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Decizia nr. 695 din 15.12.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. ARGEȘ TV MEDIA GROUP S.R.L.  
cu sediul în Pitești, Bd. Republicii, nr. 39, et. 3, cam. 7, jud. Argeș, 

C. U.I. 38885015, Fax: 038445555 
 

- pentru postul ARGEȘ TV  
Pitești, Bd. Republicii, nr. 39, et. 3-4, jud. Argeș 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, referitor la respectarea 
regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților din anul 2020, în emisiunea de promovare electorală EXCLUSIV 
ARGEȘ TV difuzată pe data de 18.11.2020, de postul ARGEȘ TV. 

Postul de televiziune ARGEȘ TV aparţine S.C. ARGEȘ TV MEDIA GROUP S.R.L. 
(licenţa audiovizuală TV-C 369.8/22.11.2007 şi decizia de autorizare nr.1453.0-
7/06.05.2008). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ARGEȘ TV MEDIA GROUP S.R.L. a încălcat prevederile art. 10 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 dispozițiilor invocate, în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale 
este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile 
naţionale ale României ori ale altui stat .  

În fapt, în cadrul emisiunii de promovare electorală EXCLUSIV ARGEȘ TV difuzată 
pe data de 18.11.2020 de la ora 18:00 invitatul emisiunii dl. Virgil Baciu, candidat 
independent pentru un post de deputat în Parlamentul României a purtat o cămașă care 
avea la guler și la manșete simbolul tricolor roșu, galben și albastru al drapelului României. 

Analizând conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută la art. 10 din Decizia nr. 603/2020 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaților din anul 2020, întrucât, în timpul emisiunii de promovare electorală 
„Exclusiv Argeș TV”, un candidat la alegerile parlamentare din 2020, a purtat o cămașă 
având culorile drapelului național al României.  

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri 
electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce 
simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.  

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 
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Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ARGEȘ TV MEDIA GROUP S.R.L., având licenţa 
audiovizuală TV-C 369.8/22.11.2007 şi decizia de autorizare nr.1453.0-7/06.05.2008, 
pentru postul ARGEȘ TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor art. 10 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 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 S.C. ARGEȘ TV MEDIA 
GROUP S.R.L. 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 ARGEȘ TV, 

întrucât, în timpul emisiunii „Exclusiv Argeș TV” din 18 noiembrie 2020, difuzată ca fiind de 
de promovare electorală, invitatul emisiunii, candidat independent la Camera Deputaților a 
purtat o cămașă care avea la guler și la manșete simbolul tricolor roșu, galben și albastru 
al drapelului României, fapt ce contravine prevederilor art. 10 din Decizia nr. 603/2020 
privind respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, conform cărora, în cadrul 
emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne 
grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat .” 

 
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 
 


