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Decizia nr. 325 din 17.05.2016  
privind somarea S.C. CARGO SPED S.R.L. 

cu sediul în SIBIU, str. Nicolae Teclu nr. 15, jud. Sibiu 
 

Tel./Fax: 0269/232.999   
 

- pentru postul de televiziune TV SIBIU 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2016, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control 
şi Digitalizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului 
referitoare la reflectarea campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale.  

Postul de televiziune TV SIBIU aparţine radiodifuzorului S.C. CARGO 
SPED S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 793/30.06.2015 şi decizia de 
autorizare nr. 1973.0/23.07.2015). 
  În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului            
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 6 alin. (1) din Decizia  
nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2016. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii 
şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi 
televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania 
electorală. 
 Art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din acelaşi act normativ prevede:  
     Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza 
numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
     b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
115/2015, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi 
activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor 
activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de 
antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din 
Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, 
în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul 
"emisiune electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul 
posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni 
până vineri; 
     c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi 
temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel 
puţin doi candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat  
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sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi 
identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, 
respectiv, vor fi semnalate prin marcajul "emisiune de dezbatere electorală", 
afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; 
emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică. 

 

În fapt, în data de 12.05.2016, postul TV Sibiu a redifuzat, de la ora 
22.45, o ediţie a emisiunii electorale „Interviul zilei”, realizată de Adelina Taifas.  

Invitatul emisiunii a fost Gheorghe Huja, primarul oraşului Cisnădie, 
candidat la alegerile locale din 2016 pentru funcţia de primar al oraşului 
Cisnădie.  

Această emisiune nu a fost semnalată prin marcajul "emisiune 
electorală", afişată în mod vizibil pe toată durata difuzării.  

În cadrul interviului cu primarul oraşului Cisnădie, Gheorghe Huja, 
candidat PNL la funcţia de primar, au fost abordate următoarele teme: 
realizările din ultimii 3 ani şi jumătate, proiecte pentru anul 2016, implicarea 
primarului în aceste proiecte, manifestări sociale, culturale, sportive care au loc 
în oraş, curăţenia şi amenajarea oraşului, situaţia şcolilor, colaborarea cu 
cetăţenii. 
 Redăm din raportul de monitorizare:  
„Reporter: ...v-aş întreba ce proiecte aveţi în derulare în acest moment aici la 
Cisnădie? 
Gheorghe Huja: Da, pentru 2016 avem câteva proiecte interesante. Avem o 
piaţetă la care deja şi lucrăm, piaţeta de la Fierul, că toată lumea ştie de 
magazinul ăsta Fierul dintotdeauna, de vreo 30 de ani, 40 de ani. Şi acolo am 
avut un parc şi acum lucrăm la acest proiect şi facem o piaţetă cu bănci, cu 
fântână arteziană, foarte frumoasă, un proiect deosebit. 
Gheorghe Huja: Da, noi avem nişte proiecte, cel puţin în ultimii 4 ani de zile, 
avem nişte proiecte foarte interesante şi pe gustul a toată lumea şi la copii şi la 
adulţi. După cum ştiţi avem un pationoar, în ultimii 3 ani de zile, 3 ani  jumătate, 
avem un ştrand pe care l-am făcut noi Primăria, patinoarul, sala de sport, unde 
avem 1300 de locuri capacitate. Acum lucrăm la piaţeta asta şi un proiect 
interesant pentru toţi cetăţenii oraşului Cisnădie, construim o pistă de biciclete 
şi un trotuar pentru pietonii care fac traseul Cisnădie-Cisnădioara. 
Gheorghe Huja: Eu aşa sunt făcut, aşa sunt construit, să mă implic şi dacă te 
implici n- ai cum să nu ai rezultate. Eu sunt un om care mă implic. Aţi văzut şi 
oraşul cum arată în luna decembrie, toată lumea îl laudă, vin o grămadă de 
mesaje din toată lumea. 
Gheorghe Huja: Deci, puteţi să mergeţi să filmaţi spitalul cum arată din 
Cisnădie, să vedeţi cum arată şcolile din Cisnădie, cum arată grădiniţele din 
Cisnădie. Peste tot, peste tot, noi am făcut lucrări de reparaţie.” 
 În cadrul interviului a fost abordată şi tema continuităţii la Primărie după 
alegerile locale din 2016, pentru realizarea unor proiecte. 
„Reporter: Mă gândesc că locuitorii de aici din Cisnădie au aflat despre aceste 
proiecte. Cum au primit ei această veste? Adică au fost entuziasmaţi, încântaţi 
să audă că se va face chiar în oraşul lor o pistă pentru biciclete?  
Gheorghe Huja: Cisnădienii ştiu că eu atunci când le promit ceva mă ţin de 
cuvânt şi asta şi fac şi acum cu această... Acum trebuie să luăm în calcul şi  
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alegerile din 2016 din 5 iunie, pentru că nu ştim cine va continua din 2016, din 
5 iunie. Sondajele spun că aş avea mari şanse, vom vedea.  
Reporter: Şi noi spunem acelaşi lucru. Sunt sigură că veţi avea mari şanse. 
Gheorghe Huja: Vom vedea şi dacă eu voi avea continuitate încă 4 ani de zile, 
un mandat de 4 ani de zile, lucrurile se vor aşeza mult mai bine. Oricum, din 
ceea ce mi-am propus pentru mandatul 2012-2016, am realizat mult mai mult 
din ceea ce, faţă de ceea ce mi-am propus. Mult mai mult.” 
 În raport de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L. nu a respectat regulile din domeniul 
audiovizual cu privire la reflectarea campaniei electorale din anul 2016 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi radiodifuzorul a transmis 
la CNA anexa nr. 1 la Decizia nr. 244/2016, înregistrată în data de 04.05.2016 
sub nr. 4581, acesta nu a afişat, pe toată durata difuzării emisiunii electorale 
„Interviul zilei”, menţiunea „emisiune electorală”, astfel cum prevăd dispoziţiile 
art. 6 alin. 1 din Decizia nr. 244/2016. 
 Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii şi 
reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile electorale 
sau de dezbatere electorală difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice 
şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală, emisiuni 
care vor fi semnalate prin marcajul “emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe 
toată durata difuzării în cazul posturilor de televiziune.   
 Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la 
reflectarea campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, membrii Consiliului au propus şi au votat 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor  
art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016.  
 În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din 
anul 2016 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din 
aceeaşi lege, 
  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CARGO SPED S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. TV-C 793/30.06.2015, al deciziei de autorizare  
nr. 1973.0/23.07.2015, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de 
îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Decizia 
nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2016. 

 

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. 
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea  

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. CARGO SPED S.R.L 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 TV Sibiu, deoarece nu a afişat pe toată durata difuzării emisiunii electorale 
„Interviul zilei”, menţiunea „emisiune electorală”, aşa cum prevăd dispoziţiile  
art. 6 alin. 1 din Decizia nr. 244/2016.” 
 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 

 
LAURA GEORGESCU 

 
 
 
 

        Şef Serviciul juridic şi reglementări, 
 
         Consilier juridic Dumitru Ciobanu 

 
       

 


