
 

 

 
Decizia nr. 545 din 22.09.2020 

privind somarea S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. 
cu sediul în VOLUNTARI, str. Mihai Viteazul, nr. 34, cam. 1, jud. Ilfov 

CUI: 41629998 
Fax: 021/225.16.30; e-mail: robert@publivol.ro/office@publivol.ro 

 
- pentru postul de televiziune  METROPOLA TV 

Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp A3, et. 3, poziția cadastrală 8, 
sector 1, București 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, în 
baza autosesizării nr. 8332/31.08.2020, cu privire la emisiunea Prime time din 17 
august 2020, difuzată de postul METROPOLA TV. 

Postul de televiziune METROPOLA TV aparţine S.C. PUBLIVOL CREATIV 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 883/03.03.2020 și decizia de autorizare nr. 
2271.0/12.08.2020). 
          În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                             

Potrivit dispozițiilor invocate, publicitea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală. 

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune METROPOLA 
TV a difuzat în data de 17.08.2020, între orele 19:04-20:39, emisiunea ”Prime time”, 
prezentată de Adrian Bucur, avându-i ca invitați: în prima parte, pe doamna Gabriela 
Firea-Primar General al Capitalei și în partea a doua, pe doamna Lalu Cornelia-
avocat în cadrul Baroului București/reprezentant al Societății Civile. 

Redăm din raportul de monitorizare: 

(Reper orar 00:10-01:43*): La începutul emisiunii  moderatorul a enumerat subiectele ce vor fi 
abordate: moțiunea de cenzură depusă de PSD; partidele care și-au prezentat listele cu propunerile 
pentru Consiliul General al Bucureștiului; prezentarea sondajului de opinie efectuat de Sociopol, 
precum și lansările candidaților la alegerile  locale din 27 septembrie 2020: Gabriela Firea, Nicușor 
Dan și Traian Băsescu.  * selecția denumită Firea partea I 

Moderator (Reper orar 04:40-04:59*) ,, Lansarea  candidaturii  Gabrielei Firea pentru al doilea 
mandat la portofoliul de primar general și nume din lista prezentată pentru Consiliul General 
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București, nume sonore, vedete chiar: Petre Roman,Mitică Dragomir, Anghel Iordănescu, actori 
cunoscuți publicului. 

* selecția denumită Firea partea I 

Gabriela Firea (Reper orar 04:59-10:20*),, M-am  gândit  că în Consiliul General  trebuie să fie 
numai oameni care iubesc Bucureștiul, iubesc zona metropolitană, județul Ilfov, nu oameni care vor 
să se  agațe de o funcție pentru a se îmbogăți sau pentru a-și face un nume de ce nu, sau pentru a 
reprezenta anumite interse. Personalitățile pe care le-am propus nu vor veni în Consiliu sub nici o 
formă să facă avere, pentru că sunt oameni care sunt realizați în plan profesional, au ajuns la un 
nivel ridicat în profesia pe care o reprezintă, sunt oameni îndrăgiți de toți românii, nu doar de 
bucureșteni sau ilfoveni și m-am bucurat că au fost de acord să vină alături de mine să candideze pe 
lista de Consiliu General, sunt pe locuri eligibile în fruntea listei și împreună sunt convinsă că vom 
continua modernizarea Bucureștiului și a zonei metropolitane.......continuă cu descrierea domnului 
Petre Roman, a doamnei Elisabeta Lipă-sportiv fanion al României. Am spus astăzi la ora 16 când 
am depus lista la Biroul Electoral al municipiului București, de consilier general, că în administrație 
este ca în sport: îți trebuie fairplay, foarte multă muncă, mult antrenament și performanță; practic 
fără performanță nici sportul nu ar exista și nici administrația. De multe ori nu se vede toată munca 
din spatele birourilor sau de pe șantiere, dar deodată apare un nou pasaj, o supra lărgire, o școală, 
un spital, ca și în sport este foarte multă muncă în spate....enumeră persoanele din sport: Cornel 
Dinu, Anghel Iordănescu, Dumitru Dragomir, Elisabeta Lipă, Daniel Pancu.....îndrăgita actrița 
Monica Davidescu....(titlu afișat pe ecran: Performerii din sport alături de Gabriela Firea)....cadre 
medicale, profesori, ingineri, avocați, antreprenori, practic întreaga galerie de profesii se v-a  
regăsi în Consiliul General(titlu afișat pe ecran: Personalități la Consiliul General),, 

