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Decizia nr. 713 din 22.12.2020  

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A. 
București, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, 

parter, sector 2    C.U.I. 15971591    
  

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

  
  

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare cu privire la 
edițiile emisiunii „Sinteza zilei” din 21.10. (autosesizare Consiliu nr. 10349/26.10.2020) 
și din  28.10.2020 (sesizarea nr. 10.514/29.10.2020), difuzate de postul ANTENA 3. 

 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 eliberată la 16.03.2017 
şi decizia de autorizare nr. 882.2-222.11.2016 eliberată la 16.03.2017).  

  În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora: 

- art. 64 alin. (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:  

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ;  
- art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte 

următoarele reguli :  
c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor 

prezentate în acel moment. 
În fapt: 
- Consiliul a analizat raportul pentru emisiunea „Sinteza zilei”, difuzată de postul 

ANTENA 3, în data de 21.10 2020, în intervalul orar 20:55-23:48, moderată de Mihai 
Gâdea.  

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
Titluri: REVOLTA LUI DAN BITTMAN; DAN BITTMAN: CER DEMISIA ACESTOR 

NENOROCIȚI; BITTMAN: ROMÂNIA A DEVENIT ȚARĂ COBAI; DAN BITTMAN: CER 
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DEMISIA ACESTOR NENOROCIȚI; BITTMAN: ROMÂNIA A DEVENIT O ȚARĂ 
COBAI; BITTMAN: PENTRU NIȘTE HOȚI, NU MAI MERG LA VOT. 

Invitați: în platoul emisiunii-Dan Bittman (cântăreț), Monica Pop (profesor 
universitar doctor); prin skype- Carmen Dorobăț (profesor universitar și manager la 
Spitalul de Boli Infecțioase din Iași), Titus Corlățean (fost ministru de Externe), Mugur 
Ciuvică (președintele Grupului de Investigații Politice) 

Invitat în platoul emisiunii, solistul trupei Holograf, Dan Bittman și-a exprimat 
indignarea față de restricțiile impuse de autorități, criticând modul în care acestea 
gestionează criza generată de pandemie și a cerut totodată demisia celor din guvern. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
Sel 1 (rep 56:44-57:58, sel 20.mp4) Introducere moderator: (...) ... e foarte interesant în această 
seară să-l auzim pe Dan Bittman pentru că aduce o perspectivă interesantă dezbaterii din aceste 
zile. Vom încerca în seara asta și în alte seri să vedem care sunt toate vocile din societate. 
România merită să audă care sunt toate opiniile, mai ales opiniile unor oameni care contează. 
Bună seara, Dan Bittman, bine ai venit! (...) 
Sel 2 (rep 31:16-35:08, sel 21.mp4). 
Mihai Gâdea: Ok. Hai să încep cu cea mai... să zic așa, șocantă declarație a ta. „Să mor și eu 
de Covid. Să dea Dumnezeu. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții degradante. Nu se poate 
așa ceva, este prea mult. Cer oficial demisia acestor nenorociți, trebuia să pice acest guvern de 
zece ori.” 
Dan Bittman: ...Am o întrebare pentru toată națiunea asta, ce ați învățat în 9 luni de zile în 
afară de să vă spălați pe mâini și să vă puneți măști? Cum se combate un virus despre care se 
spune că este letal? Din punctul meu de vedere nu este letal pentru că există tratament. 
Există tratamente și ceea ce uită toată televiziunile în ultima perioadă, nu vă implic aicea, 
este să spună că din 150.000 de îmbolnăviri, 130.000 aproape sunt vindecați. Deci nu se 
moare de Covid, se vindecă de Covid, iar sarcina unui medic este să vindece omul, nu să-l 
țină în ATI, alte nu știu ce, cu tuburi, cu d-ălea, dacă nu merită să stea acolo. 
Mihai Gâdea: Ok. Hai să clarificăm. 
Sel 3 (rep 35:08-37:07, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: (...) Care sunt măsurile în opinia ta 
aberante? 
Dan Bittman: Păi, uite, îți dau un singură, prima care a fost aberantă. După ce m-au ținut o 
lună de zile, în prima lună când a început asta, cine a organizat cel mai mare exod românesc 
care a fost pomenit vreodată în istoria acestei țări? Sute de mii... o sută de mii de oameni cu 
desant aerian, cu avioane care așteptau pe aeroporturi, cu transport, cu autocare, cu astea.... 
ca să culegem sparanghelul nemțesc. Cine a îndrăznit să facă chestia asta să-mi apară acuma 
și să spună că n-am dreptate? Trebuia guvernul să-și dea demisia de atunci, nu acum. De 
atunci. Cine a permis sutelor de mii de români care veneau de afară să intre în țară cu un 
buletin, cu o semnătură și se duceau fiecare în căsuța lui. Cine permite lucrurile acestea? Cine 
este? Că în momentul acela nu exista carantinare, exista o carantinare verbală. Hai să venim 
în lumea reală, că ieșim pe stradă. În cazul în care ar fi fost 100.000 de îmbolnăviri atunci, 
când s-a spus, dom`le, e grav, dacă eram 100.000 de morți ne luau cu șpaclul de pe stradă, 
pentru că n-aveau unde să ne pună. Nu aveam unde să fim. Și acuma, când se vorbește de 
20.000 de testări, aș vrea și eu să știu, unde se fac testările astea? Unde? Pentru că ar trebui 
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să fie o coadă măcar 1.000 de persoane, undeva la un spital în față. Vă rog eu frumos, luați 
doi cameramani și mergeți mâine să vedem unde sunt cozile astea. 
Mihai Gâdea: Te îndoiești de numărul de testări care sunt raportate? 
Dan Bittman: Bineînțeles că mă îndoiesc atâta vreme cât... cum să spun eu? - Viața combate 
aceste știri aberante. Viața, viața de zi cu zi. Eu ies, am ieșit și în timpul pandemiei, văd 
oameni, vorbesc cu ei, am stat o vară, am văzut știri, am văzut știri care îmi arătau ce se 
întâmpla în Costinești, în Vama Veche, la mare, toată lumea stătea unul peste altul, păi 
trebuia să fim morți demult, trebuia să avem sute de mii de cazuri la felul în care s-a 
gestionat această pandemie, această gripă. Nu e pandemie. Că deja nu mai vreau să mai 
vorbesc că .... mă uitam, copii speriați în clasa 0... 
 

