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Decizia nr. 328 din 19.05.2016 
privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.   
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A,  et. 4A, zona 2, sector 1 

 
CUI RO 1599030 

Fax: 021/208.74.71; 021/203.02.45; 
 
 

- pentru postul de televiziune ANTENA 1 DEVA 
Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 37A, Clădirea Cepromin  

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 mai 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie urmare a sesizărilor 
înregistrate sub nr. 4779, 4779.1, 4779.2, 4779.3/10.05.2016; 4898/13.05.2016, 
4902,4902/1din 13.05.2016 şi  4924/16.05.2016  cu privire la unele emisiuni difuzate de 
postul de televiziune ANTENA 1 Deva în campania electorală pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale.    

Postul de televiziune ANTENA 1 din Deva aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 768.1/21.05.2015, eliberată la 04.02.2016, 
decizia de autorizare nr. 1943.0-1/16.06.2015 eliberată la 04.02.2016). 
 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile  
art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, publicată în M.O. nr. 295 din 19 
aprilie 2016. 

 
 Potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din Decizia 220/2011, moderatorii programelor au 
obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel 
puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt 
acuzaţiile. 

Conform art. 6 alin. (1) din Decizia 244/2016, 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. 
 
     În fapt, postul de televiziune ANTENA 1 DEVA a difuzat luni, 09.05.2016, cu 
începere de la ora 16.15, emisiunea electorală ”ANGAJĂM PRIMAR”, moderată de Ana 
Maria Popa, emisiune în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, domnii Dan 
Bobouţanu, candidat PSD pentru funcţia de primar al Municipiului Hunedoara, şi Mircea 
Bobora, candidat PSD pentru Consiliul Judeţean Hunedoara. 
     Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea a prezentat proiectele de campanie ale 
candidatului PSD pentru funcţia de primar al Hunedoarei respectiv echipei PSD pentru 
Consiliul Judeţean Hunedoara. 
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      Redăm din raportul de monitorizare:  
       „Reper înregistrare- 16:52 Dan Bobouţanu: ”....au anunţat încă din luna aprilie (n.i.-
investitorii italieni ai parcului tematic) că vor veni în mai, dar nu vor sta de vorbă cu Viorel 
Arion (n.i. actualul primar al Hunedoarei-PNL) pentru faptul că Viorel Arion nu doreşte 
acest parc tematic ....” 
        Moderatoare: ”....Domnul Bobouţanu, să lăsăm, este o emisiune de promovare 
electorală...” 
        Dan Bobouţanu: ”....Numai puţin să vă explic...investitorii au răspuns la întrebarea 
unui jurnalist ce vor face dacă va ieşi primar altcineva decât Dan Bobouţanu şi au răspuns:  
oricare dintre ceilalţi candidaţi care pot ieşi primar, se poate discuta cu dânşii cu excepţia 
primarului actual Arion care nu i-a dorit....Dacă Viorel Arion are un grup de interese în 
spate care trebuie să acapareze....” 
      Moderatoare: ”....Domnule...e o emisiune în care promovaţi proiectele dumneavoastră, 
nu...” 
      Dan Bobouţanu: ”....Numai puţin, treizeci de secunde mai am şi explic...în jurul 
castelului aproape toate terenurile sunt cumpărate de familia Hărău ( n.i. Carmen Hărău-
deputat PNL Hunedoara şi autoarea uneia dintre petiţii), de o societate comercială din care 
am înţeles că şi primarul face parte, este acţionar la acea societate comercială...” 
         Reper înregistrare- 25:35-Dan Bobouţanu: ”... În momentul de faţă administraţia 
Viorel Arion s-a mărginit să taie bilete la castel şi din banii respectivi să cumpere panseluţe 
de la firma PROSERV a doamnei deputat....”     
        Reper înregistrare-26:49-Dan Bobouţanu: ”... Bugetul unei primării se constituie din 
acele taxe pe proprietate, două milioane de euro plătesc hunedorenii la bugetul local, două 
milioane de euro plăteşte şi primăria la firma de curăţenie a familiei deputatei Hărău.. ..”-
aici moderatoarea nu a intervenit ferm pentru a-i solicita invitatului dovezile necesare 
probării afirmaţiilor. 
         Reper înregistrare-34:50-Dan Bobouţanu:”... Avem viziune pentru Hunedoara, avem 
o viziune alta decât cea a echipei lui Viorel Arion, viziunea lui de dezvoltare este: haideţi să 
dăm terenuri la prieteni, haideţi să punem mâna pe Hunedoara....” 
       Moderatoare: ”....Haideţi să revenim la viziunea dumneavoastră...” 
       Reper înregistrare-36:14-Dan Bobouţanu:”... În loc să-i privim cu respect pe aceşti 
oameni..noi îi facem în toate felurile în presa coordonată şi condusă de Viorel Arion şi 
Carmen Hărău....” 
       Moderatoare: ”....Aveţi dovezi?...” 
          În urma vizionării unor secvenţe din emisiune şi a analizării modului de desfăşurare 
a acesteia, membrii Consiliului au constatat că, deşi moderatoarea a încercat să menţină 
discursul invitatului în cadrul dat de caracterul emisiunii, respectiv de promovare a 
programului şi activităţilor electorale proprii, faţă de acuzaţiile la adresa unor persoane pe 
care unul dintre invitaţi le-a formulat, se impunea aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) din 
Codul audiovizualului.  
 Astfel, potrivit dispoziţiilor invocate,  moderatorii programelor au obligaţia să solicite 
ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care 
le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile. 
 În cadrul şedinţei Consiliului a fost analizat, de asemenea, şi raportul de 
monitorizare referitor la  emisiunea ”ORA EXACTĂ”, difuzată de postul Antena 1 Deva, joi, 
12.05.2016, cu începere de la ora 16.15, moderată de Ana Maria Popa.   
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Conform raportului de monitorizare în emisiune au participat, în calitate de invitaţi, 

