
                                                                                                                                                               

Decizia nr. 1086 din 28.11.2019
privind somarea  S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L.,

Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, Pavilion Administrativ, corp B, parter, jud. Cluj

- pentru postul TV NCN
Cluj-Napoca, jud. Cluj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție în baza transmiterii autoraportărilor pentru turul
2 de scrutin, pentru alegerea Președintelui României de către SC PAGINA CIUDATULUI SRL,
pentru postul NCN.

Postul TV NCN aparţine S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L.. (licenţa audiovizuală nr.
TV-C 840.1/07.09.2017 şi decizia de autorizare nr. 2177.0-1/04.09.2018). 

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
art. 3 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 radiodifuzorii sunt obligaţi să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta
decizie,  reflectarea  desfăşurării  campaniei  electorale,  cu  respectarea  următoarelor
principii:

a) echitate - toţi  candidaţii  trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi
electoratului;

b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale candidaţilor;
c) imparţialitate - tratarea tuturor candidaţilor în mod obiectiv şi echidistant.

Astfel,  în  urma  transmiterii  autoraportărilor  pentru  turul  2  de  scrutin,  pentru
alegerea Președintelui României de către SC PAGINA CIUDATULUI SRL, pentru postul
NCN,  licență  cu  difuzare  națională,  s-a  constatat  faptul  că  la  emisiunile  informative
raportate de aceștia există un dezechilibru între cei doi candidați după cum urmează:

     Perioada intervențiilor 18-22 noiembrie 2019
- Candidat:  Viorica- Vasilica Dăncilă un nr.  de  105 apariții (23 intervenții  despre

candidat și 82 intervenții cu vocea candidatului;
- Candidat:  Klaus-Werner  Iohannis un  nr.  de  38  apariții (22  intervenții  despre

candidat și 16 intervenții cu vocea candidatului;
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că postul NCN a

difuzat în perioada 18-22.11.2019 un nr. de 105 apariții (23 intervenții despre candidat și
82 intervenții cu vocea candidatului Viorica- Vasilica Dăncilă) și un nr. de  38 apariții (22
intervenții despre candidat și 16 intervenții cu vocea candidatului Klaus-Werner Iohannis)
neasigurând,  în  această  perioadă,  în  cadrul  emisiunilor  informative  respectarea
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următoarelor principii: echitate, echilibru și imparțialitate, astfel cum prevede art 3 alin. (1)
din Decizia nr. 781 din 03.09.2019.

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 prevederilor art. 14 din Decizia nr. 781 din 03.09.2019 privind regulile de
desfăşurare  în  audiovizual  a  campaniei  electorale  pentru  alegerea  Preşedintelui
României  și  ale  art.  91  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea  audiovizualului  
nr.  504/2002,  cu modificările  şi  completările ulterioare,  cu respectarea condiţiilor  de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1 - Radiodifuzorul  S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. licenţa audiovizuală nr.
TV-C 840.1/07.09.2017 şi  decizia de autorizare nr.  2177.0-1/04.09.2018 pentru postul
NCN) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea art. 3 alin. (1) din Decizia nr.
781 din 03.09.2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale
pentru alegerea Preşedintelui României.

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 NCN, 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  somație  publică  postul  de
televiziune NCN, deoarece în emisiunile informative difuzate în perioada 18-22 noiembrie
2019 apariția celor doi candidați la funcția de președinte al României nu a fost asigurată
cu  respectarea  principiilor  echității,  echilibrului  și  imparțialității,  încălcându-se  astfel
prevederile  art.  3  alin.  (1)  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
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