Dan Bittman a precizat că nu contestă pericolul reprezentat de coronavirus, ci exacerbarea lui. 
Sel 4 (rep 37:45-39:28, sel 21.mp4) Mihai Gâdea: Cred că un pericol există. 
Dan Bittman: Toți credem în chestia asta și am văzut. 
Mihai Gâdea: Deci aicea să clarificăm, crezi că un pericol există. 
Dan Bittman: Există. 
Mihai Gâdea: Crezi în același timp că persoanele cele mai vulnerabile sunt cele cu morbidități, 
corect? 
Dan Bittman: Absolut.  
Mihai Gâdea: Crezi că asta nu este o invenție... că există persoane care spun dom`le, e o 
invenție, nu-i nimic, totul e o prostie. 
Dan Bittman: Nu, nu, nu, nu, nu. În niciun caz nu pot să plec de la așa ceva. 
Mihai Gâdea: Ok. Am vrut să clarific asta. Tu însă vii și spui că lucrurile așa cum au fost 
gestionate sunt aberante și n-au niciun fel de logică. 
Dan Bittman: Aberante. Ne luăm după alte țări de fiecare dată, în loc să gândim cu capul 
nostru. Asta am spus în interviul de astăzi. Oameni buni, români, începeți să gândiți cu 
mințile voastre. Nu vă mai lăsați influențați de tot felul de povești care vin din Franța, din 
Italia, din Germania, nu mă interesează. În Germania poate sunt zeci de mii de infectări în 
fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru că știu să aibe grijă de ei și îi tratează. Aici în 
România, avem amărâte de câteva mii acum zise, iartă-mă, un medic care lucrează în sistem 
exact pe cifre îmi povestea cum adunau ei: dacă te testează de trei ori înseamnă, la același 
pacient, sunt trei pacienți, nu e un singur pacient cu trei teste. 
Mihai Gâdea: Nu, sunt raportate trei teste, când în realitate este un singur pacient. 
Dan Bittman: În fine, deci de asta spun, hai să ne revenim puțin cu picioarele pe pământ, e 
vorba de un popor întreg, nu e vorba de mine, eu mă reprezint pe mine aicea și astăzi pe 
Facebook sau toată lumea s-a legat că de ce am spus ce am spus. Vorbesc cu mine însumi 
pentru că sunt revoltat și sunt revoltat pentru o categorie foarte mică și nebăgată în seamă. 
Ți-am spus, oameni care noi nu contăm, noi suntem oamenii care ne-am descurcat toată viața 
prin talentul nostru și am plătit taxe statului român pe o invenție... fiecare pe invenția lui. 
Sel 5 (rep 39:38-41:14, sel 21.mp4) Dan Bittman: Când vedeam astăzi știrile și vedeam cum 
producătorii, de exemplu, de varză n-au unde să o mai vândă pentru că nu mai au HoReCa, 
pentru că HoReCa nu mai funcționează, pentru că... și așa mai departe, e o întreagă nebunie 
care se duce și se răspândește pe orizontală. Hai să nu-mi spună cineva că cei din guvern sau 



