
 

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. 11 din 10.01.2017 
privind somarea a S.C. ARMEDIA GROUP S.R.L. 

Arad, Bd. Revoluţiei nr. 62, bl. Corp A, et. 2, ap. 16, jud. Arad   
C.U.I.  24555785 

Fax: 0357/80.88.86 
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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 cu privire la 
emisiunea electorală “Pulsul zilei” difuzată de postul TELEVIZIUNEA ARAD, în data de 
07.12.2016.  
 Postul TELEVIZIUNEA ARAD aparţine radiodifuzorului S.C. ARMEDIA 
GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 781/18.06.2015 şi decizia de 
autorizare nr. 1978.0/23.07.2015). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ARMEDIA 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 07.12.2016, ora 18:27 (cu reluare în 08.12.2016, ora 10:32) 
postul TELEVIZIUNEA ARAD a difuzat emisiunea electorală ”PULSUL ZILEI”, 
marcată  cu menţiunea ”EMISUNE ELECTORALĂ” şi cu precizarea: ” EMISIUNE 
DE PROMOVARE ELECTORALĂ COMANDATĂ DE PNL, RELIZATĂ DE 
TELEVIZIUNEA ARAD, COD MANDATAR FINANCIAR 11160004”. Emisiunea a 
fost moderată de Sorin Ghilea, iar la aceasta a participat dl. Gheorghe Falcă, 
primarul municipiului Arad şi candidat PNL la Camera Deputaţilor.  