* selecția denumită Firea partea I 

Gabriela Firea (Reper orar 11:56-12:50*) ,,  Aseară  după depunerea candidaturii aveam nevoie de 
9100 de semnături, am depus peste 43.000 de semnături, aproape de 45.000 de semnături, a apărut 
un filmuleț lansat de un domn care se află în partidul USR PLUS, vorbind despre faptul că la 
sectorul 5 au fost strânse semnături care nu sunt valabile, nu este nimic adevărat am vorbit cu 
domnul primar Daniel Florea, sunt câteva cadre dintr-o sală unde se verificau listele cu semnături, 
iar peste acele imagini s-a suprapus o voce pe care putea să o înregistreze absolut oricine, sunteti 
om de televiziune și știți foarte bine că într-un grup de montaj se poate înregistra separat vocea și 
avea separat într-un calculator imaginea, este o făcătură și grosieră pe deasupra,,(titlu afișat pe 
ecran: Primăria Capitalei, miza partidelor),, 

* selecția denumită Firea partea I 

Moderator (Reper orar 12:50-13:02*) ,,Au trecut câteva ore de când v-ați reînscris în cursa pentru 
Primăria Generală vă așteptați până în ziua alegerilor până pe 27 la astfel de atacuri și dacă da, 
cum le veți gestiona?,,* selecția denumită Firea partea I 

Gabriela Firea (Reper orar 13:02-14:28*) ,, Categoric da, dacă vă aduceți aminte, imediat după 
revelion, din ianuarie, au apărut tot felul de atacuri și s-au dovedit nefondate......dar acum nu avem 
altceva de făcut,pe deoparte, decât să  ne continuăm activitatea în primărie pentru a finaliza 
proiectele începute și în paralel trebuie să ne apărăm pentru că în mod evident este declanșată și o 
campanie negativă pe care o întrețin contra candidații noștrii.Eu militez pentru fairplay, de aceea 
am și invitat campioni în Consiliul General să abordăm politica cu foarte mult bun simț, cu decență , 
cu responsabilitate și de ce nu cu respect față de adversari, îmi place să spun că nu trebuie să avem 
dușmani în politică, trebuie să avem adversari, trebuie să fie o confruntare de idei, nu o perpetuă 
jignire de la unul la celălalt ,,* selecția denumită Firea partea I 

Moderator (Reper orar 14:28-15:14*) ,,Pentru că ați pomenit despre aplicarea sloganulului  
fairplayului și în viața reală, între colegii de breaslă, în politică este mai greu. Să-i cunoaștem pe 
contra candidații principali Nicușor Dan susținut de dreapta unită și domnul Băsescu. Haideți să 
vedem câteva declarații de aseară și ne întoarcem în platou...:  
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*Reper orar15:14-16:43 reportaj de la lansarea candidaturii dnei Gabriela Firea și prezentarea celor 
care o susțin(titlu afișat pe ecran: Firea-mă aștept la atacuri în campanie) 

*Reper orar 16:43-18:24 reportaj de la lansarea candidaturii domnului Nicușor Dan cu afirmațiile 
pe care le-a făcut la adresa doamnei Firea în calitate de actual primar. 

*Reper orar 18:24-18:35 reportaj despre susținerea de către PMP a domnului Traian Băsescu  la 
Primăria Capitalei    * selecția denumită Firea partea I 

Gabriela Firea (Reper orar 19:00-28:03*) ,, Vreau foarte scurt să răspund la acuzațiile nefondate care 
s-au prezentat......(titlu afișat pe ecran: Firea-mă aștept la atacuri în campanie)câteva cuvinte  din 
punct de vedere tehnic despre bugetul capitalei....(titlu afișat pe ecran: Firea-un contracandidat 
citește de pe hârtie/ Banii sunt cheltuiți în folosul cetățenilor/ Nicușor Dan a chiulit din Consiliul 
General/Am investit în transportul public/Fără subvenție, se scumpește biletul la STB/Politica PNL e 
de sărăcire a populației/Nicușor Dan consideră că stimulentele sunt pomeni) doamna Firea enumeră 
serviciile/ stimulentele financiare oferite în mandatul său de Primăria Capitalei pentru 
copiii/persoanele cu dizabilități, subvenție la abonamentele STPB pentru București și Ilfov ....prin 
urmare asta este situația, ne întâlnim la vot, ne dăm întâlnire în ziua de alegeri. ,,  * selecția 
denumită Firea partea I 

