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Decizia nr. 470 din 06.08.2020
privind somarea S.C. ARMEDIA GROUP S.R.L.

ARAD, Bd. Revoluției nr. 62, bl. Corp A, et. 2, ap. 16, jud. Arad
CUI 24555785

- pentru postul TELEVIZIUNEA ARAD
ARAD, Bd. Revoluției nr. 85, AP. 5-6, jud. Arad

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamației nr.
6645/01.07.2020, cu privire la dițiile emisiunii ’’GHILEA SHOW’’ din 23, 30.06 și
01.07.2020, difuzate de postul TELEVIZIUNEA ARAD.

Postul TELEVIZIUNEA ARAD aparţine S.C. ARMEDIA GROUP S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 781/18.06.2015 eliberată la 08.01.2019 şi decizia de autorizare
nr. 1978.1/20.12.2018)

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ARMEDIA GROUP S.R.L. a încălcat
prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici,
mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Potrivit concluziilor raportului de monitorizare, în cadrul edițiilor emisiunii ‘’GHILEA
SHOW’’ din 23, 30 iunie și 01 iulie 2020, au fost prezenți: invitați din administrația locală a
comunei Vladimirescu, jud. Arad (emisiunea din 01.07.2020), respectiv din administrația
județului Arad (emisiunile din 23.06.2020 și 30.06.2020), toți invitații fiind din partea PNL.

Redăm din raportul demonitorizare:
Urmare reclamației am analizat înregistrările martor proprii, ale emisiunii ”GHILEA SHOW”-

realizator și moderator Sorin Ghilea, difuzată miercuri, 01 iulie 2020, începând cu orele 21:00. Invitații acestei
emisiuni au fost: dl.Ioan Crișan-primarul comunei Vladimirescu (PNL) și dl.Mihai Mag-viceprimarul comunei
Vladimirescu și candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar (după cum precizează moderatorul
emisiunii la reperele orare: 21:02:53). Subiectul emisiunii a fost ”Vladimirescu - la 4 ani de mandat”– scris pe
burtieră, pe tot parcursul emisiunii, astfel că, discuția s-a purtat pe marginea celor patru ani de mandat a echipei,
primar-viceprimar, despre problemele administrative, realizările și dezamăgirile acestora, despre unele investiții
majore pe fonduri europene, lucrări începute și care sunt în derulare, cât și despre noile proiecte pentru viitor.
Astfel, s-a dorit a fi un bilanț la sfârșit de mandat a invitaților.

