
 
 

Decizia nr. 587 din 08.10.2020 
privind somarea S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L 

Bucureşti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, et. 2, cam. 1, sector 1 
Fax: 0242.311.071; e-mail: radiovocescampi@yahoo.com 

 
- pentru postul Radio VOCES CAMPI 

- Str. Flacăra nr. 87, Călărași, jud. Călărași 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție referitor la 
respectarea, în intervalul 18.09.2020-25.09.2020, a prevederilor din domeniul 
audiovizualului referitoare la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile locale 
din 27 septembrie 2020.   

Postul Radio VOCES CAMPI din Călărași, jud. Călărași, aparţine S.C. 
ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L (licenţa audiovizuală nr. R049.4/28.04.1993, 
elib. 30.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 027.1-4/25.03.1999 elib. 28.02.2017). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L a încălcat prevederile 
art. 13 lit. b) și c) din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

Conform dispoziţiilor invocate: 
Art. 13 Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la 

încheierea votării sunt interzise: 
b) difuzarea de spoturi de publicitate electorală; 
c) invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților 

competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de 
televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 
76 alin. (4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 
  În fapt, postul Radio VOCES CAMPI din Călărași a difuzat, conform notificării 

transmise CNA în conformitate cu prevederile Decizei nr. 475/2020, emisiuni 
dedicate reflectării campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie 
2020.  

Potrivit art. 1 alin. (2) din Decizia CNA 475/2020, reflectarea campaniei 
electorale în audiovizual începe vineri, 28 august 2020, și se încheie în ziua de 
vineri, 25 septembrie 2020, ora 7,00. 

  Redăm, în extras, din raportul de monitorizare analizat de membrii 
Consiliului:  

“(...) Constatări: În data de 25.09.2020, postul  de radio Voces Campi,  a 
realizat/difuzat un număr de 3 emisiuni  electorale (de promovare electorală ale 
partidelor și candidaților care au solicitat timpi de antenă) după cum  urmează :  

https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcnzyga/legea-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-nr-215-2001-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-39?pid=78723084&d=2020-10-13#p-78723084
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• în emisiunea denumită ,,Studio electoral” cu durata de 9 minute, începând cu 

ora 10:11:16, moderată de domnul Dorin Buterez a intervenit prin telefon domnul Ștefan 
Daniel Dragulin în calitate de candidat la primăria Călărași din partea PNL  Călărași (acesta 
a intervenit prin telefon deoarece a fost contact direct cu  o persoană infectată cu covid și 
se află în izolare); 

• în emisiunea denumită ,,Studio electoral” cu durata de 7 minute și 55 de 
secunde, începând cu ora 10:38:38, moderată de doamna Elena Costache a fost invitată în 
studioul Voces Campi, doamna Amalia Giurcan în calitate de președinte al  USR Călărași ; 

• în emisiunea denumită ,,Studio electoral” cu durata de 10 minute și 44 de 
secunde, începând cu ora 11:07:32, moderată de doamna Elena Costache a fost invitat în 
studioul Voces Campi, domnul Valentin Barbu  în calitate de candidat la președenția 
consiliului județean Călărași din partea PNL  Călărași; în reluare  începând cu ora15:06:25. 

 Tot în data de 25.09.2020 au fost difuzate un număr de 6 spoturi electorale 
pentru doamna Simona-Maria Vlădica, candidat la președenția consiliului județean Călărași 
din partea PMP  Călărași (la orele 10:30; 11:11; 11:53; 15:10; 15:50; 16:33), respectiv un 
număr de 3 spoturi electorale  pentru domnul Valentin Barbu  în calitate de candidat la 
președenția consiliului județean Călărași din partea PNL  Călărași (la orele 11:50; 16:10; 
16:30). (...)” 

După analizarea conținutului raportului, membrii Consiliului au constatat că difuzarea în 
data de 25 septembrie 2020, ulterior orei 7.00, oră la care se încheiase campania electorală în 
domeniul audiovizualului,  a unor spoturi de publicitate electorală, precum și invitarea 
sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor electorali în 
emisiunile postului de radio a fost de natură să contravină prevederilor art. 13 lit. b) și c)  din 
Decizia CNA nr. 475/2020. 

Potrivit dispozițiilor art. 13 din Decizia CNA nr. 475/2020 privind regulile de 
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2020, începând cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la încheierea 
votării sunt interzise difuzarea de spoturi de publicitate electorală, precum și 
invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a reprezentanților competitorilor 
electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de 
televiziune prin cablu, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 76 alin. (4) din Legea 
nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru difuzarea 
rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate 
în ultima zi de campanie. 

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

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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. ROMERICA INTERNATIONAL S.R.L (licenţa 
audiovizuală nr. R049.4/28.04.1993, elib. 30.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 
027.1-4/25.03.1999 elib. 28.02.2017 pentru postul Radio VOCES CAMPI din 
Călărași, jud. Călărași ) se sancţionează cu somaţie publică pentru intrare în 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3tcnzyga/legea-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-nr-215-2001-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-39?pid=78723084&d=2020-10-13#p-78723084
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legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. b) și c) 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 (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în 
intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul 
Radio VOCES CAMPI din Călărași, jud. Călărași, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio VOCES 

CAMPI cu somaţie publică întrucât, în data de 25 septembrie 2020, a difuzat, în condițiile 
în care campania în domeniul audiovizual se încheiase la ora 7.00, spoturi de 
publicitate electorală și emisiuni electorale, fapta fiind de natură să contravină 
prevederilor art. 13  din Decizia CNA  nr. 475/2020.  

Potrivit dispozițiilor privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 
electorale pentru alegerile locale din anul 2020, începând cu 48 de ore înainte de 
începerea votării și până la încheierea votării sunt interzise difuzarea de spoturi de 
publicitate electorală, precum și invitarea sau prezentarea candidaților și/sau a 
reprezentanților competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de 
radio și de televiziune.” 

 
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  

   Consilier Juridic Ciobanu Dumitru 
 
 
 