 

4 

ăștia din comitetul ăsta nu-și dau seama de răul pe care-l fac. Este un rău general. Nu așa se 
combate această boală. Iertați-mă... 
Mihai Gâdea: Care e modelul în care crezi? 
Dan Bittman: Modelul suedez, modelul neo-zeelandez, modelul bulgăresc, modelul grecesc, 
unde toți se duc acuma, regele nu știu care e acolo în vacanță, că au și spus ăștia, păi cum mă, 
țara ta e în carantină și tu ești plecat în Grecia la distracție? 
Sel 6 (rep 41:48-43:10, sel 21.mp4) Dan Bittman: Noi n-aveam în primul rând oameni 
pregătiți să facă testele, noi nu știam să băgăm chestiile alea acolo unde trebuie, a trebuit să 
facă, cum să spun eu? - Culturalizarea maselor, ca să știe oamenii cum să facă teste. Hai să 
fim serioși! Despre ce vorbim acuma? Vrem să îngrozim un popor întreg? Îngroziți-l fraților, 
n-o să mai ieșim pe străzi, nu mai ieșim pe străzi. Mare șmecherie! 
Mihai Gâdea: Păi, știi că, în momentul de față, se vorbește din nou despre Lockdown. 
Dan Bittman: Păi știu, Lockdown este exact modelul Orwell 1984, dar mult mai deștept. Atunci 
se luptau cu un inamic nevăzut, acum, într-adevăr inamicul nevăzut este un virus care ne 
omoară. Nu, bineînțeles că ne omoară, dar sunt totuși 5.000 de cazuri în 9 luni de zile. Deci, 
îmi pare rău pentru fiecare viață omenească, să fie foarte clar, eu nu sunt un om inconștient. 
Mihai Gâdea: 6000 de decese. 
Dan Bittman: 6000 de decese în 9 luni. 
Mihai Gâdea: Bun, eu vreau să... adică, înțelegerea mea sub acest aspect e una... 
Dan Bittman: Și iartă-mă... Nu, nu, vreau să te opresc puțin. Cum poți să spui că cineva ți-a 
murit de Covid sau de altă boală dacă nu se face nicio autopsie? Cum poți? Este inadmisibil 
pentru medici, pentru etica și echitatea lor, pentru coloana lor vertebrală. Ar trebui să fie 
medicii primii care să fie în Piața Victoriei. Nu se poate așa ceva. 
Mihai Gâdea: Am vorbit despre asta și despre nevoia de a clarifica această chestiune chiar cu 
unii dintre cei mai reputați medici. 
Sel 7 (rep 45:49-46:53, sel 21.mp4) Dan Bittman: (...) Eu cred că România a devenit o țară 
cobai. Noi am devenit o țară cobai. Ni se trimit vaccinuri, se fac pe cobaii noștri. Ni se trimit 
nu știu ce... se fac pe... ni se fac alegeri trucate, cobai. Ni se implementează instituții, cobai. 
În foarte multe cazuri, România a devenit o țară cobai. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. 
Îmi doresc să apară lideri adevărați, care să-și iubească poporul, nu să-i privească de la 
înălțimea Mercedes-ului, ci să stea acolo cu oamenii ăia, dacă vor într-adevăr și dacă au vreo 
treabă cu poporul. Poporul nu contează în momentul de față și nu vorbesc ca unul de stânga 
să-i spun doamnei ăleia, colega ta, doamna aia, cu stânga ei. E o fraieră și atâta pot să spun 
despre ea. Dacă atâta gândește... 
Mihai Gâdea: Dar cine-i colega? 
Sel 8 (rep 00:25-01:51, sel 22.mp4) Mihai Gâdea: Practic, voi de când nu mai aveți concerte, 
Dan? 
Dan Bittman: Aproape 9 luni de zile. Am mai avut așa, sporadic, un spectacol în vara asta, dar 
hai să fim serioși! Astea nu se pot pune la... am activități cum au avut toți colegii mei și cum 
aveau programe făcute poate pe un an de zile înainte. Problema este că mă descalific la locul 
de muncă, că nu mi se dă șansa de a munci, efectiv, că nu deranjez pe nimeni. La câtă 
înghesuială a fost astă-vară la Costinești, echivalează cu orice înghesuială la orice concert 
Holograf. Dacă vreți, puneți-vă măști și veniți. Nu, nu se poate. Măsurile acestea sunt 
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aberante, sunt luate de niște oameni care... eu îi înțeleg și le-o spun uitându-mă în ochii lor, 
făceți-vă oameni buni afacerile voastre cât vreți, nu mă interesează... 
Mihai Gâdea: Crezi că este vorba despre afaceri? 
Dan Bittman: Merg licitațiile fără ca să fie, cum să spun eu? Atribuiți direct... ce vreți voi... 
toți miniștrii secretar de stat fac afaceri cu... cum le spune? Măști, mai nou. Pe care îl întrebi și 
e un secretar mai micuț, băi, nu trebuie... importă niște măști. Toată lumea cu măștile, după aia 
cu substanțele astea, după aia cu testele, după aia... Păi cum să coste un test 390 de lei? I-am 
dat eu fiului meu să-și facă un test la un particular, 390 de lei. Înmulțiți asta cu 20.000 pe zi, să 
vedeți ce înseamnă. 1.800.000? 1.600.000 de euro? Nici nu știu cât... de euro? Nu sunt bun la 
matematică, dar e pe bani și iertați-mă, n-am nicio treabă cu banii voștri, lăsați-mă să trăiesc. 
Eu asta... ăsta e mesajul meu pentru cei care mă ascultă acuma, lăsați-mă să trăiesc. Să fiu om 
în țara mea. 
Sel 9 (rep 04:23-05:04, sel 22.mp4) Dan Bittman: Cum e posibil după 30 de ani de la o 
Revoluție, 30 de ani, nu un an, nu doi, nu cinci, 30 v-am lăsat în pace, domnilor! 30. Și vreți 
în 6 decembrie să ies să vă votez? Și să vă prind eu că scad... cum îi spune? Infectările, dar 
sub 2.000 așa, că o facem din hârtie. Păi, nu ies! Și vă rog să nu ieșiți. Pentru niște hoți? Nu 
mai ies, lăsați-mă în pace! Nu mai pun la socoteală că un fost președinte, în noaptea 
alegerilor, mi-a spus că dacă-i dă Securitatea trei la sută, iese președinte, și a ieșit. Aia n-o 
mai pun la socoteală”. 
Mihai Gâdea: Ți-a zis-o ție? 

