
Decizia nr. 1009 din 07.11.2019
privind somarea  S.C. EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A.

București, Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park,
Clădirea B, parter, sector 2

Fax: 0372.069.502
 

- pentru postul EUROPA FM

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  11  noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului  a  analizat  raportul  întocmit  de  Direcţia  Monitorizare  cu  privire  la
emisiunea  „Piaţa  Victoriei”,  difuzată  de  postul  de  radio  Europa  FM  în  ziua  de
31.10.2019.

Postul  de  radio  EUROPA  FM  aparţine  S.C.  EUROPE  DEVELOPMENT
INTERNATIONAL  S.A.  (licenţa  audiovizuală  nr.  S-R  25.8/20.04.2000  şi  decizia  de
autorizare nr. 355.2-3/07.11.2017). 

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
art.  5  alin.  (1)  lit.  a)  și  b)  din  Decizia  nr.  781  din  03.09.2019  privind  regulile  de
desfăşurare  în  audiovizual  a  campaniei  electorale  pentru  alegerea  Preşedintelui
României, potrivit căruia: 

ART. 5 - (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaţilor,
opiniile şi mesajele cu conţinut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de
emisiuni:

a)  de  promovare  electorală  -  în  care  candidaţii  și/sau  reprezentanții  lor  îşi
prezintă  şi  promovează  programele  politice,  activităţile  de  campanie  electorală  ori
propria candidatură; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi,
respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală”, afişat în mod vizibil pe toată
durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune;

b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii  pun în discuţie programele
electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea
candidaţilor  şi/sau  a  reprezentanţilor  lor,  precum  şi  a  jurnaliştilor,  analiştilor,
consultanţilor politici şi altor invitaţi; emisiunile vor fi semnalate pe toată durata acesteia
prin marcajul „dezbatere electorală”. 
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Astfel, conform raportului de monitorizare, postul de radio Europa FM a difuzat
în  data  de  31.10.2019,  în  intervalul  orar  18.24-18.53,  emisiunea  „Piața  Victoriei”,
moderată de Tudor Mușat. Invitatul ediției a fost Dacian Cioloș, europarlamentar din
partea Alianței USR-PLUS, fost premier al României.

Subiectele discutate în emisiune:  Șansele candidatului Alianței USR-PLUS,
Dan Barna, de a accede în turul doi al alegerilor prezidențiale; Dificultatea formării
cabinetului Orban și poziția invitatului față de intrarea Alianței USR-PLUS la guvernare
alături  de  PNL;  Importanța  organizării  unor  alegeri  anticipate;  Întârzierea  numirii
comisarului european din partea României; Despre gestul Gabrielei Firea de a viraliza
o postare jignitoare la adresa celor care strâng fonduri  pentru spitalul de oncologie
pentru  copii;  Modul  în  care  Alianța  USR-PLUS își  va  stabili  candidații  la  alegerile
locale.

Emisiunea  nu  a  fost  anunțată  ca  dezbatere  electorală.  În  prezentarea
invitatului, Dacian Cioloș, a fost menționată și calitatea acestuia de susținător a
lui Dan Barna în cursa pentru președinția României.

Am redat  mai  jos  acele  fragmente  din  emisiune în  care s-a discutat  despre
campania pentru alegerea Președintelui României și șansele candidatului, susținut de
Alianța USR-PLUS, Dan Barna, în cursa prezidențială.

Tudor Mușat: Bună seara! Sunt Tudor Mușat,  iar invitatul  nostru în această
seară  este  Dacian  Cioloș,  europarlamentar  din  partea  Alianței  USR-PLUS,  fost
premier al României. Bună seara! Și mai e o calitate pe care trebuie să v-o adaug,
susținător a lui Dan Barna în cursa pentru președinția României.

Dacian Cioloș: Suntem în tandem. Noi  am propus din start  un tandem,
candidat la președinte și propunere de premier. Pentru că unui președinte, sau
vis-a-vis  de președinte există așteptări,  în general  din partea românilor,  care
merg dincolo de ceea ce prevede Constituția ca atribuții pentru președinte. Și
atunci noi, cum am venit cu o ofertă integrată, venim și spunem ce intenționăm
să facă viitorul președinte și felul cum va colabora cu viitorul guvern.

