
 
 

Decizia nr. 504 din 03.09.2020 
privind somarea S.C. REAL VBS MEDIA S.R.L 

Piatra Neamț, Bd. Republicii nr. 13, et.1, cam. 1, jud. Neamț 
CUI 42648661;  

 
 

- pentru postul de radio MESAGERUL FM BACĂU, jud. Bacău 
Bd. Ioniță Sandu Sturza nr. 2, Hotel Decebal, et. 11, cam 1101 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție referitor la 
respectarea, în intervalul 21-27 iulie 2020, a structurii de programe aprobate 
radiodifuzorului S.C. REAL VBS MEDIA SRL pentru postul de radio Mesagerul FM 
din Bacău  

Postul de radio MESAGERUL FM  din Bacău, jud. Bacău, aparţine S.C. REAL 
VBS  MEDIA S.R.L (licenţa audiovizuală nr. R1077.1/12.06.2018 şi decizia de 
autorizare nr. 2206.0/28.02.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrării, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REAL VBS MEDIA 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 (Codul audiovizualului). 

Conform dispoziţiilor art. 139, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepția perioadelor de 
campanie electorală. 

În fapt, postul de radio MESAGERUL FM din Bacău a difuzat în data de 23 iulie 
2020, ora 14.10 emisiunea „Politica în Bacău”. 

Redăm, în extras, din raportul de monitorizare analizat de membrii Consiliului:  
“(...) 

În data de 23 iulie 2020, ora 14:10 se difuzează emisiunea „Politica în Bacău” în care 
este invitat un consilier județean ALDE ce este candidatul acestei formațiuni la alegerile 
locale 2020 pentru primăria municipiului Bacău, la data respectivă. Ulterior, acesta a 
demisionat din ALDE si a devenit candidatul PSD+PPUSL la primăria Bacău. Emisiunea cu 
o durată de 38 de minute are un profil eminamente electoral, în care candidatul Sorin 
Umbrărescu își prezintă programul electoral pentru alegerile locale fără ca discuția să aibă 
în vedere ceea ce a făcut acesta în exercitarea unei demnități publice. Moderatorul îi 
adresează întrebări menite a scoate în evidență opinia candidatului cu privire la diferite 
probleme ce sunt de actualitate în viața comunității locale: 

„min. 00:00  Moderator: Bun găsit la emisiunea „Politica în Bacău”. Sunt Florin Ene și 
astăzi alături de mine se află domnul consilier județean Sorin Umbrărescu, candidat din 
partea ALDE la primăria municipiului Bacău 
Sorin Umbrărescu: (...) Mulțumesc de invitație. 
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min. 02:12 SU: Ce ne dorim noi este să obținem un scor mult mai bun, să ne dublăm 
scorul obținut la alegerile locale din 2016, astfel că intenționăm să, cel puțin, să obține  
un număr de șapte consilieri, credem noi că ar fi numărul potrivit, dar asta depinde de 
băcăuani și de modul în care vor alege 
min.02:57 SU: ...și bineînțeles eu îmi doresc foarte mult să ajung primar al municipiului 
Bacău tocmai pentru a oferi și altceva decât a fost până acum la conducerea acestui 
municipiu (...) 
min.03:40 FE: În momentul actual ce considerați că lipsește municipiului Bacău, ce ar 
vrea băcăuani în scurt timp să se întâmple în Bacău 
SU: Eu cred că principalul obiectiv al meu și al nostru este să revenim la o stare de 
normalitate, o stare de normalitate care din păcate s-a degradat în ultimii 10 ani 
min.08:21 SU: Primarul reprezintă mult mai mult decât un simplu observator al realităților 
din acest municipiu. Primarul, mai ales al municipiului nostru care este.. are o experiență 
atât economică cât și socială bogată (...) primarul trebuie să fie acel motor care să 
împingă înainte lucrurile  
min.09:34 SU: Eu cel puțin îmi doresc ca în municipiul nostru să se construiască trei noi 
școli, trei noi școli cu grădinițe aferente, (...) în care să poată merge la cursuri aproape 
trei mii de copiii (...) trei noi școli care să fie dotate atât cu cantină, atât cu facilități 
sportive  și îmi doresc ca în cadrul proiectului meu (...) îmi doresc să construim un 
stadion 
min.14:24 FE: La nivel local avem acest spital municipal început de foarte mult timp, 
încă nefinalizat (...) aveți o părere vis a vis, în cazul în care veți fi primar, care va fi primul 
pas raportat la spitalul municipal  
min.18:45 FE: Un al obiectiv care este de maxim interes pentru băcăuani, piața centrală 
care la un moment dat exista intenția de a fi renovată, nu s-a întâmplat nimic din păcate. 
Cum vedeți acest obiectiv în perspectivă, există la nivelul partidului dumneavoastră, la 
nivelul dumneavoastră ca obiectiv să remodernizați, să modernizați practic această piață 
centrală care este un obiectiv de maxim interes pentru toți locuitorii municipiului 
(min.20:00) SU: Eu sunt adeptul unor construcții noi. Da. Atât piața centrală cât și piața 
sud pot fi renovate, nu renovate, eu din punctul meu de vedere le-aș reconstrui, astfel 
încât forma finala a acestora să fie cu totul alta (...)”  

După analizarea conținutului redat anterior, membrii Consiliului au constatat că modul 
de difuzare al emisiunii Politica în Bacău, ediția din 23 iulie 2020, a fost unul de natură să 
contravină prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, conform cărora, publicitatea, 
pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este 
interzisă, cu excepția perioadelor de campanie electorală. 

Astfel, Consiliul a constatat că  modul de prezentare a invitatului și a 
obiectivelor acestuia, în cadrul emisiunii analizate, au depășit cadrul unei informări 
cu caracter general a publicului cu privire la activitatea în calitate de consilier 
județean a acestuia și au constituit publicitate electorală pentru o persoană care își 
anunțase candidatura la funcția de Primar al Municipiului Bacău, în condițiile în care 
la data difuzării emisiunii, 23 iulie,  nu începuse, în mod oficial, campania electorală 
pentru alegerile locale.   

Or, potrivit dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea în 
legătură cu partide politice, oameni politici sau mesaje politice este interzisă, fiind 
permisă, prin excepție, doar în  perioadele de campanie electorală, conform 
reglementărilor speciale referitoare la aceasta.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.   



 

 

3

  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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. REAL VBS  MEDIA S.R.L (licenţa audiovizuală nr. 
R1077.1/12.06.2018 şi decizia de autorizare nr. 2206.0/28.02.2019 pentru postul de 
radio MESAGERUL FM  din Bacău, jud. Bacău) se sancţionează cu somaţie publică 
pentru intrare de îndată 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 (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, pe postul 
MESAGERUL FM  din Bacău, jud. Bacău, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio 

MESAGERUL FM  cu somaţie publică întrucât, ediţia din 23 iulie 2020 a emisiunii 
„Politica în Bacău”, a  avut un conținut de natură să contravină dispozițiilor art. 139 
din Codul audiovizualului conform cărora, publicitatea, pozitivă sau negativă, în 
legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepția 
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 
 
 


