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Decizia nr. 664 din 16.12.2014
privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
cu sediul în BRAŞOV, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
CUI RO3046355
- pentru postul de televiziune rtt

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 decembrie 2014, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza
reclamaţiilor înregistrate la C.N.A. sub nr. 12507/22.10.2014, 12575/24.10.2014,
12673/28.10.2014, 12720/29.10.2014, 12764/30.10.2014, 12924/04.11.2014,
12947/05.11.2014, 13025/06.11.2014, 13252/13.11.2014 şi 13305/14.11.2014,
cu privire la unele ediţii ale emisiunilor de dezbatere electorală difuzate de postul
de televiziune rtt, în perioada campaniei electorale pentru alegerea preşedintelui
României, ce a avut loc între 3 octombrie, ora 0.00 şi 1 noiembrie 2014, ora 7,00
(primul tur) şi 7-15 noiembrie 2014, ora 7.00 (cel de-al doilea tur).
Postul de televiziune rtt aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 071.2/09.12.1993, decizia de
autorizare nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1-2/04.03.2003.
În urma dezbaterilor ce au avut după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Decizia
nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerea Preşedintelui României.
Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (1): Radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în
cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfăşurării
campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii:
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.
Analizând reclamaţiile menţionate, precum şi raportul întocmit de Serviciul
Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că, în timpul desfăşurării primului tur
al campaniei electorale ce a avut loc în perioada 3 octombrie – 1 noiembrie
2014, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, difuzate de postul rtt,
candidaţii, reprezentanţii acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale care susţin candidaţi au beneficiat de prezenţa în emisiuni,
după cum urmează: dl. Victor Ponta a avut 8 apariţii cu o durată de 3 ore, 23 de
minute şi 28 de secunde, dl. Klaus Iohannis, 29 de apariţii cu o durată de 13 ore,
14 minute şi 45 de secunde, dl. Călin Popescu Tăriceanu, 5 participări, cu o
durată de 2 ore, 23 minute şi 31 de secunde, d-na Elena Udrea, 3 apariţii, cu o
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durată de 1 oră, 27 de minute şi 49 de secunde, dl. Zsolt Szilagyi, 3 participări,
cu o durată de 1 oră, 21 de minute şi 30 de secunde, în timp ce candidaţii,
Monica Macovei, Hunor Kelemen, Dan Diaconescu, Teodor Meleşcanu,
Constantin Rotaru, William Brânză, Corneliu Vadim Tudor, Mirel Amariţei şi
Gheorghe Funar nu au avut nicio participare, astfel cum rezultă din tabelul de
mai jos:
RTT
Candidat
Victor Ponta
Klaus
Johannis
Monica
Macovei
Călin
Tăriceanu
Elena Udrea
Hunor
Kelemen
Dan
Diaconescu
Teodor
Meleşcanu
Constantin
Rotaru
William
Brânză
Corneliu
Tudor
Mirel Amariţei
Zsolt Szilagyi
Gheorghe
Funar
Total
Candidaţi

Dezbatere
Durată
Apariţii
3:23:28
8
13:14:45
29
0:00:00

0

2:23:31

5

1:27:49
0:00:00

3
0

0:00:00

0

0:00:00

0

0:00:00

0

0:00:00

0

0:00:00

0

0:00:00
1:21:30
0:00:00

0
3
0

21:51:03

48

De asemenea, Consiliul a constatat un dezechilibru în reflectarea campaniei
electorale pentru alegerea preşedintelui României şi în cadrul emisiunilor de
dezbatere electorală difuzate în cel de-al doilea tur de scrutin al campaniei
electorale prezidenţiale ce a avut loc în perioada 7-15 noiembrie 2014.
Astfel, în cadrul acestor emisiuni, cei doi candidaţi rămaşi în cursa
electorală au beneficiat de prezenţa în emisiuni, după cum urmează:
dl. Victor Ponta a avut 4 participări cu o durată de 1 oră, 52 de minute şi 36 de
secunde, iar dl. Klaus Iohannis a avut 18 apariţii, cu o durată de 6 ore, 59 de minute
şi 18 secunde, ceea ce atestă un dezechilibru evident în reflectarea campaniei
electorale din turul al doilea, în ceea ce priveşte, pe de o parte, numărul de apariţii

3

al celor doi candidaţi, iar, pe de altă parte, timpul inegal afectat prezentării de care
a beneficiat fiecare dintre cei doi candidaţi, astfel cum rezultă din tabelul de mai jos:
RTT
Candidat
Victor Ponta
Klaus
Johannis
Total
Candidaţi

Dezbatere
Durată Apariţii
1:52:36
4
6:59:18
18
8:51:54

22

În raport de situaţia prezentată, membrii Consiliului au apreciat că
modalitatea în care postul de televiziune rtt a difuzat emisiunile de dezbatere
electorală, în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale
(respectiv, în primul şi în al doilea tur de scrutin), a fost de natură să încalce
prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 528/2014, care stabilesc în sarcina
radiodifuzorilor obligaţia de a asigura tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv
şi echidistant.
Consiliul consideră că respectarea principiului imparţialităţii de către
radiodifuzor reprezintă o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program
audiovizual, inclusiv în emisiunile difuzate în timpul campaniei electorale pentru
alegerea preşedintelui României, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă
posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un
tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor
invocate.
Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost
adoptată în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea
audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 528/2014
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerea Preşedintelui României şi 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. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
titularul licenţei audiovizuale nr. TV 071.2/09.12.1993, al deciziei de autorizare
nr. 086.0/03.11.1994 şi reautorizare nr. 086.1-2/04.03.2003, pentru postul de
televiziune rtt, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României.
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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
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 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 postul de televiziune rtt cu
somaţie publică, întrucât, în emisiunile de dezbatere electorală, difuzate în
perioada campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României, nu a
respectat principiul imparţialităţii, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă
posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un
tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea în conformitate cu
prevederile art. 3 din Decizia nr. 528/2014 privind alegerea preşedintelui
României.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

