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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 685 din 15.12.2016
privind somarea publică a S.C. RADIO CAMPUS S.R.L.

cu sediul în Slobozia, Str. Domniţa Bălaşa, zona Şcolii Generale nr. 3,
nr. cadastral 33684-C1, Judeţul Ialomiţa

C.U.I. 2858184
Tel: 0243/231816, 0722360196;

Fax: 0243/236196

- pentru postul RADIO CAMPUS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul de Inspecţie din cadrul Direcţiei
Control şi Digitalizare pentru datele 02.12.2016 şi 07.12.2016 cu privire la emisiunea
de dezbatere electorală “ Alegeri Parlamentare 2016” difuzată de postul Radio Campus.

Postul Radio Campus aparţine radiodifuzorului S.C. RADIO CAMPUS S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. R108.4/09.12.1993 elib. la 08.12.2015 şi dec. autorizare:
151.1/21.01.2016 elib. la 21.01.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) din
Decizia CNA 592 din 18 octombrie 2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
Art. 5 alin. (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi

difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie
programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu
participarea a cel puţin 2 candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui
candidat 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.

Raportat la regulile de desfăşurare a campaniei electorale în domeniul
audiovizualului, instituite prin prisma dispoziţiilor legale prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. c)
din Decizia CNA nr. 592/2016, membrii Consiliului au putut constata, din cadrul
raportului de monitorizare întocmit pentru datele de 02.12.2016 şi 07.12.2016,
următoarele aspecte:

„În urma monitorizării înregistrărilor martor, primite din partea radiodifuzorului, cu
programul difuzat de către postul Radio Campus Slobozia în ziua de vineri 02.12.2016
şi miercuri 07.12.2016, am constatat că în intervalul orar 14:00-15:18 pe data de
02.12.2016 şi 14:08-15:28 pe data de 07.12.2016 a fost difuzată emisiunea de
dezbatere electorală “Alegeri Parlamentare 2016” (denumirea din grila de programe,
conform anexei la Decizia CNA nr. 592/ 2016: „Studio Electoral”).
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Moderatorul (dl. Urjumă Daniel) a avut un singur invitat în emisiunea de dezbatere: pe
dl. Radu Paros Mihăiţă (consilier local PMP, fost preşedinte PMP Ialomiţa). La
începutul emisiunii moderatorul a anunţat faptul că este o emisiune de dezbatere
electorală şi că pe parcursul emisiunii se va discuta despre campania electorală dar şi
despre administraţia locală. Dl. Radu Paros Mihăiţă a fost prezentat ca invitat al
emisiunii în calitatea de consilier local. Nu s-a făcut nicio precizare cu privire la
calitatea invitatului de susţinător sau reprezentant al candidaţilor PMP (menţionez
faptul că dl. Radu Paros Mihăiţă nu este candidat la alegerile parlamentare).

Pe parcursul emisiunii de dezbatere din data de 02.12.2016 au fost aduse in
discuţie şi următoarele teme: programul electoral PMP (prezentându-se opiniile pro şi
contra) şi candidaţii din partea PMP (Ionaşcu Gabi - candidat la funcţia de senator;
Pericli Nicu - candidat la funcţia de deputat). In mare parte opiniile expuse de către dl.
Radu Paros Mihăiţă la adresa PMP si a candidatilor PMP au fost contra şi mai puţin în
vederea susţinerii acestora.
Pe parcursul emisiunii de dezbatere din data de 07.12.2016 au fost făcute comentarii
cu privire la candidatii de la mai multe formaţiuni politice (PMP, PNL, PSD, ALDE). In
mare parte opiniile expuse de către dl. Radu Paros Mihăiţă la adresa PMP si a
candidatilor PMP au fost contra şi mai puţin în vederea susţinerii acestora.

Mai jos câteva pasaje din cadrul celor 2 emisiuni de dezbatere electorală:

1 Radio Campus Slobozia 02.12.2016

- Moderator: “…domnule Radu Paros, cu cine votaţi?”
- Radu Paros: “Păi încă mai studiem programele şi acum uite în pauză am auzit şi

eu o parte din spot-uri şi aş putea să spun cu nişte afirmaţii nesimţite şi din
partea domnului Ionaşcu si chiar domnul Pericle ...”