Cu privire la conţinutul acestei emisiuni electorale, redăm din raportul de 
monitorizare: 
„De la min.1, partea 1: Referitor la lansarea candidaţilor PNL şi prezenţa membrilor de partid din alte judeţe: 
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GHEORGHE FALCĂ: ”... dar, pe noi ne-a interesa, mai tmult, să existe o mobilizare a activului ... şi 
sperăm noi şi a electoratului nostru, pentru că trebuie să apărăm Aradul...Gândiţi-vă că noi am trăit 3 ani şi 
ceva de guvernare PSD...în care ne-au fost tăiate investiţiile...ă..au fost blocate multe proiecte şi...nu cred 
că mai dorim să avem în următorii 4 ani o guvernare sub forma în care am avut-o...în care Aradul doar 
contribuie...şi eu cred că arădenii se mobilizează pentru aceste alegeri, pentru că este vorba despre oraşul 
nostru , despre judeţul nostru, despre ţara noastră...şi ni cred că în 2019, când România va conduce 
Europa – pentru că preşedinţia va veni la România – şi lângă Preşedintela Klaus Johannis trebuie să existe 
primul ministru...Nu cred că îşi doreşte ...îşi doresc românii din  Arad, un prim-ministru ca Victor Ponta.... 
şi sper să vină lângă noi la vot cât mai mulţi oameni.”  
MODERATOR: ”V-am auzit de foarte multe ori spunând că Aradul este un model faţă de alte judeţe..şi  v-aş 
ruga să discutăm puţin despre acest subiect şi să argumentăm ceea ce spuneaţi...şi poate să includeţi ceea ce 
aţi spus în urmă cu câteva secunde, faptul  că Aradul contribuie...ăă...în foarte multe situaţii, mai mult decţât 
celelalte ...sau decât alte judeţe. 
GHEORGHE FALCĂ: Acum, ştiţi că eu ...am câteva zile de concediu pe săptămână...şi merg în ţară. După ce 
mergi prin ţară, vă pot spune că, noi Aradul, suntem într-o zonă binecuvântată...atât ca municipiu, cât şi ca şi 
judeţ...ăă.. Există o diferenţă enormă, între ceea ce avem noi şi ceea cea ce se întâmplă în unele judeţe din 
ţară....şi...surprinzător...în judeţele în care, dreapta conduce, oamenii cred în valorile creştin-liberale, sunt 
acolo...rezultatele sunt mai pozitive...Acolo unde douăzeci şi ceva de ani numai PSD a condus...rezultatele 
sunt groaznice.... şi vreau să vă împărtăşesc câteva din experienţele mele...Am ajuns la Ialomiţa...Evident, 
discuţii cu candidaţii, cu activul şi apoi o conferinţă de presă...Și, după ce se termină conferinţa de presă 
brifing...am avut o discuţie mai liberă... şi am fost sincer...domnule, ştiţi că, cel mai mare angajator la 
dumneavoastră este Spitalul Judeţean?..ăă...Cum vă simţiţi?...Aaaa!!!Domnul primar, am auzit că la 
dumneavoastră optzeci şi ceva de mii de locuri de  muncă...E altceva...dar, noi aşa suntem obişnuiţi...Dar, 
domn� primar, la Vaslui e mai rău ca la noi...” 
De la apox. min.5, partea 1:  
GHEORGHE FALCĂ:  ...”Cifra de afaceri înl Arad este 25,7. Cât credeţi că este cifra de afaceri în 
Mehedinţi?  
MODERATOR: 2,3... 
GHEORGHE FALCĂ: DA!... mai puţin de trei.... 
MODERATOR: Diferenţa e uluitoare... 
GHEORGHE FALCĂ: Da...Cât credeţi că este în Giurgiu?...7....În Ialomiţa 7, 5;  în Teleorman 7. Deci, 
Aradul face cât patru judeţe la un loc, dacă iei âââ, 7,7 şi 6...ajungem pe acolo... 
MODERATOR:Da, aşa este... 
GHEORGHE FALCĂ: În schimb, să ştiţi că la voturi, ne bat la fundul gol, pentru că ei au patru judeţe de 
stânga....în care noi contribuim cât patru judeţe de stânga....da..iar ca voturi, suntem unu la patru.. iar în 
Parlamentul României ne reprezintă mai mult decât noi.... Adică, părţile care produc în România şunt mai 
puţine decât părţile care nu produc....Și atunci, mă întreb...şi totdeauna m-am gândit...dom�le ce se 
întâmplă cu electorat PSD în Arad?...Cum poţi?.....şi dacă-l urăşti pe Falcă...Cum poţi să votezi PSD-ul, 
care ţi-a blocat proiectele?...Care nu produce dezvoltare acolo la el acasă?...Asta n-am să înţeleg şi...în 
schimb , mă bucură şi vreau să îi apreciez pe oamenii care produc dezvoltarea din Arad...Eu cred că, 
Primăria cu mediul de afaceri, a produs această dezvoltare şi...este cea mai mare binecuvântare... Să vă 
gândiţi că, la Vaslui, cel mai mare angajator este Regia de apă....Oamenii aceea au concepţia să-şi 
angajeze copiii undeva la stat...că nu sunt locuri de muncă...La noi, dăm concursuri pentru Primărie şi nu 
vine nimeni...ce diferenţă...” 
De la aprox.min.11, partea 1: 
GHEORGHE FALCĂ: ”E dureros când  vezi...Deci,...nu trebuie să mă voteze... dom�le eu văd că altul are o 
gândire mai bună...Da, nu judeca... nu-ţi arăta partea urâtă a sufletului...Sau, există un fotbalist la PSD, 
care mă blastămă în fiecare zi cu Stadionul UTA. Domnul! Noi am strâns bănuţ cu bănuţ să facem un 
stadion, la care PSD-ul n-a fost de acord, a votat împotrivă...Tot noi, bănuţ cu bănuţ susţinem echipa de 
fotbal UTA...Că, la Craiova se face mai repede stadionul...Dom�le, la Craiova este guvernamental făcut 
stadionul. La Târgu-Jiu, la o populaţie de 80.000 de locuitori, Ponta le face un stadion de 30.00 de locuri, 
