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- pentru postul EUROPA FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat sinteza prezentată de direcția Monitorizare, sesizarea înregistrată sub nr. 11731/07.11.2019
cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului referitor la campania
electorală  pentru  alegerile  prezidențiale,  precum  și  punctul  de  vedere  transmis  sub  nr.
11731PDVP/11.11.2019. 

 Postul  de  radio  EUROPA  FM  aparţine  S.C.  EUROPE  DEVELOPPMENT
INTERNATIONAL-R S.A. (licenţa audiovizuală nr. R318.9/15.07.1999 şi decizia de autorizare
nr. 359.3-2/07.11.2017). 

În  urma  analizării  documentelor,  membrii  Consiliului  au  constatat  că  radiodifuzorul  S.C.
EUROPE  DEVELOPPMENT  INTERNATIONAL-R  S.A. a  încălcat  prevederile  art.  2 alin.  (1)
raportat  la  art.  5  alin.  (1)  lit.  b)  din  Decizia  nr.  781/2019  privind  regulile  de  desfăşurare  în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările  și
completările ulterioare, conform cărora:

 “Art.  2 - (1) Candidaţii  au acces, egal şi gratuit,  la serviciile de radio şi de televiziune,
publice şi private, numai în emisiunile precizate la art. 5 şi în conformitate cu dispoziţiile art.
36 şi art. 40 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

 “Art. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor, opiniile şi
mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni:
      b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi
temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor şi/sau a
reprezentanţilor  lor,  precum şi a jurnaliştilor,  analiştilor,  consultanţilor politici  şi  altor  invitaţi;
emisiunile vor fi semnalate pe toată durata acesteia prin marcajul "dezbatere electorală".”

Conform  sesizării  formulate  de  candidatul  Partidului  Noua  Românie  la  funcția  de
Președinte  al  României,  înregistrată  sub  nr.  11731/07.11.2019,  acesta  a  solicitat  timp  de
antenă în cadrul emisiunilor electorale ce urmau a fi difuzate în campanie de radiodifuzorul
EUROPE DEVELOPPMENT  INTERNATIONAL-R,  însă  acesta  i-a  comunicat  că  nu  a  fost
invitat întrucât nu a “reușit” să organizeze vreo dezbatere electorală în primele trei săptămâni
de campanie. 

Pe de altă parte, în data de 07.11.2019, radiodifuzorul S.C. EUROPE DEVELOPPMENT
INTERNATIONAL-R S.A. a difuzat o emisiune de dezbatere electorală, iar în cadrul acesteia
au  participat  trei  dintre  cei  șase  candidați  la  funcția  prezidențială  susținuți  de  partidele
parlamentare, invitați de către radiodifuzor. 

De asemenea, în cadrul punctului de vedere transmis de radiodifuzorul  S.C.  EUROPE

http://www.legislatialazi.ro/EurolexPhp2014/javascript:OpenDocumentView(298735,%205642046);
http://www.legislatialazi.ro/EurolexPhp2014/javascript:OpenDocumentView(298735,%205642046);
mailto:cna@cna.ro
http://www.cna.ro/


2

DEVELOPPMENT INTERNATIONAL-R S.A., acesta menționează în clar că “nu a oferit timpi
de antenă, nici gratuit, nici contra cost, vreunui candidat sau susținător al vreunui candidat. “

  Or,  potrivit  dispozițiilor  legale,  candidaţii,  fără deosebire, au acces,  egal  şi  gratuit,  la
serviciile  de  radio  şi  de  televiziune private,  în  emisiunile  precizate  la  art.  5 din  Decizia
781/2019, proporțional cu timpii acordați de radiodifuzorii publici în cadrul emisiunilor destinate
campaniei electorale.

Față  de  aceste  aspecte,  Consiliul  a  constatat  că  radiodifuzorul  titular  al  licenței
audiovizuale pentru postul  Europa FM a încălcat prevederile art.  2 alin.  (1) din Decizia nr.
781/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile 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.

În temeiul art. 14 alin. (1) din Decizia CNA nr. 781/2019 privind regulile de desfăşurare
în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările
și completările ulterioare și a 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.  EUROPE  DEVELOPPMENT  INTERNATIONAL-R  S.A.
(licenţa audiovizuală nr.  R318.9/15.07.1999 şi  decizia  de autorizare nr.  359.3-2/07.11.2017
pentru  postul  de  radio  EUROPA FM) se  sancţionează  cu  somație  publică  de  intrare  în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) raportat la prevederile art. 5 alin. (1) lit.
b) din Decizia nr.781/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea Preşedintelui României.

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 nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore
de la comunicare, 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 postul de radio Europa FM cu somație
publică,  deoarece,  nu  a  asigurat  acces  egal  și  gratuit  în  cadrul  emisiunilor  de  dezbatere
electorală tuturor candidaților, așa cum impun prevederile art. 2 din Decizia 781/2019 privind
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei  electorale pentru alegerea Preşedintelui
României.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul  Juridic,  Reglementări  și Relații
Europene

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru         
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