Tehnoredactarea unor pasaje din emisiune:
Moderator: ” Bun găsit oameni buni, iată o ediție specială în această miercuri seara, am preferat să ieșim puțin
în aer liber, pentru că e bine să și vedem ceea ce se întâmplă în județ. Săptămâna trecută, miercuri, am vorbit
despre echipa de la Consiliul Județean Arad, o echipă unită, o echipă sudată care iată, a făcut performanță acolo.
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Săptămâna aceasta vreau să dăm un alt exemplu pozitiv, de această dată, am venit în județ și-am venit într-o
comună foarte frumoasă, în comuna Vladimirescu, acolo unde am găsit iarăși o echipă unită, o echipă de primar-
viceprimar care timp de 4 ani au făcut performanță și care au transformat complet fața acestei comune. Suntem
în parcul Victoria, arată extraordinar, iată aveți în spate un loc de joacă pentru copii, un loc de joacă încheiat la
cele mai înalte standarde și nu e singurul parc de aicea din comună, sunt mai multe parcuri. Sunt baze sportive,
există un liceu extraordinar care arată ca și în municipiu, sunt lucruri despre care putem vorbi. Sigur că sunt și
neajunsuri, niciodată, întotdeauna oamenii au pretenții mai mari, mai ridicate și e normal să fie așa. Avem aici
un primar cu foarte multă experiență, pe care îl respect și am o părere extraordinară despre domnia sa și avem
un viceprimar care, cu ajutorul celor care sunt aici dacă vor fi de acord, va fi următorul primar al acestei
comune, un om deosebit, un sportiv la bază, ceea ce înseamnă că are o gândire limpede, dinamică, eficientă, așa
spun eu când vorbim despre sportivi. Iată, acești doi oameni au făcut performanță în comuna Vladimirescu, îi și
prezint: domnul Ioan Crișan (... ... ...), lângă dumneavoastră se află Mihai Mag, viceprimarul, actualmente
viceprimarul comunei Vladimirescu, e candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar (... ... ...) ”
Reper orar:21:07:31-Ioan Crișan-primarul comunei Vladimirescu (PNL): (... ... ...)”Suntem lângă oraș, n-
avem pretenție de oraș ca să n-avem și datoriile orașului... ...cei care sunt declarați oraș, Curticiu, de exemplu,
îmi spunea primaru, noi am făcut doar că am dublat impozitul la cetățeni. N-am făcut treaba asta, s-a mărit în
acest an pentru că așa a vrut o anumită parte dintre domnii consilieri să se, aproape dubleze. S-a votat. Așa a
fost cum a votat opoziția. N-avem încotro decât să plătim. ”
Moderator: ”Nu aveți o ..., la momentul respectiv nu aveați o majoritate în Consiliul Local?”
Ioan Crișan-primarul comunei Vladimirescu (PNL):”Aveam un președinte pesedist, nu dau nume pentru că nu
fac polemici, ... ... ... dar, care a refuzat să supună la vot, și președintele de ședință poate face treaba asta, după
Codul Administrativ. A refuzat o dată, a refuzat de trei ori și a patra oară, conform legii dacă până în 31
decembrie nu ai supus la vot majorarea,.... .... prin efectul legii se dublează.” ..., ...
Moderator: ”Bun, poate au vrut să fie o răzbunare împotriva actualei administrații, cine știe? ”
Ioan Crișan-primarul comunei Vladimirescu (PNL): ”Există o zi când, există o zi, ziua votului când poporul
are putere și ștampila și votul nu-i la mine nici la cei care fac politică și candidează, e la cetățean. Asta am vrut
să se știe. ” (...); (...); (...).
Reper orar:21:21:28-Moderator: ”Domnilor, ce te faci când dumneavoastră, ca administrație, eu vă știu de
mulți ani, pe domnul Crișan îl știu de 30 de ani aproape, când dumneavoastră munciți, aveți realizări, aveți
probabil că și insuccese, o să vorbim și despre acelea, imediat. Da, ce te faci când vezi că opoziția își asumă
toate realizările pe care tu le-ai făcut ? E un pic halucinant. E greu de înțeles într-o lume normală. E adevărat că
noi nu trăim într-o lume normală„ (...); (...); (...) .
Reper orar:21:37:17-Moderator:”Discutăm în această întâlnire, dragi telespectatori, atât de relaxantă, pentru
că iată, suntem aici în parcul Victoria din comuna Vladimirescu, un loc superb ..., ..., discutăm despre patru ani,
patru ani a unei echipe de succes, cum vă spuneam, primar-viceprimar, domnul Crișan, domnul Mihai Mag. Și-
acuma urmează un schimb de generații, un schimb de generații care de fapt ce-nseamnă? înseamnă că, domnul
Mihai Mag, dacă va fi ales de către alegătorii de aici din comuna Vladimirescu, va trebui să gândească,
împreună cu domnul Crișan, domnia sa ne spunea că are o propunere să meargă la Consiliul Județean, ca și
consilier județean. Va trebui să gândească un proiect de viitor. Și dacă tot suntem aici în parc, profităm domnule
Mag să vă întrebăm: Cum ar trebui să arate comuna în următorii patru ani, dacă dumneavoastră veți fi primarul
acestei comune? Care sunt principalele idei care vă vin acum în minte și care, oamenii care se uită în această
seară la noi, nu numai din Vladimirescu, să vadă ce se pot aștepta de la dumneavoastră? ” (...); (...); (...).
Reper orar:21:48:31-Moderator: ”O ultimă idee domnul Mag, dacă mai aveți pentru ceea ce urmează, sau... ”
Mihai Mag-viceprimarul comunei Vladimirescu (PNL):”Nu, cum am mai spus-o nu voi reuși să fac nimic din
ceea ce îmi propun și ce ne propunem să facem dacă nu avem sprijinul cetățenilor. Și aici mă refer la sprijin în a
ne susține și partea de consilieri locali, pentru că din experiența ultimilor patru ani Consiliul Local a funcționat
greșit, după părerea mea, și ca să nu se mai întâmple, dacă sprijină un anumit candidat să-i ofere și Consiliul
Local pentru că astfel ajungem la situații de mărirea impozitelor, dublarea impozitelor care nu s-a întâmplat de
20 de ani de când domnul primar este administratorul acestei comune...” (...); (...); (...) .

