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Decizia nr. 324 din 17.05.2016  
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- pentru postul de televiziune TURDA TV 
TURDA, Piaţa Republicii nr. 5, jud. Cluj 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare cu 
privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului referitoare la 
reflectarea campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

Postul de televiziune TURDA TV aparţine radiodifuzorului S.C. TURDA TV 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 676/28.05.2013 şi decizia de autorizare   
nr. 1881.0/12.09.2013). 
  În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului            
au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 6 alin. (1) din Decizia  
nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerile locale din anul 2016. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii şi 
reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la 
art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi 
private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală. 
 Art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din acelaşi act normativ prevede:  
     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. 
115/2015, 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. 115/2015; 
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; 
     c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
115/2015, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de 
interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi 
candidaţi sau reprezentanţii lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui 
reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca 
atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi 
semnalate prin marcajul "emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe 
toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri 
electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică. 
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În fapt, postul TURDA TV a difuzat, vineri 6 mai 2016, de la ora 19.13, în 
direct, emisiunea „Necenzurat”, moderată de dl. Aurel Şandru, emisiune ce i-a avut 
ca invitaţi pe doi dintre consilierii locali din partea PNL Turda, dl. Cristian Felezău 
(vicepreşedinte PNL Turda) şi Nicolae Giurgiu, candidaţi pe listele PNL, pentru 
Consiliul local Turda, la alegerile din 5 iunie 2016. Emisiunea a fost difuzată şi în 
reluare, duminică, 8 mai 2016, de la ora 13.40. 

Discuţiile ce au avut loc s-au axat, în principal, pe problemele şi proiectele în 
desfăşurare în municipiul Turda, proiectele de reabilitare din oraş, bugetul 
municipiului, probleme legate de administrarea oraşului etc.  
 De asemenea, postul TURDA TV  a difuzat, în reluare, sâmbătă 7 mai 2016, 
de la ora 11:12, o ediţie a emisiunii „Necenzurat”, pe care a difuzat-o iniţial, în data 
de 4 mai 2016, de la ora 18.10, moderator fiind dl. Aurel Şandru. Invitatul acestei 
ediţii a fost consilierul local din partea PNL Turda, dl. Lucian Cordiş, candidat la 
Consiliul local al municipiului Turda la alegerile din 5 iunie 2016. Discuţiile din 
studio s-au axat, în principal, pe mandatul de consilier local al domnului  
Lucian Cordiş, pentru perioada 2012-2016, bugetul municipiului Turda şi alte 
probleme administrative ale municipalităţii. 

Totodată, în ziua de sâmbătă, 7 mai 2016, postul TURDA TV a difuzat, în 
reluare, de la ora 12:10, o ediţie a emisiunii „Necenzurat”, pe care a difuzat-o iniţial, 
în data de 5 mai 2016, de la ora 18.10, moderator fiind dl. Aurel Şandru. 

Invitatul acestei ediţii a fost primarul în funcţie al municipiului Câmpia Turzii, 
domnul Radu Hanga, candidat la funcţia de primar din partea ALDE la Primăria 
municipiului Câmpia Turzii la alegerile locale din 5 iunie 2016. Discuţiile din timpul 
emisiunii au vizat, în principal, problemele administrative ale municipiului  
Câmpia Turzii. 
 În raport de aspectele prezentate în raportul întocmit de Direcţia Control şi 
Digitalizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TURDA TV 
S.R.L. nu a respectat regulile din domeniul audiovizual cu privire la reflectarea 
campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale.  
 Având în vedere că în cadrul emisiunii „Necenzurat”, difuzată în perioada  
6-8 mai 2016, au participat ca invitaţi, persoane care candidează la alegerile locale 
pentru funcţiile de consilieri locali ai Consiliului Local Turda şi de primar al 
municipiului Câmpia Turzii, iar potrivit anexei nr. 1 la Decizia nr. 244/2016, 
înregistrată la CNA cu nr. 4283/29.04.2016, radiodifuzorul a declarat că 
intenţionează să difuzeze, în timpul campaniei electorale, numai emisiunea de 
dezbatere electorală „Tu decizi, alege! Viitorul depinde de tine”, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul a difuzat emisiunea „Necenzurat” cu încălcarea 
prevederilor art. 6 alin. 1 din actul normativ invocat, întrucât aceasta nu a fost 
declarată de radiodifuzor ca fiind electorală. 
 Conform prevederilor invocate, în perioada campaniei electorale candidaţii şi 
reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile electorale sau 
de dezbatere electorală difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi 
private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania electorală. 
 Faţă de aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor referitoare la 
reflectarea campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din 
Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2016.  
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În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 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, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TURDA TV S.R.L., titularul licenţei audiovizuale 
nr. TV-C 676/28.05.2013 şi al deciziei de autorizare  nr. 1881.0/12.09.2013 pentru 
postul TURDA TV din Cluj, jud. Cluj se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 6 alin. (1) din 
Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale 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  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. TURDA TV 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 
TURDA TV, deoarece, în cadrul emisiunii „Necenzurat”, difuzată în perioada  
6-8 mai 2016, au participat candidaţi la alegerile locale pentru Consiliul Local şi 
pentru Primăria municipiului, deşi această emisiune nu a fost declarată de 
radiodifuzor ca fiind electorală. Acest fapt încalcă prevederile art. 6 alin. (1) din 
Decizia CNA nr. 244/2016.” 
 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
LAURA GEORGESCU 

 
 

 
        Şef Serviciul juridic şi reglementări, 
 
         Consilier juridic Dumitru Ciobanu 
 

 

          