domnul Petru Mărginean - Primarul Municipiului Deva - candidat PNL pentru funcţia de 
primar al Devei şi Adrian David - Preşedinte Consiliul Judeţean  - candidat PNL pentru 
Consiliul Judeţean Hunedoara. Emisiunea difuzată în direct, a avut durata de aproximativ 
40 minute, a fost prezentată drept emisiune despre administraţia locală şi judeţeană şi a 
dezbătut problemele administrative ale Primăriei Deva, respectiv Consiliului Judeţean 
Hunedoara, fără a aborda subiecte din sfera electorală, nefiind încadrată drept emisiune 
electorală sau dezbatere electorală. 
       Or, faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a 
respectat dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, 
dispoziţii care prevăd că 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. 
 Aşadar, în condiţiile în care atât primarul municipiului Deva, cât şi preşedintele 
Consiliului judeţean aveau calitatea de candidaţi, conform prevederilor legale, puteau fi 
prezentaţi de radiodifuzor doar în cadrul unor emisiuni electorale sau de dezbatere 
electorală, aşa cum sunt definite acestea în Decizia 244/2016. 
 
 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 de intrare de îndată în legalitate a S.C. ANTENA TV 
GROUP S.A., decizie adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 
din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

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. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
768.1/21.05.2015, eliberată la 04.02.2016, decizia de autorizare nr. 1943.0-1/16.06.2015 
eliberată la 04.02.2016 pentru postul de televiziune ANTENA 1 DEVA) se sancţionează 
cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor  
art. 40 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor  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.  
  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, următorul text: 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul ANTENA 1 
Deva, deoarece moderatoarea emisiunii electorale ”ANGAJĂM PRIMAR”, din 9 mai 2016, a 
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permis unui invitat să formuleze acuzaţii la adresa unor persoane fără să-i solicite în mod 
ferm să le probeze, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului. 

La aplicarea sancţiunii a fost reţinut, de asemenea, şi faptul că în cadrul emisiunii 
„Ora exactă” din 12 mai 2016, ce nu a fost anunţată ca având caracter electoral, 
radiodifuzorul a prezentat doi candidaţi la alegerile locale, încălcând prin aceasta 
dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Decizia CNA nr. 244/2016.” 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

 
 
 

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări 
 

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru 
 
    
 
 
 
 
 
    