2 Radio Campus Slobozia 02.12.2016

- Moderator: “…domnule Paros studiaţi cu mare atenţie programul electoral al
partidului PMP, partid din care faceţi parte, ca să nu se înţeleagă greşit, şi eraţi
puţin uimit şi vociferaţi la mine de parcă aş fi făcut eu programul ăla, nu ştiu cu
ce greşisem eu?”

- Radu Paros: “ Vedeţi că, asta e ideea, cum am vorbit mai devreme şi de
parlamentarul ăsta că trebuie să vină cu propuneri din partea cetăţenilor să
susţină pe cetăţeni şi toţi spunem lucrul ăsta, e păi partidul ăsta ne-a întrebat pe
noi când spune astfel de aberaţii prin programe şi noi trebuie să ieşim cu
programul ăsta pe stradă şi să ne minţim prietenii...”

3 Radio Campus Slobozia 02.12.2016

- Moderator: “…altă dezamăgire a programului electoral al partidului dvs.”
- Radu Paros: “…eliminarea imunităţii parlamentare pentru infracţiuni …ok, tot la

fel, măsuri populiste…”

4 Radio Campus Slobozia 02.12.2016

- Moderator: “Aşa, sunt curios, da sunt curios”
- Radu Paros: “Da, ia zi”
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- Moderator: “Cred că plăcerea vieţii mele ar fi să vă aud cum sună din gura dvs.:
votaţi Nicu Pericli. Puteti să spuneţi?”

- Radu Paros: “Stii cum e, s-ar putea să, ai grijă cu curiozitatea asta”
- Moderator: “…dar cât de duios ar putea să sune: votaţi Nicu Pericli”
- Radu Paros: “Deocamdată puteţi să vă imaginaţi lucrul ăsta ... s-ar putea să

auziţi, s-ar putea să nu, campania nu s-a terminat ...”

1 Radio Campus Slobozia 07.12.2016

- Radu Paros: “Mi-e jenă să mai spun acum, la momentul ăsta, că eu sunt un
reprezentant al PMP-ului”

2 Radio Campus Slobozia 07.12.2016

- Radu Paros: “Văd acolo, domne` cică noi o să scoatem, noi PMP-ul o să
scoatem TVA 0 domne`la utilităţi. Hai băi, eşti nebun la cap, deodata asa, da?
Văd la fel, eu, eu, eu, eu, Nicu Pericle am scos astea cu asigurările, taxa asta
mare şi aşa mai departe, eu prin COTAR preşedinte. Alo!”

3 Radio Campus Slobozia 07.12.2016

- Radu Paros: “Ăsta nici nu a ajuns parlamentar şi ne minte.”
„

Faţă de datele conţinute în rapoartele de monitorizare întocmite pentru postul
Radio Campus, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunilor de dezbatere
electorală difuzate în perioadele menţionate, radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 5
alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,
dispoziţii care obligă radiodifuzorul să desfăşoare emisiunea de dezbatere electorală
cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor acestora atunci când se
pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania
electorală.

Din raportul de monitorizare privind emisiunea Alegeri Parlamentare 2016
difuzată de radiodifuzor în zilele de 02 şi 07 decembrie 2016, membrii Consiliului au
constatat că s-au dezbătut teme electorale prercum programul eletoral al partidului
PMP, fiind prezent un singur invitat, fost preşedinte PMP şi actual consilier local
Ialoniţa, în legătură cu care moderatorul nu a făcut precizările impuse de lege,
încălcând, astfel, dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia 592/2016.

Faţă de aspectele reţinute anterior, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au votat propunerea de sancţionare cu somaţie publică a radiodifuzorului
S.C. RADIO CAMPUS S.R.L., decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 592/2016 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,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.A. (licenţa audiovizuală
nr. R108.4/09.12.1993 elib. la 08.12.2015 şi dec. autorizare: 151.1/21.01.2016 elib. la
21.01.2016 pentru postul RADIO CAMPUS) se sancţionează cu somaţie publică
pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 592/2016 privind
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare 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.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia
ca în următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 06.00 – 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri,
următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
RADIO CAMPUS, deoarece în dezbaterile electorale din 2 şi 7 decembrie 2016 a fost
prezent un singur candidat, ceea ce contravine diispoziţiilor art. 5 din Decizia CNA nr.
592/2016.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