În reclamație se mai face referire și la emisiunile de marți seara și anume, citez: ”De asemenea, și în
emisiunile de marți seară, când e invitat candidatul PNL la alegerile locale, cu funcție de conducere în oraș...”

Verificând înregistrările martor proprii am constatat că în zilele de marți, anterioare emisiunii reclamate, (în data
de 23.06.2020 și 30.06.2020) s-a difuzat emisiunea GHILEA SHOW- realizator și moderator Sorin Ghilea, în care
au fost prezenți invitați din administrația județului Arad.
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- Astfel, în ediția din 23.06.2020, o ediție specială a emisiunii GHILEA SHOW (după cum precizează

realizatorul, la începutul emisiunii), de durată aproximativ trei ore, au fost invitați: dl. Iustin Cionca-președinte
CJArad (PNL), dl. Sergiu Bîlcea-vicepreședinte CJArad (PNL) și dl.Răzvan Cadar- vicepreședinte CJArad (PNL).
Subiectele acestei emisiuni, difuzată în direct, au fost ”CJA LA PATRU ANI DE MANDAT” și ”DIALOG CU
ARĂDENII”, titluri specificate pe burtieră, pe parcursul emisiunii. Emisiunea s-a dorit a fi, din nou, un bilanț la
sfârșit de patru ani de mandat în care fiecare dintre invitați a vorbit despre mandatul său la CJ Arad, pe domeniile
de activitate ale fiecăruia. În emisiune s-a mai discutat și despre proiectele propuse de invitați în mandatul viitor,
iar începând cu partea a doua a emisiunii au fost preluate telefoane, în direct, cu întrebările și doleanțele
telespectatorilor.
- În ediția din 30.06.2020 a fost invitat dl.Sergiu Bîlcea - vicepreședintele CJArad (PNL), subiectul emisiunii a
fost ”DIALOG CU ARĂDENII”- specificat pe burtieră, pe parcursul emisiunii. Emisiunea s-a difuzat în direct și
au fost preluate telefoane de la telespectatori cu întrebările acestora, la care invitatul a răspuns fiecăruia în parte.
Pe parcursul emisiunii s-au abordat subiecte despre situația actuală creată de pandemie, despre stadiul lucrărilor
din municipiul Arad și județul Arad, despre investițiile în derulare

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor înregistrări din edițiile
emisiunii ‘’GHILEA SHOW’’ din 23, 30 iunie și 01 iulie 2020, membrii Consiliului au
constatat că modalitatea în care au fost prezentați invitații din administrația publică
locală a județului Arad, unii dintre aceștia candidând pentru un nou mandat, a constituit
în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa lor, încălcându-se prevederile art. 139 din Codul
audiovizualului, potrivit cărora publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide
politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de
campanie electorală.

Pentru toate aceste aspecte, 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, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ARMEDIA GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-
C 781/18.06.2015 eliberată la 08.01.2019 şi decizia de autorizare nr.
1978.1/20.12.2018 pentru postul TELEVIZIUNEA ARAD) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 139 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 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul

TELEVIZIUNEA ARAD, deoarece în edițiile emisiunii ’’GHILEA SHOW’’ din 23, 30 iunie
și 01 iulie 2020, modalitatea în care au fost prezentați invitații din administrația publică
locală a județului Arad, unii dintre aceștia candidând pentru un nou mandat, a constituit
în fapt un mesaj politic pozitiv la adresa lor, încălcându-se prevederile art. 139 din
Codul audiovizualului, potrivit cărora publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor
de campanie electorală.”

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