- În aceeași ședință, Consiliul a analizat și raportul având ca obiect ediția 
emisiunii „Sinteza zilei” din 28.10.2020, în care s-a discutat despre recentele declarații 
ale Patriarhului Daniel și despre o știre privind un posibil dosar la Securitate al 
acestuia. 

Redăm din raportul de monitorizare sinteza constatărilor: 
În emisiune Sinteza Zilei, moderată de Mihai Gâdea, au fost afișate titluri pe ecran, precum 

CEA MAI MIZERABILĂ OPERAȚIUNE, DEVOALATĂ, PATRIARHUL, 
AMENINȚAT CU EXECUȚIA. În deschiderea emisiunii, moderatorul Mihai Gâdea se referă 
la o recentă declarație a Patriarhului Daniel și la un articol apărut în publicația Neesweek, astfel:  

Mihai Gâdea: Care a fost subiectul principal al zilei de ieri? Patriarhul României, Patriarul 
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Patriarh, a vorbit și a criticat Guvernul, a criticat 
autoritățile, și a mai zis ceva – vedeți că au mai fost unii care erau împotriva credincioșilor, 
împotriva închinării, și i-a măturat istoria pentru că spune – Dumnezeu nu se lasă batjocorit. A 
fost puternic. Este un mesaj așa cum nu a mai fost și cum trebuia să fie într-un astfel de moment 
și milioane și milioane de oameni în sufletele lor au avut o mare bucurie că cineva și nu oricine 
a vorbit în numele lor. Dar ce s-a întâmplat astăzi? O să reiau fragmentul cu ce a spus 
Patriarhul României ieri și astăzi a început execuția sa. Iată momentul:  

Înregistrare cu declarația Patriarhului Daniel, cuvintele rostite de Patriarhul Daniel sunt 
afișate și pe ecran:  

Patriarhul Daniel: În toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel 
Nou, în 27 octombrie autoritățile comuniste au interzis închinarea la sfintele moaște. Această 
umilire a sfântului cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită, în sensul că peste câteva luni 
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regimul comunist a căzut. Fraților, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El este 
îndelung răbdător, dar este și drept.  