Moderator (Reper orar 00:20-01:20*) ,, doamna Firea nu stați rău în sondaje deloc, mă uit pe un 
sondaj foarte proaspăt de la Sociopol: Firea câștigă capitala cu 41%, Nicușor Dan candidat PNL-
USR intenție de vot 34%, iar Traian Băsescu candidat PMP intenție de vot 15%. Datele sondajului 
mai arată că doar 40% sunt deciși să meargă la vot și nu știu cu cine votează, 37% nu se vor 
prezenta la urne, iar 11% nu sunt deciși cu cine vor vota, dar vor merge la vot ... ,, ; Prezentarea  
Sondajului  de opinie efectuat de Sociopol a fost afișat pe ecran de la secunda 35 până la minutul 01 
și 20 de secunde în selecția denumită Firea sondaj Sociopol.(titlu afișat pe ecran: Firea-A început 
lupta pentru Primăria Capitalei) 

*selecția denumită Firea sondaj Sociopol 

Gabriela Firea (Reper orar 01:25-04:25*) ,, ...din păcate politica îi dezamăgește pe 
români/bucureșteni... nimic nu poate fi mai rău decât acest domeniu...se fac foarte multe calcule, 
partidele investesc în sondaje de opinie, de cele mai multe ori nu sunt publicate cele reale, ci pe cele 
care au darul de a mobiliza propriul electorat și proprii simpatizanți...oamenii sunt inteligenți și nu 
se lasă păcăliți... se face o mare eroare, aceea de a nu avea încredere în discernământul 
cetățenilor,pentru că ei știu foarte bine că urmează alegeri locale în care peste 70% contează 
candidatul/omul acum nu se alege partidul sau sigla acestuia, aleg cetățenii pe care să îi vadă la 
treabă în următorul mandat... ,,(titlu afișat pe ecran: Firea-Cetățenii nu aleg sigle, aleg oameni)   
*selecția denumită Firea sondaj Sociopol 

Gabriela Firea (Reper orar 00:20-10:04*) ,, ... peste 70% contează candidatul/omul acum nu se alege 
partidul sau sigla acestuia, aleg cetățenii pe care să îi vadă la treabă în următorul mandat....(titlu 
afișat pe ecran: Firea-Cetățenii nu aleg sigle, aleg oameni/Oamenii se vor mobiliza să vină la 
vot/Am avut grijă de oameni/Măsurile luate de mine au fost corecte) în continuare  doamna Firea a 
descris măsurile pe  care le-a luat în perioada pandemiei și după această perioadă. Continuă cu 
detalierea despre testarea  bucureștenilor și despre metodologia de donare a plasmei pentru salvarea 
vieților pacienților cu forma gravă de covid (titlu afișat pe ecran: Firea- Avem o capacitate mare de 
testare în Capitală/Persoanele vindecate ar putea să doneze plasmă/ Este o criză de 
plasmă/Donatorii trebuie să fie sprijiniți/Trebuie să salvăm vieți)detalii despre construcția spitalului 
modular-covid în zona Pipera și despre modul în care va începe școala, se așteaptă noile reguli și 
ghidul pentru începerea școlii. ,, 

*selecția denumită Firea partea II 

Gabriela Firea (Reper orar 12:07-12:38*),, ...Campania în care ne aflăm este una a durității, a 
derapajelor și jignirilor, în care se anulează activitatea cuiva-de exemplu cum mi se întâmplă 
mie...cetățenii sunt foarte bine informați, nu pot fi manipulați și păcăliți și vor discerne între adevăr 
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și minciună (titlu afișat pe ecran: Firea- Așteptăm Ghidul pentru redeschiderea școlilor/Tot ceea ce 
facem este pentru oameni),, 

