
 
Decizia nr. 547 din 22.09.2020 

privind somarea S.C. UNDA MIRABIS S.R.L. 
Cu sediul în Bistrița, Str. Nicolae Tirulescu, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud 

C.U.I. 38479025 
Fax: 0263/231.808 

 
 

- pentru postul de televiziune AS TV 
Bistrița, Str. Nicolae Tirulescu, nr. 19, jud. Bistrița-Năsăud 

 
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la 
emisiunile informative şi de dezbateri, difuzate în perioada  
02-03.09.2020, de postul AS TV din Bistrița. 
 Postul de televiziune AS TV din Bistrița aparţine radiodifuzorului  
S.C. UNDA MIRABIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 657.1/28.11.2012 şi 
decizia de autorizare nr. 1864.0-1/30.04.2013). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, 
membrii Consiliului au constatat că S.C. UNDA MIRABIS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 5 alin. (1), lit. b) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020, potrivit cărora radiodifuzorii, pentru reflectarea campaniei electorale, 
radiodifuzorii pot realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter 
electoral: 
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea  
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali 
își pot prezenta programele politice și activitățile de campanie electorală; în situația 
transmiterii în direct a unor activități de campanie, durata acestor transmisii se va 
încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor 
art. 68 din Legea nr. 115/2015; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul 
emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul 
„emisiune electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor 
de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri; 

Conform raportului de monitorizare, postul AS TV din Bistrița a difuzat în 
cadrul Jurnalului de știri din ziua de 02.09.2020.de la orele 18.00 și 22.00 în rubrica  
Alegeri Locale 2020, în care sunt prezentate informații despre sistemul electoral și 
desfășurarea campaniei electorale, un fragment de aproximativ 12 minute dintr-o 
emisiune de promovare electorală, care urma să fie difuzată în aceeași zi de la orele 
21.00.  

Astfel în jurnal sub titlul ”Niculae crede în echipa sa” a fost difuzat un interviu 
realizat de Cristian Berari din partea AS TV împreună cu dl. Cristian Niculae 



Viceprimar și Candidat la Primăria Bistrița din partea PSD și dl. Ionel Burduhos/ 
Candidat pentru un post de Consilier Local din partea aceluiași partid.  

În cadrul acestei rubrici cei 2 invitați au discutat despre anumite proiecte 
finanțate de Primăria Bistrița din sectorul sportive și care se dorește a fi continuate, 
precum și despre găsirea de noi proiecte. De asemenea dl. Cristian Niculae a 
susținut nevoia de a fi ales împreună cu o echipă de Consilieri locali care să îi 
susțină proiectele. Această rubrică difuzată nu se încadrează în tipul de informații 
”despre sistemul electoral, tehnica votării și activitățile de campanie ale candidaților” 
ce pot fi difuzate în jurnalele de știri, fiind o promovare electorală a candidatului 
Cristian Niculae. Jurnalul de știri a mai fost difuzat în reluare în data de 03.09.2020 
de la orele 14.00. 

În cadrul Jurnalului difuzat în ziua de 03.09.2020.de la orele 18.00 și 22.00 în 
rubrica Alegeri Locale 2020 a fost difuzat un fragment de aproximativ 11 minute 
dintr-o emisiune de promovare electorală, difuzată în data de 02.09.2020 de la orele 
20.00. Astfel în jurnal a fost difuzat un interviu realizat de Simona Bozbici din partea 
AS TV cu dl. Ionuț Simionca / Candidat la Primăria Bistrița din partea PMP. În cadrul 
acestei rubrici dl. Ionuț Simionca își prezintă proiectul de infrastructură rutieră 
”Autostrada Nordului” la care să se conecteze Bistrița, care împreună cu un sistem 
de parcări gratuite și un transport local eficient va duce la o fluidizare a traficului 
rutier din oraș. Această rubrică difuzată nu se încadrează în tipul de informații 
”despre sistemul electoral, tehnica votării și activitățile de campanie ale candidaților” 
ce pot fi difuzate în jurnalele de știri, fiind o promovare electorală a candidatului 
Ionuț Simionca. Precizez că jurnalul de știri a mai fost difuzat în reluare în data de 
04.09.2020 de la orele 14.00. 

Astfel, analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunea „Jurnal de 
știri” difuzată de postul AS TV din Bistrița, în zilele 02.09.2020 și 03.09.2020, 
membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestora au fost difuzate fragmente din 
emisiuni de promovare electorală, fapt ce contravine prevederilor art. 5 alin. (2), lit. b) 
din Decizia nr. 475/ 2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

Pentru aceste considerente, 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 somație publică. 

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

În temeiul art. 16 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, ale art. 91 
alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. UNDA MIRABIS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 

TV-C 657.1/28.11.2012 şi decizia de autorizare nr. 1864.0-1/30.04.2013) pentru 
postul de televiziune AS TV din Bistrița) se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), lit. b) din Decizia 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  audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. UNDA 
MIRABIS S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul AS TV din Bistrița, 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 somație publică postul AS 

TV din Bistrița, deoarece, în cadrul emisiunii „Jurnal de știri”, în zilele 02.09.2020 și 
03.09.2020, au fost difuzate fragmente din emisiuni de promovare electorală, fapt ce 
contravine prevederilor art. 5 din Decizia nr. 475/ 2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020.” 
 

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 Ciobanu Dumitru 
 
 