Mihai Gâdea: Vedeți dumneavoastră, despre cine vorbește? Vorbește despre faptul că acel 
regim oribil comunist a căzut la scurtă vreme după ce și-au bătut joc de tot ce înseamnă 
credință, închinare, biserică, ce vreți dumneavoastră. Cum făceau comuniștii? Dacă vorbeai, 
dacă aveai cea mai mică obiecție la ceea ce făceau ei, îți trăgeau una de nu te vedeai și nu doar 
că...nu e doar o formă de stil, îți trăgeau la propriu comuniștii, păi dacă așa făceau comuniștii, 
azi cum trebuie făcut? A vorbit ieri, îl amenințăm astăzi, îl murdărim astăzi, a doua zi, sigur, e 
un atentat la Patriarh eșuat, în opinia mea, dar încercarea în sine, operațiunea în sine, asta 
trebuie ca dumneavoastră să vedeți și părerea mea că în urma acestor operațiuni, vă dați 
seama că cei care fac linșaje de felul acesta nu vor fi iubiți mai mult, ci eu cred că Patriarhul 
va fi iubit mai mult. Priviți, doamnelor și domnilor, într-o publicație desigur extraordinară, 
Newsweek de România, nu Newsweek adevărat, Newsweek de România, apare următoarea 
chestiune 

Un articol Newsweek  afișat pe ecran, referitor la Patriarhul Daniel și un posibil dosar. 
Mihai Gâdea: Ce scrie acolo? “Este posibil ca dosarul de securitate al Patriarhului Daniel 

să nu fi fost ars în 1989”, la 24 de ore după ce Patriarhul și-a permis să facă ceea ce face un 
cap al Bisericii, al Bisericii Ortodoxe în speța aceasta.  Să vorbească, să apere ceea ce are de 
apărat, „mulți ani s-a vehiculat faptul că dosarul Patriarhului Daniel de colaborator al 
Securității ar fi fost distrus în decembrie 1989. Potrivit unui proces verbal aflat în arhivele 
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Dosarul însă ar putea fi intact. În 
2007, Mircea Dinescu, fost membru”...nu știu ce. Ok, ne oprim aici. Care e informația? Că are 
un dosar? Că a avut un dosar? Că ar fi făcut lucruri greșite? Nu, nu există niciun fel de probă, 
niciuna, zero, nada, niciuna, dar se reia o poveste foarte veche, unde nu a existat niciodată, 
niciun fel de dovadă. Niciun fel de dovadă, tocmai pentru a arăta că cine vorbește noi ne 
ocupăm de el. Mulți ani s-a vehiculat faptul că dosarul Patriarhului Daniel de colaborator al 
Securității – vedeți cum se formulează...s-a vehiculat, ce s-a vehiculat, s-a spus, adică nu a fost 
o dovadă, s-a vehiculat, fără probe, fără nimic, că dosarul Patriarhului Daniel de ce?  De 
colaborator al Securității ar fi fost distrus.  Și e un proces verbal, da? Dosarul ar putea să fie 
intact. Cum?  Este intact, avem dosarul, avem vreo dovadă , avem vreo probă? Nu, ar putea fi 
intact. 

Moderatorul se referă mai departe și la autorul acestui articol Mădălin Hodor, dar și la 
activitatea anterioară a acestuia.  

Mihai Gâdea mai afirmă: 
...Nu, am niște povești să vă spun, niște povești care nu au niciun fel de bază. Ce a mai 

făcut acest domn Hodor? Vă interesează? Când ai un atentat la Patriarh stai un pic să te uiți 
să vezi cine face asta. Pentru că dacă el vorbește și critică Guvernul și spune că cei care fac 
lucruri din astea ar putea să pățească ca și comuniștii și-l vezi executat sau e o încercare, 
desigur eșuată, dar e important să te uiți la asta, pentru că subiectul crește pe net și lumea 
citește titlurile. Și în momentul în care 80% dintre oameni citesc doar titlurile și când ai un 
astfel de titlu e suficient să încerci și poate într-un fel să reușești să compromiți pe cineva, nu 
o să iasă acum pentru că eu cred că va fi victimizat mult Patriarhul, atenție, Hodor a mai făcut 
o mizerie inimaginabilă. 
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Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că edițiile emisiunii „Sinteza zilei” din 21 și 28 octombrie 2020 au fost difuzate 
cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, iar pentru 
ediția din 28.10.2020 Consiliul reținând și nerespectarea  prevederilor art. 65 lit. c)  din 
același Cod. 