Tudor  Mușat: Calitatea  pe  care  am  menționat-o,  n-am  menționat-o
întâmplător. Doar unul candidează și acesta este domnul Barna, la președinție…

Dacian Cioloș: Așa este…
Tudor  Mușat: Și  Domnul  Barna,  potrivit  ultimului  Barometru  IMAS,

comandat de Europa FM, e abia pe locul patru în opțiunile electoratului. Pe locul
întâi fiind Klaus Iohannis, la mare distanță pe locul doi Mircea Diaconu, pentru a
doua  lună  consecutiv,  Viorica  Dăncilă  pe  locul  trei  și  abia  pe  patru,  cum
spuneam,  Dan  Barna.  Cum  vă  explicați?  Sau  care  e  interpretarea
dumneavoastră?

Dacian Cioloș: Acest scor încearcă să inducă ideea că Dan Barna nu are
nicio șansă să intre în turul doi, din punctul nostru de vedere, să demobilizeze
potențialii susținători. Eu le spun haideți la vot, pentru că dumneavoastră veți
face diferența. Participarea dumneavoastră va face diferența exact cum a făcut
diferența la alegerile europarlamentare. Haideți la vot, pentru că Dan Barna are
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șanse reale. Noi am mai văzut analize, sondaje diferența.... Eu nu-l văd pe Mircea
Diaconu…

Tudor  Mușat: Prin  ce,  domnule  Cioloș,  pentru  că  în  afară  de  a  auzi
președinte full-time și în afară de a auzi că o rupe cu vechea clasă politică, ceea
ce, mă rog, ar putea fi interpretat, poate în unele cercuri, ca un gest nu tocmai
abil.  Să stai să te pui rău cu toată lumea care e în politică și cu care va trebui să
colaborezi într-o formă sau alta. Deci, în afară de mesajele astea principale vi s-a
părut realmente că dezbaterea asta a oferit, nu știu, un discurs de substanță?

Dacian Cioloș: Dar faptul  de a veni  cu o nouă viziune și  mentalitate în
politică și de a vorbi de partide noi, nu înseamnă că îi dai la o parte pe ceilalți. Și
spui cetățenilor români, care au stat de-o parte până acum, că au o alternativă
acum și că nu-i totuna. Hai să spunem, ca un partid ca PNL-ul să facă o alianță cu
PSD-ul, cum a mai făcut pe vremuri, sau să fie pus în situația de a avea un parteneriat
la  guvernare  cu  Alianța  USR-PLUS.  Conținutul  acelei  guvernări  va  fi  complet
diferit, dacă partener va fi alianța între PLUS și USR sau dacă va fi PSD. La fel
dezbaterea din turul doi, despre viitorul României, între cei doi candidați. Un tip
de dezbatere vom avea dacă va fi doamna Dăncilă împreună cu domnul Iohannis
și vedem deja la ce a dus acest gen de discurs. Am văzut de ce a fost capabilă
doamna Dăncilă în ultimii doi ani și ceva, așa că nu prea mai întrevăd surprize
față  de  acest  dialog.  Și  altceva  o  să  fie  dacă  va  fi  un  dialog  între  domnul
președinte Iohannis, președintele în exercițiu și Dan Barna, un om tânăr, care
vine din mediul privat, care are în spate această alianță, care oferă o alternativă,
care  a  obținut  rezultatul  pe  care  știm  că  l-a  obținut  la  alegerile
europarlamentare, pentru că cetățenii români s-au mobilizat și va fi pentru prima
dată în 30 de ani când facem cu adevărat o schimbare, pentru că va fi pentru
prima  dată  când  PSD-ul  n-ar  intra  în  turul  doi  la  alegeri.  Ar  fi  o  schimbare
fundamentală pentru politica românească și pentru evoluția societății românești.
Și asta e miza mobilizării la vot pentru acest prim tur.

