
 
Decizia nr. 672 din 26.11.2020 

privind somarea  S.C.  STANDARD QM S.R.L. 
Sighetu Marmaţiei, Str. Xenopol nr. 46, Jud. Maramureş 

C.U.I. 23440400 
 
 

- pentru postul de televiziune TV SIGHET 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare prezentat de Serviciul Inspecţie referitor 
la emisiunile electorale difuzate în perioada 6-12 noiembrie 2020 de postul de televiziune 
TV SIGHET, în raport de dispozițiile Deciziei nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 
anul 2020.  

Postul de televiziune TV SIGHET aparţine radiodifuzorului S.C.  STANDARD QM 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C754/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 
1963.0/18.06.2015 pentru localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş). 

 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C.  STANDARD QM S.R.L. a încălcat prevederile art. 5 alin. (1)   lit. b) din 
Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, potrivit cărora: 

- “emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu 
modificările și 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 și 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;” 

Conform constatărilor cuprinse în raportul de monitorizare: 
“Constatări : 
În data de 10.11.2020, de la ora 18:37 și în reluare de la ora 21:39, postul TV 

SIGHET din Sighetu Marmației a difuzat emisiunea de promovare electorală România 
votează. Alegeri 2020, cu o durată de 25 de minute. Emisiunea a a fost filmată în studio, cu 
moderator și a avut-o invitată pe Anișoara Iulia Mihali – candidat PNL la Camera 
Deputaților. Pe durata emisiunii a lipsit marcajul ”emisiune electorală”.  

Postul a fost atenționat prin e-mail, astfel încât, începând cu data de 11.11.2020, în 
emisiunile de promovare electorală a fost afișat  pe toată durata, marcajul ”emisiune 
electorală”. În săptămâna 6-12.11.2020 postul TV SIGHET a difuzat 2 emisiuni (plus câte o 
reluare) de promovare electorală. Postul nu difuzează emisiuni de dezbateri electorale.” 

În raport de conținutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 603/2020 potrivit 
cărora posturile de televiziune sunt obligate să semnaleze emisiunile electorale prin 
marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării.  
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Or, radiodifuzorul nu a respectat această obligație, omițând să aducă la cunoștința 
telespectatorilor aceste informații. 

 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.  

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 art. 76 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente,  
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 din Decizia nr. 603/2020 privind regulile 
de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020, precum și ale art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C.  STANDARD QM S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-
C754/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1963.0/18.06.2015, pentru postul TV SIGHET 
din localitatea Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş) se sancţionează cu somaţie publică 
pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Decizia  nr. 603/2020 privind regulile 
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

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 prelabile, 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 ulteioare, 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: 

 
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul TV SIGHET, 

deoarece, în perioada 6-12 noiembrie 2020, a difuzat emisiuni electorale fără a purta acest 
marcaj, pe toată durata difuzării, astfel cum obligă dispozițiile art. 5 din Decizia   nr. 603/2020 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020.” 

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

 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
Șef Serviciul juridic, 

reglementări şi relaţii europene, 
Dumitru Ciobanu 

 