care va fi faliment total pe Primărie... Pentru că, ăla trebuie întreţinut, ăla are costuri... asta arată investiţii 
proaste...” Am făcut bănuţ cu bănuţ.... 
Atunci, te întrebi, ăăă...dacă câteodată...eu nu spun că îşi merită soarta cineva, dar oamenii aceştia nu au 
suflet... Adică, dacă intri într-un partid, intri pentru a dărui...nu pentru a-ţi pierde sufletul...Si, cu regret, 
am constatat şi eu astfel de oameni.” 
Apoi, invitatul propune o excursie cu aceşti oameni de la PSD Arad prin judeţele cu conducere exlusiv PSD şi 
face referire la situaţiile din judeţele: Mehedinţi, Gorj, Olt, Teleorman (care nu are nici o comună cu z metan, 
are cei mai mulţi asistaţi social)... şi se întreabă dacă ”acesta este modelul pe care un arădean să-l voteze?” 
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Apoi se ajunge la Vaslui, etc.  
La aprox. min. 0 , partea 3 
MODERATOR: ”Suntem împreună cu primarul municipiului Arad, domnul Gheorghe Falcă. Dicutăm câteva 
teme politice şi administrative extrem de importante...şi vreau să vă întreb domnule Falcă...aşa în 
apropierea alegerilor din 11 decembrie... ăă... DE CE PNL DA ȘI DE CE PSD NU?” 
GHEORGHE FALCĂ: Am vorbit până acum....Hai să vedem ce înseamnă conducerea PSD-ului în judeţele 
din România.... şi vedem ce înseamnă conducerea PNL-ului din România. La fel, noi am produs o 
schimbare în interiorul Partidului Naţional Liberal, o schimbare vizibilă...ăă...evident...nu toţi au mare 
notorietate, dar vin din zona profesionalismului şi a capacităţii de a administra lucrurile. PSD-ul vine cu 
aceleaşi, cu aceeaşi oameni... Hai să vedem: cine apare lşa televizor de la PSD? Dragnea! ...care are o 
condamnare şi mai are anumite procese,. Rovana Plumb, crea ne-a pus nouă taxă de mediu, timbru de 
mediu şi...ea avea maşini înregistrate în  Bulgaria. Da1 Doamna Andronescu, cea care a falimentat... a 
falimentat şcolile profesional din România. ...şi putem înşira lucrurile la ... cu ce oameni vine PSD-ul în 
faţa cetăţenilor? ... Uitaţi-vă ce diferenţă... Foarte puţină lume ar fi avut curajul să invite un om de 83 de 
ani să fie senator de Bucureşti din partea unui partid politic. Leon Dănilă....Dănăilă, academicianul, 
neurochirurgul care a salvat vieţi... A fost provocat şi a acceptat , la 83 de ani să, să vii să-ţi asumi o 
candidatură ... şi atunci, ne punem întrebarea: ( artă cu mâinile, în paralel)  aici , lucul 1 la senat este 
Leon Dănăilă ...şi aici, locul 1 la senat , la PSD, este d-na Andronescu....Pe cine votăm?...Păi, doamna asta 
ne-a falimentat...omul acesta ne-a salvat...şi la 83 de ani ştiţi ce-a spus? Mai am de dăruit!... Eu mai am de 
dăruit. Eu sunt dispus să am şi un alt proiect, decât cel de a salva vieţi. ”  
 În raport de conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat 
că emisiunea electorală „Pulsul zilei”, ediţia din 07.12.2016, a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din  Decizia CNA 592/2016, deoarece 
candidatul care a participat la aceasta nu şi-a prezentat programul sau activităţile 
electorale, discutând preponderent despre alt competitor electoral. 
 Astfel, potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, în cadrul emisiunii, 
„invitatul a ţinut o pledoarie pentru susţinerea PNL, prin comparaţie permanentă cu 
PSD, cu judeţele ce sunt conduse de PSD dintodeauna, prin scoaterea în evidenţă a 
faptului că în acele judeţe nu sunt realizări economice şi nici nu sunt dezvoltate la 
nivelul Aradului. S-a referit la realizările personale pentru Arad, din timpul 
mandatelor la Primărie, accentuând faptul că toate s-au realizat în ciuda opoziţiei 
PSD.Apoi, a făcut referire la candidaţii PSD la nivel naţional şi local în comparaţie cu 
candidaţii PNL. A făcut actacuri constante la PSD.” 
  Or, potrivit dispoziţiilor invocate, 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 a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ARMEDIA 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. 

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. ARMEDIA GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 781/18.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1978.0/23.07.2015 pentru postul  
TELEVIZIUNEA ARAD) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
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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 (2) 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 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune 
de ştiri, următorul text: 
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 
TELEVIZIUNEA ARAD, deoarece candidatul care a participat la emisiunea 
electorală „Pulsul zilei”, din 07 decembrie 2016, nu şi-a prezentat programul sau 
activităţile electorale, discutând preponderent despre alt competitor electoral, ceea 
ce contravine dispoziţiilor 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 
 
 
             
 
 
 
         


