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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 ianuarie 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul de Inspecţie în baza reclamaţiei 
înregistrate la CNA sub nr. 10783/05.12.2016 cu privire la emisiunea electorală  
“Alegeri Parlamentare 2016” difuzată în data de 07 decembrie 2016 de postul Radio Star.  
 Postul Radio Star aparţine radiodifuzorului S.C. NICHI ARDEAL GROUP S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. R 364.5/22.06.2000 şi decizia de autorizare  
nr. 438.0/05.06.2001 şi reautorizare nr. 438.1-1/30.11.2010). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NICHI ARDEAL GROUP S.R.L. 
a încălcat dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din  Decizia CNA 592/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului.  

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

difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: 
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta 
programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct 
a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de 
antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 
208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare 
la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin 
marcajul "emisiune electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul 
posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri; 

 

 În fapt, în data de 07 decembrie 2016, radiodifuzorul S.C. NICHI ARDEAL GROUP 
S.R.L. a difuzat emisiunea electorală „Alegeri parlamentare 2016”, al cărei invitat a fost 
primarul Municipiului Sebeş, dl. Nistor Dorin, susţinător al candidaţilor PNL la alegerile 
parlamentare din 11 decembrie 2016.  

Cu privire la conţinutul acestei emisiuni electorale, redăm din raportul de 
monitorizare: 
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„Nistor Dorin: Oamenii ăştia habar n-au de ce merg acolo. De fapt nu mă miră, 

nu mă miră, pentru că mint, dar mint cu atâta seninătate de te blochezi. Cum să te duci 
la o televiziune naţională şi să spui că eşti profesor? Şi în viaţa ta nu ai predat un sfert 
de oră de curs, nu o oră, un sfert de oră. Cum să te duci la o televiziune publică, să 
spui că tu vrei să te ocupi de sănătatea şi învăţământul din România? Dragii mei, un 
parlamentar nu se ocupă de sănătate, el dă legi şi când dă legi, le dă cu o majoritate 
parlamentară şi aici nu discutăm de un individ care încearcă cumva, că n-are nici un 
servici, că n-are venit pe declaraţia de avere, de ani de zile decât, acela, venitul de 
consilier, trăieşte cu trei sute, patru sute de lei pe lună, de ani de zile, a mai avut 
activitate economică, a dat ţepe prin Sebeş la toată lumea, a închis firme, are zeci de 
mii de lei datorii, pe carne, pe tot felul, utilităţi şi aşa mai departe şi acuma se dă 
marele reprezentant al cetăţenilor din Sebeş. Mi-ar fi ruşine să ies pe stradă. Dom’le tu 
nu te ocupi cu nimic, nu ştii să faci nimic şi vii să ceri votul oamenilor pentru că vrei să 
te duci în parlament, să te ocupi de problemele lor, ale Sebeşenilor? Pardon, iertaţi-mă, 
lipsă de viziune, lipsă de echipă, cum să te întrebe cineva, dom’le, două motive pentru 
care susţii premier pe Victor Ponta? ”Păi nu am ştiut că săsă...”(neinteligibil), păi 
dom’le, nu te supăra, dumneatale ce faci aicea? Asta este aşa un fel de haiducie, măi 
fraţilor, eu aşa ceva nici nu mi-am imaginat în viaţa mea. Vin oameni care au trecut prin 
şapte, opt partide şi ne explică ce înseamnă moralitate. Vin oameni care ne explică 
nouă cum trebuie rezolvate tot felul de probleme, adică de genul, dom’le în consiliul 
local, păi e o ruşine incredibilă, vine, iniţiem un proiect îl fundamentăm, facem partea 
de procedură şi aşa mai departe şi scrii cu nonşalanţă pe on-line, proiectul făcut de 
mine. Dom’le, te pufneşte râsul dom’le, cum îi posibil dom’le? Pune o hârtie care a 
venit la Primăria Sebeş în luna martie, chiar el o depune şi vine şi spune că asta-i 
hârtia care o depun eu acum, adică copy-paste-uri de astea, se mai dau şi tineri, se 
mai dau revoluţionari, cică ei vor să schimbe sistemul. Nu vă supăraţi, eu la patruzeci şi 
trei de ani nu mă consider bătrân.” 
 

 În raport de conţinutul prezentat, membrii Consiliului au constatat că emisiunea 
electorală „Alegeri parlamentare 2016”, a fost difuzată cu încălcarea dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 592/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
 Astfel, Consiliul a constatat că reprezentantul competitorului electoral al PNL, 
primarul localităţii Sebeş, dl. Nistor Dan, nu a prezentat programul politic şi activităţile 
de campanie electorală a competitorului electoral pe care îl reprezintă, ci a discutat în 
termeni negativi despre candidatul unui alt competitor electoral, afirmând despre 
acesta că „n-are venit pe declaraţia de avere, de ani de zile decât, acela, venitul de 
consilier, trăieşte cu trei sute, patru sute de lei pe lună ... a dat ţepe prin Sebeş la toată 
lumea, a închis firme, are zeci de mii de lei datorii, pe carne, pe tot felul, utilităţi... nu te 
ocupi cu nimic, nu ştii să faci nimic...”. 
 Or, potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 1 lit. b) din Decizia nr. 592/2016, pentru 
reflectarea corectă a campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni 
electorale în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi 
activităţile de campanie electorală. 

 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 S.C. NICHI ARDEAL GROUP S.R.L. 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. 
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În temeiul prevederilor art. 16 din 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 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NICHI ARDEAL GROUP S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. R 364.5/22.06.2000, al deciziei de autorizare nr. 438.0/05.06.2001 şi 
reautorizare nr. 438.1-1/30.11.2010, pentru postul RADIO STAR din Sebeş,  
jud. Alba, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 5  
alin. (1) lit. b) 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 STAR, deoarece reprezentantul unui partid politic care a participat în emisiunea 
electorală din 7 decembrie 2016, nu a prezentat programul sau activităţile electorale, ci 
a discutat despre candidatul unui alt competitor electoral, 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 
 
 
            