În esență,  în ediția din 21 octombrie, în contextul declarațiilor solistului unei trupe 
referitoare la pandemie,  nu a fost asigurată o distincție clară între fapte și opinii, iar în 
cea din 28 octombrie, subiectul prezentat sub titlul PATRIARHUL, AMENINȚAT CU 
EXECUȚIA, nu a fost dezbătut cu imparțialiate, titlu ce nu a reflectat, în realitate,  
esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment. 

Astfel, în cadrul emisiunii din 21.10.2020 a fost invitat solistul trupei Holograf, care 
a discutat despre despre restricțiile din România, dar și despre cât de adevărate sau nu 
sunt cifrele furnizate de autorități privind numărul de cazuri de coronavirus din 
România. În acest context, a făcut o serie de afirmații, precum: 

”Eu cred că România a devenit o țară cobai. Noi am devenit o țară cobai. Ni se 
trimit vaccinuri, se fac pe cobaii noștri.Ni se trimit nu știu ce... se fac pe... ni se fac 
alegeri trucate, cobai. 

Ni se implementează instituții, cobai. În foarte multe cazuri, România a devenit o 
țară cobai. Îmi pare rău că trebuie să spun asta. Îmi doresc să apară lideri adevărați, 
care să-și iubească poporul, nu să-i privească de la înălțimea Mercedes-ului, ci să stea 
acolo cu oamenii ăia, dacă vor într-adevăr și dacă au vreo treabă cu poporul.” 

În raport de acestea și de modul în care s-a desfășurat emisiunea din 21 
octombrie 2020, Consiliul a concluzionat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
imparțială a publicului în legătură cu subiectul dezbătut, nefiind asigurată o distincție 
clară între fapte și opinii, așa cum obligă prevederile art. 64 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. 

De asemenea, și în privința emisiunii din 28 octombrie, membrii Consiliului au 
constatat aceleași încălcări, precum și pe cele ale art. 65 lit. c),  întrucât subiectul 
prezentat sub titlul PATRIARHUL, AMENINȚAT CU EXECUȚIA, nu a fost dezbătut cu 
imparțialiate și nu a fost asigurată o distincție clară între fapte și opinii, iar acest titlu 
sub care au fost prezentate informațiile nu a reflectat, în realitate,  esenţa faptelor şi 
datelor prezentate în acel moment. În concret, din declarațiile moderatorului rezulta că 
nu ar fi fost vorba de vreun „atentat” sau de vreo „execuție” propriu-zisă, ci acesta se 
referea la o știre publicată de Newsweek ( în contextul unor declarații ale Patriarhului, 
cu prilejul pelerinajului din București, ce s-a desfășurat în condiții restrictive din cauza 
pandemiei cu noul coronavirus), în sensul căreia ar fi posibil ca dosarul de Securitate al 
Patriarhului Daniel să existe și să nu fi fost distrus la evenimentele din decembrie 1989, 
așa cum se vehicula. Prin urmare, față de aceste aspecte, Consiliul a constatat că 
subiectul nu a fost prezentat cu respectarea regulillor de informare prevăzute de 
normele legale incidente. 

 Pentru aceste considerente, 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, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (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 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-222.11.2016 
eliberată la 16.03.2017 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT 
AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 64 
alin. (1) lit. a) și 65 lit. c) 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 dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului 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 cu somaţie publică postul 

ANTENA 3, deoarece în emisiunea „Sinteza zilei” din 21 octombrie 2020, în contextul 
declarațiilor solistului unei trupe referitoare la pandemie,  nu a fost asigurată o distincție 
clară între fapte și opinii, așa cum prevede art. 64 din Codul audiovizualului. 

De asemenea, și în ediția din 28 octombrie, subiectul prezentat sub titlul 
PATRIARHUL, AMENINȚAT CU EXECUȚIA, nu a fost dezbătut cu imparțialiate, iar 
acest titlu nu a reflectat, în realitate, esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel 
moment, ceea ce contravine acelorași prevederi, cât și art. 65 din Cod.”  

 
 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, Ciobanu Dumitru 
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