
 

 
Decizia nr. 705 din 17.12.2020 

privind somarea  S.C. NEW  IMAGE S.R.L. 
Satu Mare, Bd. Lucian Blaga, bl. CU26, ap. 1, jud. Satu Mare 

Fax:0361800300 
 
 

- pentru postul TV1 SATU MARE 
Satu Mare, Piața 25 Octombrie, bl. 5, spațiu comercial 55/2, jud. Satu Mare 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat  raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la 
programul difuzat în perioada 20-26.11.2020 difuzat de postul TV1 SATU MARE, în 
timpul desfășurării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2020. 

Postul de televiziune TV1 SATU MARE aparţine S.C. NEW  IMAGE S.R.L.  
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 429.3/21.10.2008 eliberată la 31.10.2017 şi decizia de 
autorizare nr. 1531.1-1/06.04.2017 eliberată la 31.10.2017). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEW  IMAGE S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) in Decizia nr. 603/20202 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, pentru reflectarea campaniei electorale, 
radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter 
electoral: 

a) emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care pot fi difuzate informaţii 
privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; 
în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 
15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până 
duminică. 

Redăm din raport constatările reținute cu privire la încălcarea acestor dispoziții 
legale: 

În perioada 20-26.11.2020 am monitorizat programul difuzat de postul TV1 
SATU MARE (săptămâna 3 de campanie), prilej cu care am constatat următoarele: 

2. În cadrul jurnalului de știri difuzat în data 23.11.2020 de de la ora 20:00 (în 
reluare de la ora 22:30 și în  24.11.2020 de la orele 07:00, 09:00 și 11:00) a fost 
difuzată o știre cu o durată de 10.48 minute de la o conferință de presă a PSD în 
care dl Radu Roca – candidat la Senat din partea PSD a avut un sincron de 10.34 
minute în care a prezentat în detaliu programul de guvernare al PSD pentru 
Agricultură. Modul în care a fost elaborată știrea respectivă  arată mai mult ca o 



 

 

2  
emisiune de promovare electorală mascată decât ca o știre despre activitățile de 
campanie ale candidaților. Selectia2.3gp 

3.   În cadrul jurnalului de știri difuzat în data 26.11.2020 de de la ora 20:00 (în 
reluare de la ora 22:30 a fost difuzată o știre cu o durată de 6.29 minute de la o 
conferință de presă a PSD în care dl Călin Durla – candidat la Senat din partea PSD 
a prezentat timp de 5.50 minute programul de guvernare al PSD pentru Educație și 
Cercetare. Modul în care a fost elaborată știrea respectivă  arată mai mult ca o 
emisiune de promovare electorală mascată decât ca o știre despre activitățile de 
campanie ale candidaților. De asemenea nu a fost prezentată sub nicio formă 
calitatea vorbitorului, informația prezentată pe ecran fiind doar ”Călin Durla – PSD”. 
Selectia3.3gp 

 
Concluzii: 
2.Au fost difuzate 2 știri electorale, cu sincron, având caracter de promovare 

electorală, în care unii candidați au expus în detaliu programul de guvernare al 
partidului din partea căruia candidează. 

3. Într-una din știrile menționate mai sus nu a fost prezentată deloc (nici măcar 
din partea crainicului),  calitatea celui care expunea programul de guvernare, fiind 
menționat verbal doar că a fost inspector general școlar, pe ecran fiind afișat doar 
numele și partidul ” Călin Durla – PSD”. Cel în cauză este candidat al PSD la Senat. 

Față de acestea, Consiliul a constatat că emisiunile informative difuzate în 
zilele de 23 și 26 noiembrie 2020 au conținut materiale de promovare electorală a 
unor candidați la alegerile parlamentare, în condițiile în care, potrivit art. 5 alin. (1) lit. 
a) din Decizia nr. 603/2020, în cadrul acestor emisiuni pot fi difuzate numai informaţii 
privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor. 

Pentru aceste considerente, 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 somație publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 17 din Decizia nr. 603/2020 și 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. NEW  IMAGE S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
429.3/21.10.2008 eliberată la 31.10.2017 şi decizia de autorizare nr. 1531.1- 
1/06.04.2017 eliberată la 31.10.2017  pentru postul TV1 SATU MARE)  se 
sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) 
in Decizia nr. 603/20202 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 are obligaţia de a 
transmite pe post, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel 



 

 

3  
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 somație publică postul 

TV1 SATU MARE, deoarece emisiunile informative difuzate în zilele de 23 și 26 
noiembrie 2020 au conținut materiale de promovare electorală a unor candidați la 
alegerile parlamentare, în condițiile în care, potrivit art. 5 din Decizia nr. 603/2020, în 
cadrul acestor emisiuni pot fi difuzate numai informaţii privind sistemul electoral, 
tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor.’’ 

 
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  Dumitru Ciobanu 

 
 