Tudor Mușat: Cum credeți că a influențat traiectoria electorală a lui Dan
Barna episodul, care s-a întins pe durata mai multor săptămâni, în care USR a
tot spus că e împotriva formării acestui cabinet liberal. Dacian Cioloș: Una e
formarea guvernului și discutăm și despre asta, dacă doriți și alta e candidatura
la prezidențiale…

Tudor  Mușat: E adevărat,  dar  campania  asta  prezidențială,  iertați-mă,  a
fost doar despre investirea acestui guvern, n-a fost despre nimic altceva…

În  finalul  emisiunii  Dacian Cioloș a făcut  o serie  de comentarii  referitoare la
candidatul PSD, Viorica Dăncilă și a afirmat că Dan Barna trebuie votat la alegerile
prezidențiale pentru a accede în turul doi de scrutin. 

Dacian Cioloș: Și tocmai  de aceea Dan Barna trebuie votat  la alegerile
prezidențiale, pentru că doar un al doilea tur între președintele Iohannis și Dan
Barna ne poate da o altă orientare pentru ceea ce vrem să facem în România și
poate scoate PSD-ul de la putere…
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Tudor Mușat: Care ar fi marea temă a dezbaterii prezidențiale dintre Klaus
Iohannis  și  Dan  Barna?  Vă întreb  asta  pentru  că,  bun,  publicul  Europa  FM cu
siguranță e de toate felurile și de toate orientările politice, dar înclin să cred că totuși,
pe cei mai mulți dintre ascultătorii  noștri i-ar interesa această diferențiere dintre doi
candidați de dreapta? Ceea ce ar fi o premieră, dacă intră în turul doi.

Dacian  Cioloș: Modernizarea  statului.  Am  putea  avea  o  dezbatere  de
opinii,  de soluții,  de posibilități  pentru modernizarea în profunzime a statului,
care să includă nu doar administrația publică, nu doar reforma Constituției, nu
doar rolul  și  locul  Justiției  din acest  dispozitiv,  dar  și  relația și  parteneriatul
dintre stat și antreprenoriat. Asta e miza alegerilor prezidențiale și asta-i miza lui
Dan Barna în turul doi. Gândiți-vă dragi alegători, la faptul că nu-i vorba doar de
o persoană, de Dan Barna, e vorba de o alianță care e în spate, e vorba de două
partide gata să modernizeze România.

Analizând  raportul  de  monitorizare,  membrii  Consiliului  au  constatat  că
emisiunea „Piaţa Victoriei” din 31.10.2019 nu a fost anunțată ca dezbatere electoral,
deși în cadrul acesteia, a fost prezentat Dacian Cioloș în calitate de susținător a lui
Dan Barna în cursa pentru președinția României.

Membrii  Consiliului  au  constatat  că,  în  această  ediție  a  emisiunii,  deși
reprezentantul unui candidat a prezentat şi promovat programul politic al acestuia, și
au fost puse în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de
campania electorală, emisiunea nu a fost semnalată publicului ca fiind emisiune de
„dezbatere  electorală”  sau  „promovare  electorală”, fiind  astfel prezentată  cu
încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 781 din 03.09.2019
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea
Preşedintelui României.

Faţă  de aceste  aspecte,  ţinând cont de criteriile  legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art.  90 alin. (4)  din Legea audiovizualului,  Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului somație publică.

În  temeiul  art.  14  din  Decizia  nr.  781  din  03.09.2019  privind  regulile  de
desfăşurare în audiovizual  a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui
României, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi
lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.  1 -  Radiodifuzorul  S.C.  EUROPE DEVELOPMENT INTERNATIONAL
S.A. (-R 25.8/20.04.2000 şi decizia de autorizare nr. 355.2-3/07.11.2017 pentru
postul EUROPA FM) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea  art. 5
alin.  (1)  lit.  a)  și  b)  din  Decizia  nr.  781  din  03.09.2019  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 prealabile,
în termen de 15 zile de la comunicare. 

 Art. 3. -  Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca
în următoarele 24 de ore de la comunicare să  transmită, pe postul EUROPA FM,
de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 – 14.00, din care o dată în principala
emisiune de ştiri, următorul text:

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică  postul
de radio Europa FM, deoarece emisiunea „Piaţa Victoriei” din 31.10.2019 nu a fost
identificată ca emisiune electorală,  fapt ce contravine prevederilor art. 5 alin. (1)  
lit. a) și b) din Decizia nr.  781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României.”

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
                 

Cons. jr. Macovei Florin Alexandru
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