
 
 

Decizia nr. 588 din 08.10.2020 
privind somarea S.C. PAF MEDIA S.R.L 

GALAŢI, Strada Cuza Vodă nr. 60, cam.1, jud. GALAŢI 
e-mail: office@pafmedia.ro;  

 
 

- pentru postul TV GALAŢI 
- GALAŢI, Strada Universităţii, nr. 37, jud. GALAŢI 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 9389/27.09.2020 referitoare la respectarea prevederilor din 
domeniul audiovizualului privind reflectarea campaniei electorale pentru alegerile 
locale din 27 septembrie 2020 în cadrul programelor difuzate de postul TV Galați.   

Postul TV GALAȚI aparţine S.C. PAF MEDIA S.R.L (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 003.4/11.02.2003 şi decizia de autorizare nr. 484.2/12.09.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. PAF MEDIA S.R.L a încălcat prevederile art. 13 lit. 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, începând cu 48 de ore înainte de începerea votării 
și până la încheierea votării sunt interzise: 

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 TV GALAȚI a difuzat, conform raportului de monitorizare 
analizat de membrii Consiliului, emisiuni dedicate reflectării campaniei electorale 
pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020, ulterior momentului la care aceasta 
se încheiase, respectiv în zilele de 25, 26 și 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:  

“(...)„Audienţă la primar” este de asemenea o emisiune înregistrată, de tip talk-
show, pe acelaşi format ca şi „Ediţie specială”,  cu invitaţi care îşi desfăşoară activitatea în 
administraţia publică locală, de cele mai multe ori, un primar de localitate. 

(...) 
       A fost invitat domnul Ionuţ Pucheanu, primarul în funcţie al Municipiului 

Galaţi şi totodată candidat la această funcţie pentru un nou mandat,  din partea PSD. 
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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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Emisiunea a fost difuzată în intervalul orar 11:34:30 – 12:03:00 şi a avut o durată de 
aprox. 29 minute.  

 
Precizez următoarele: 
Am verificat înregistrările din zilele de 25.09, 26.09 şi 27.09.2020, după 

încheierea campaniei electorale, conform Deciziei 475/2020 şi am identificat aceeaşi 
emisiune cu denumirea „Audienţă la primar”, ca fiind difuzată  şi astfel:  

- 25.09.2020, orele 21:58 – 22:27,  
- 26.09.2020, orele 21:30 – 21:59, ( ambele după încheierea campaniei, înainte de 

vot);  
- 27.09.2020, orele 21:30 – 21:58, (după închidere vot). 
(...)” 
După analizarea conținutului raportului, membrii Consiliului au constatat că difuzarea în 

reluare,  în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2020, ulterior încheierii campaniei electorale în 
domeniul audiovizualului,  a emisiunii „Audienţă la primar”, emisiune  în care a fost 
prezentat un candidat la funcția de primar al Municipiului Galați,  a fost de natură să 
contravină prevederilor art. 13 lit.  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 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. PAF MEDIA S.R.L (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
003.4/11.02.2003 şi decizia de autorizare nr. 484.2/12.09.2019 pentru postul TV 
GALAȚI aparţine) se sancţionează cu somaţie publică pentru intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 13 lit. 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 
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a transmite, pe postul TV GALAȚI, 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 postul TV GALAȚI cu somaţie 
publică întrucât, în zilele de 25, 26 și 27 septembrie 2020, a difuzat în reluare emisiunea 
„Audienţă la primar”, emisiune în care a fost prezentat un candidat la funcția de 
primar al Municipiului Galați, în condițiile în care campania în domeniul audiovizual 
se încheiase, 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 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 

 
 
 


