
 
Decizia nr. 546 din 22.09.2020 

privind sancționarea cu somație a  S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. 
Năvodari, Str. Sănătății, clădirea nr. 33, Jud. Constanța 

e-mail: juridic@phoeniciaholiday.ro 
CUI 28507250 

 

- pentru postul LITORAL TV 
Năvodari, Str. Sănătății, nr. 2, Jud. Constanța 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciu Inspecție referitor la respectarea 
prevederilor legale privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile locale ce 
urmează să aibă loc în data de 27 septembrie 2020 în cadrul programelor de televiziune 
difuzate în 03 și 04.09.2020, de postul LITORAL TV din Năvodari.  
 Postul de televiziune LITORAL TV aparţine S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 607.3/11.10.2011 şi decizia de autorizare nr. 1802.0-3/14.12.2011). 

 În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. MEDIA EST VISION S.R.L. a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia CNA  
nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerile locale din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
Art. 6 (2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, 

realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai competitorilor electorali. 
Conform raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului: “în data de 

04.09.2020, postul LITORAL TV a transmis în intervalul orar 20:31 – 21:21, emisiunea “CE 
FRUMOS E LA NOI CU GHEORGHE HALEŢ” , cu menţiunea RELUARE; 

- realizatorul şi prezentatorul Gheorghe Haleţ este candidat la funcţia de consilier judeţean 
din partea partidului Liga Organizată a Regiunilor Drepte, iar emisiunea nu a fost marcată ca 
fiind una electorală; 

- pe parcursul emisiunii, dl. Ghe. Haleţ şi-a exprimat opiniile despre diverse teme (politică, 
istorie, cultură şi probleme sociale), iar la un moment dat a spus: “Am emoţii la campania 
asta electorală, îmi pare rău că pe mine nu mă lasă ăştia să fac şi eu emisiuni de 
dezbateri electorale, pentru că cică, după nouă ani de zile şi în care am tot vorbit de 
asta, m-a pus naiba, ca să zic aşa să candidez. Şi eu sunt pe listele unui partid la 
Constanţa, o să mă găsiţi pe liste de consilieri judeţeni în poziţia unş’pea, acolo sunt 
primul pe listă, puteţi să votaţi cu mine, da, aş vrea să mai fiu consilier judeţean…” 
(Video LITORAL TV – 04.09.2020). 
     Emisiunea a fost transmisa în primă difuzare în direct cu o zi în urmă, joi 03.09.2020 la ora 
19:00.”  

Față de conținutul menționat anterior, conform raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 6 (2) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind 
regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020, în condițiile în care realizatorul şi prezentatorul emisiunii, Gheorghe Haleţ, este candidat 
la funcţia de consilier judeţean din partea partidului Liga Organizată a Regiunilor Drepte.  
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Potrivit dispozițiilor legale, în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza 
emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai 
competitorilor electorali. 

Având în vedere aspectele constatate, 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, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor 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. MEDIA EST VISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
607.3/11.10.2011 şi decizia de autorizare nr. 1802.0-3/14.12.2011 pentru  postul de televiziune 
LITORAL TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru 
încălcarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

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. MEDIA EST VISION S.R.L.  are obligaţia de a 
transmite pe postul LITORAL TV, 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 LITORAL 
TV deoarece, în zilele de 3 și 4 septembrie 2020, a difuzat o emisiune al cărei realizator şi 
prezentator este candidat la funcţia de consilier judeţean, situație de natură să contravină 
prevederilor  art. 6 din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual 
a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

Potrivit, dispozițiilor legale, în perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot 
difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidați și de reprezentanți declarați ai 
competitorilor electorali.” 

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

 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene,                     

  Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 


