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Decizia nr. 670 din 26 noiembrie 2020 
privind sancționarea cu somație publică a S.C. UNDA MEDIA S.R.L. 

cu sediul în TÂRGU JIU, Calea București, nr. 64, et. 1, ap. 1, jud. Gorj 
CUI: 18575664 

Fax: 0353/419941   e-mail: radioaccent@yahoo.ro 
 
 

- pentru postul RADIO ACCENT 
din NOVACI, jud. Gorj 

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Control, cu privire la emisiunea ”La 
obiect”, difuzată în data de 7 noiembrie 2020, de postul RADIO ACCENT. 

Postul RADIO ACCENT aparţine radiodifuzorului S.C. UNDA MEDIA S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R 823.7/09.12.2008 și decizia de autorizare nr. 1656.1-5/13.09.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de constatare 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. UNDA MEDIA S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 603 din 21 octombrie 2020 privind regulile 
de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii 
pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:  

c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 
208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu 
participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării 
unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile 
vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, 
vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afişat în mod vizibil pe 
toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale 
pot fi difuzate în zilele de luni până duminică. 

Conform prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, în timpul 
campaniei electorale, informațiile privind sistemul electoral, tehnica votării, calendarul 
campaniei electorale, programele politice, opiniile și mesajele cu conținut electoral 
trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de emisiuni: 

c) dezbateri electorale - în care candidații, jurnaliștii, analiștii și alți invitați pun în 
discuție programele electorale și temele de interes public. 

În fapt, sâmbătă, 7 noiembrie 2020, postul RADIO ACCENT a difuzat, în direct, de 
la ora 13.10, emisiunea electorală La Obiect al cărui invitat a fost dl. Iulian Popescu, 
candidat PNL la Camera Deputaților. Emisiunea a fost difuzată concomitent și pe postul 
de televiziune ACCENT TV, aparținând aceluiași trust.  

Potrivit raportului de constatare: 
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În anexa trimisă și înregistrată la CNA cu nr. 10822/1 din 05.11.2020, emisiunea de 

promovare electorală este menționată ca fiind difuzată de luni până vineri, la ora 13:10. 
Sâmbătă 7 noiembrie a.c. trebuia difuzată emisiunea de dezbatere Alegeri 2020, conform 

Anexei trimise și conform prevederilor legale ale Deciziei 603/2020: emisiunile electorale pot fi 
difuzate în zilele de luni până vineri. 

Emisiunea La Obiect a avut marcajul Live - Studio Radio Accent - Promovare electorală.  
Redăm din raportul de constatare: 
Întrucât în data de 7 noiembrie am urmărit în timp real emisiunea difuzată de postul de radio, 

am contactat telefonic reprezentantul în relația cu CNA, pe dl. Nicolae Băloi, aducându-i la cunoștință 
faptul că această emisiune nu se află în grila de campanie depusă la CNA și că în zilele de sâmbătă 
și duminică nu se difuzează emisiuni de promovare electorală, conform prevederilor legale în vigoare.  

Urmare a discuției telefonice avute cu dl. Băloi, după ce își consultă telefonul, moderatorul 
anunță la minutul 02:46 al emisiunii, că așteaptă în studio și un candidat din partea partidului PSD, 
deși la începutul acesteia nu a specificat acest lucru. Marcajul cu numele emisiunii și cel cu 
Promovare electorală nu s-a schimbat de pe ecran, însă moderatorul anunță din nou la minutul 29:00 
că așteaptă în continuare candidatul PSD. 

 

După analizarea raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare 
în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 
anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni de dezbatere 
electorală prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, în care pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu 
participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării unui 
candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că emisiunea ”La obiect”, difuzată cu marcajul 
Promovare electorală, de postul RADIO ACCENT, concomitent cu postul de televiziune 
ACCENT TV, aparținând aceluiași trust, în data de sâmbătă, 7 noiembrie 2020, nu a fost 
marcată ca fiind emisiune de dezbatere electorală cu participarea a cel puțin doi candidați 
sau reprezentanți ai acestora, care pun în discuţie programele electorale şi temele de interes 
public legate de campania electorală, astfel cum prevede norma invocată. 

Deși potrivit mențiunilor specificate de radiodifuzor în Anexa la Decizia nr. 603/2020, 
comunicată CNA în data de 5 noiembrie 2020, acesta trebuia să difuzeze în 7 noiembrie 
2020, de la ora 13.10 emisiunea de dezbatere electorală ”Alegeri 2020”, în care se pun în 
discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală cu 
participarea a cel puțin doi candidați sau reprezentanții acestora, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile invocate, difuzând o emisiune de 
promovare electorală și nu de dezbatere electorală așa cum a comunicat CNA în Anexa 
menționată. 

Încercarea moderatorului de a preciza în timpul emisiunii că așteaptă în studio și un 
candidat din partea PSD nu reprezintă o respectare a prevederilor legale invocate, întrucât, 
pe de o parte, emisiunea a avut marcajul Live - Studio Radio Accent - Promovare electorală, 
iar, pe de altă parte, aceasta s-a desfășurat fără participarea a cel puțin doi candidați sau 
reprezentanți ai acestora pentru ca emisiunea să fie considerată de dezbatere electorală ce 
se difuzează de luni până duminică.  

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 76 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților și 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: 
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NOVA MEDIA S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. R 
823.7/09.12.2008 și decizia de autorizare nr. 1656.1-5/13.09.2011, pentru postul RADIO 
ACCENT, se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 603 din 21 octombrie 2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei 
Deputaților 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 S.C. UNDA MEDIA S.R.L. 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, următorul text: 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul RADIO 
ACCENT, deoarece, sâmbătă, 7 noiembrie 2020, a difuzat emisiunea de promovare 
electorală ”La obiect”, cu participarea unui singur candidat, fiind puse în discuție programul 
electoral al unui partid și temele de interes public legate de campania electorală, fără ca 
radiodifuzorul să respecte dispozițiile art. 5 din Decizia nr. 603 privind regulile de desfăşurare 
în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 
anul 2020. 

Potrivit dispozițiilor invocate, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni de dezbatere 
electorală prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, în care pun în discuţie 
programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu 
participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării unui 
candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat.” 

 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 

 
 

 
 
 