* selecția denumită Firea partea II 

Moderator (Reper orar 12:38-13:22*) ,,Un scenariu plauzibil-pe 27 septembrie o să fiți învestită cu 
al doilea  mandat de Primar al Capitalei, conform sondajelor aveți toate șansele și a-ți putea 
coopera cu un viitor guvern....pentru că PNL ar trebui să plece acasă, dacă moțiunea depusă de 
colegii de la PSD va trece. Ce șanse are moțiunea să treacă?,, 

* selecția denumită Firea partea II 

Gabriela Firea (Reper orar 13:22-16:55*) ,, Moțiunea are șanse să treacă ...detalii despre refuzul 
guvernului privind programul de testare a populației, despre programul cu donarea de 
plasmă....,,(titlu afișat pe ecran:Firea-Moțiunea are șanse să treacă/ Guvernul nu a vrut să preia 
idei din Occident)”. 
   

Analizând conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 139 din Codul audiovizualului potrivit cărora 
publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, 
mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

Consiliul a apreciat că difuzarea unei emisiuni de promovare electorală, în 
afara campaniei electorale privind alegerile locale pentru anul 2020 reprezintă o 
încălcare a prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului.  

În esență, membrii Consiliului consideră că emisiunea ”Prime time” difuzată 
de postul METROPOLA TV a fost de natură să promoveze candidatul Gabriela Firea 
pentru al doilea mandat la portofoliul de Primar General al Capitalei, astfel cum 
însuși prezentatorul a afirmat în debutul emisiunii.  

De exemplu, invitata Gabriela Firea a vorbit despre personalitățile propuse 
pentru Consiliul General al Capitalei enumerând persoanele din sport: Cornel Dinu, 
Anghel Iordănescu, Dumitru Dragomir, Elisabeta Lipă, Daniel Pancu.....îndrăgita actrița Monica 
Davidescu....(titlu afișat pe ecran: Performerii din sport alături de Gabriela Firea)....cadre 
medicale, profesori, ingineri, avocați, antreprenori, practic întreaga galerie de profesii se v-a  
regăsi în Consiliul General(titlu afișat pe ecran: Personalități la Consiliul General) și  că a depus 
lista cu semnături pentru lansarea candidaturii sale. De asemenea, în timpul 
emisiunii au fost difuzate reportaje de la lansarea candidaturii d-nei Gabriela Firea și 
prezentarea celor care o susțin, de la lansarea candidaturii domnului Nicușor Dan cu 
afirmațiile pe care le-a făcut la adresa doamnei Firea, în calitate de actual primar și 
despre susținerea de către PMP a domnului Traian Băsescu la Primăria Capitalei.  

De altfel, chiar d-na Firea a afirmat în timpul emisiunii că deja se află în 
campanie care ”este una a durității, a derapajelor și jignirilor, în care se anulează activitatea 
cuiva...”. Totodată, a fost prezentat un sondaj de opinie de la Sociopol, prin care d-na 
Firea era cotată cu 41 % din voturile alegătorilor. 

Or, în domeniul audiovizual, campania electorală pentru alegerile locale urma 
să înceapă ulterior difuzării emisiunii analizate, respectiv la data de 28 august 2020, 
conform reglementărilor legale incidente. 
 Având în vedere aceste aspecte și 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 somaţie publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A., având licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 883/03.03.2020 și decizia de autorizare nr. 2271.0/12.08.2020 
pentru postul de televiziune METROPOLA TV, se sancţionează cu somaţie 
publică pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

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 S.C. PUBLIVOL 
CREATIV S.A. 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 
METROPOLA TV, deoarece, în afara campaniei electorale pentru alegerile locale din 
anul 2020 a difuzat emisiunea de promovare electorală ”Prime time” din 17 august 
2020, emisiune în care a fost promovat un candidat ce a vorbit despre personalitățile 
propuse pentru Consiliul General al Capitalei și au fost difuzate reportaje de la 
lansarea candidaturii a doi candidați, în condițiile în care campania electorală pentru 
alegerile locale urma să înceapă ulterior difuzării acestei emisiuni, respectiv în data 
de 28 august 2020, fapt ce contravine prevederilor art. 139 din Codul 
audiovizualului.  

Potrivit dispozițiilor invocate, publicitea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia 
perioadelor de campanie electorală.” 
 

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

 
PREȘEDINTE 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
     
                       Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene 
 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 
 
 
 


