Decizia nr. 686 din 15.12.2016
privind somarea S.C. NOVA AS S.R.L.
cu sediul în Mediaş, jud. Sibiu, str. Mihai Eminescu nr. 4-7
Fax: 0269/838.502
-

pentru postul de televiziune NOVA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la modul
de desfăşurare a campaniei electorale în cadrul programelor posturilor de televiziune
locale, aşa cum este şi postul NOVA TV.
Postul de televiziune NOVA TV aparţine S.C. NOVA AS S.R.L. (licenţa
audiovizuală
nr.
TV-C
081.1/22.12.2003,
decizia
de
autorizare
nr. 585.0-1/20.01.2004 eliberată la 05.02.2013).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NOVA AS S.R.L. a încălcat
prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
- alin. (1) În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral,
tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi
mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri
de emisiuni:
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral,
tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop durata
programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi
activităţile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în
discuţie programele electorale şi temele de interes public.
Potrivit raportului de monitorizare, „miercuri 07.12.2016 la ora 17:49 şi în reluare
joi 08.12.2016 la ora 07:13, postul Nova TV Mediaş a difuzat emisiunea de dezbateri
Mediaş 120, realizată de Ada Gheorghe, cu durata de 52 de minute. Emisiunea l-a
avut ca invitat pe dr. Dan Rusu şi a avut tema: “Depresia – cauze şi remedii
vindecătoare”.
Tot miercuri 07.12.2016 la ora 20:02, postul Nova TV Mediaş a difuzat emisiunea
de dezbateri În linia întâi, realizată de Jimmy Ionescu, cu durata de 38 de minute. În
emisiune a fost prezent geograful Adrian Raica. Tema emisiunii a fost : “Top 10 cele
mai vizitate ţări din lume”.
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În cadrul celor două emisiuni, care prin temele abordate nu au avut caracter
electoral, pe crawl, a fost difuzată, alături de alte informaţii şi următoarea ştire
electorală:
Extras din emisiunea Mediaş 120, selecţia cu numele “Nova TV Mediaş ştire
electorala pe crawl Mediaş 120”:
“ Partidul Naţional Liberal a încheiat seria de întâlniri electorale la care au participat în
ultimele trei săptămâni mii de persoane. Cu acest prilej, Gheorghe Roman,
preşedintele PNL Mediaş, le-a cerut participanţilor să participe duminică la vot, pentru
că alegerile sunt importante atât pentru municipiul de pe Târnava Mare cât şi pentru
România.”
Ştirea electorală a fost difuzată pe crawl, de şapte ori în cadrul emisiunii Mediaş
120 şi de şase ori în cadrul emisiunii În linia întâi.”
După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
încălcarea de către radiodifuzor a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
Astfel, potrivit normei invocate, în timpul campaniei electorale, informaţiile
privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele
politice, opiniile şi mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în
emisiuni informative, emisiuni electorale sau emisiuni de dezbateri electorale.
Or, aşa cum rezultă din raportul de monitorizare analizat, emisiunea Mediaş
120 în care s-a dezbătut tema “Depresia – cauze şi remedii vindecătoare” şi
emisiunea În linia întâi – cu tema “Top 10 cele mai vizitate ţări din lume”, pe
parcursul cărora a fost difuzată pe crawl ştirea cu caracter electoral, nu erau dintre
cele prevăzute în mod imperios de dispoziţiile art. 67 alin 1 din Legea 208/2015.
Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare
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 fost adoptată în condiţiile şi cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 76 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 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. NOVA AS S.R.L., titularul licenţei audiovizuale
nr. TV-C 081.1/22.12.2003 eliberată la 05.02.2013 şi al deciziei de autorizare
nr. 585.0-1/20.01.2004 eliberată la 05.02.2013, pentru postul de televiziune NOVA TV
din Mediaş, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 67
alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
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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 prelabile, 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 cu somaţie publică postul
NOVA TV, deoarece, în data de 7 decembrie 2016, a difuzat o ştire cu caracter
electoral în cadrul altor emisiuni decât cele prevăzute de dispoziţiile art. 67 din Legea
208/2015.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

