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Decizia nr. 596 din 04.06.2019
privind somarea S.C. GALAXY S.R.L.

Bucureşti, Str. 9 Mai, nr. 6, bloc 23A, sc. 2, parter, ap. 55, camera 2, sector 6
C.U.I. 1613968

Fax: 0252/333 333

- pentru postul TELEVIZIUNEA GALAXY
Drobeta-Turnu Severin, Bd. Carol I, nr. 43, bl. B2, parter, jud. Mehedinți

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie referitor la emisiuni
difuzate în perioada campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlamentul European de
către radiodifuzori locali și regionali.

Postul TELEVIZIUNEA GALAXY aparţine S.C. GALAXY S.R.L. (licenţa
audiovizuală TV-C 134.4/15.04.2004 eliberată la 07.09.2017 şi decizia de autorizare
nr.833.1-3/23.10.2007 eliberată la 07.09.2017).

După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L. a încălcat prevederile art. 15 alin. (1) și (3) din Decizia
nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 15 - (1) Radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi electorale numai în cadrul

emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 13.

(3) Spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde şi trebuie să
fie asumate în mod explicit, prin prezentare sau prin conţinut, de către competitorii
electorali.

Potrivit raportului întocmit de inspectorul teritorial, ca urmare a monitorizării serviciului
de programe al Televiziunii Galaxy din Drobeta-Turnu Severin în perioada campaniei
electorale pentru alegerile europarlamentare 2019 s-a constatat depășirea duratei maxim
admise pentru spotul ALDE (2 minute și 14 secunde).

Conform aceluiași raport, pe toată durata campaniei spoturile au fost grupate într-un
calup intitulat "Publicitate electorală" și au fost difuzate după calupul de publicitate normală
la începutul grupajului informativ de la ora 20.00 și imediat după știri.

În săptămâna a 4-a a campaniei electorale a fost difuzată și promovare electorală cu
denumirea "Interes general", dar spotul ALDE de 2 minute și 14 secunde nu a fost difuzat
acolo, ci în grupajul de publicitate electorală, iar în zilele de 23 și 24 mai 2019, spotul PSD
cu Rovana Plumb, durata 1 minut, a fost difuzat separat de calupul de spoturi cu
denumirea "Publicitate electorală", chiar înaintea genericului știrilor principale de la ora
20.00.
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În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că

radiodifuzorul a difuzat spoturi electorale în alte condiții decât cele impuse de dispozițiile
legale, în speță, după calupuri de publicitate comercială ori inainte și după emisiunile
informative generale, iar nu doar în cadrul emisiunilor de promovare electorală și al
emisiunilor de dezbatere electorală, așa cum sunt definite acestea de legislația specifică,
respectiv art. 7 alin. (1) lit. a) și b din Decizia 308/2019.

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat
dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii publici şi privaţi pot difuza spoturi
electorale numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b),
cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13.

De asemenea, față de cele consemnate în cadrul raportului de monitorizare, Consiliul
a constatat și nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Decizia 308/2019, în condițiile
în care spotul ALDE, prezentat de radiodifuzor în perioada campaniei electorale pentru
alegerile europarlamentare 2019 a avut o durată de 2 minute și 14 secunde, iar potrivit
normei invocate, spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 60 de secunde.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare 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 dispoziţiilor 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. GALAXY S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C
134.4/15.04.2004 eliberată la 07.09.2017 şi decizia de autorizare nr.833.1-
3/23.10.2007 eliberată la 07.09.2017 pentru postul TELEVIZIUNEA GALAXY) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 15 alin. (1) și (3) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual
a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

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 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 TELEVIZIUNEA
GALAXY, deoarece, în perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare a difuzat
spoturi de publicitate electorală cu o durată mai mare față de cea permisă de
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reglementările în vigoare și în cadrul altor emisiuni decât cele de promovare sau de
dezbatere electorală, fapte ce contravin prevederilor art. 15 alin. din Decizia nr. 308/2019
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


