dezbatere electorală difuzate în zilele de 13, 14,15, și 17 noiembrie 2020, radiodifuzorul 
nu a respectat dispozițiile art. 8 alin. (4) din decizia CNA nr. 603/2020, în condițiile în care, 
conform celor reținute în rapoartele analizate, în respectivele emisiuni,  calitatea de 
candidat a unor persoane nu a fost menționată sau, în alte situații, numele și calitatea 
persoanelor invitate nu au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  

Potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (4), radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în 
care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de 
reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor 
invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 

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, și a art. 17 din Decizia CNA nr. 603/2020 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților din anul 2020. 
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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 pentru încălcarea 
prevederilor art. 8 alin. (4) 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 pe postul ANTENA 3, 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 somaţie publică postul ANTENA 

3 deoarece, în cadrul unor emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 13-
19 noiembrie 2020 nu a informat publicul cu privire la calitatea de candidat a unor 
persoane sau, în alte situații, numele și calitatea persoanelor invitate nu au fost vizibile pe 
ecran la momentul intervenției acestora.   

Conform prevederilor art. 8 din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților din anul 2020, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se 
exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al 
acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi 
vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.” 

 
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 
 


