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Decizia nr. 671 din 26 noiembrie 2020
privind sancționarea cu somație publică a S.C. SOLPRESS S.R.L.
cu sediul în SATU MARE, str. Mircea cel Bătrân nr. 15, jud. Satu Mare
CUI: 5607969
Fax: 0261/767301; e-mail: redactiasm@informatia-zilei.ro
- pentru postul INFORMAȚIA TV

Întrunit în şedinţa publică din 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control, cu
privire la emisiunile difuzate de postul INFORMAȚIA TV în prima săptămână de
campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, respectiv,
în perioada 6-12 noiembrie 2020.
Postul de televiziune INFORMAȚIA TV aparţine radiodifuzorului S.C.
SOLPRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 638/24.04.2012 și decizia de
autorizare nr. 1838.0/26.07.2012).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SOLPRESS 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.
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În fapt, potrivit raportului de monitorizare, în ziua de 06.11.2020 a fost difuzată,
în reluare, la orele 08:10 și 14:00, o ediție a emisiunii de dezbatere Agenda Publică,
la care au participat domnii: Radu Panait - președinte USR Satu Mare și Ciprian
Crăciun - președinte executiv PSD Satu Mare, fiindu-le menționată calitatea politică,
de reprezentanți ai unor competitori electorali.
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a menționat pe durata difuzării, în reluare, a emisiunii Agenda
Publică că aceasta este o emisiune de dezbatere electorală, fapt ce contravine
prevederilor 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;
Având în vedere că, în emisiune au participat doi reprezentanți ai unor
competitori electorali și ținând cont de faptul că discuțiile s-au canalizat spre teme de
interes public legate de campania electorală, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 603/2020
care instituie că 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.
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:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. SOLPRESS S.R.L., având licenţa audiovizuală TVC 638/24.04.2012 și decizia de autorizare nr. 1838.0/26.07.2012, pentru postul de
televiziune INFORMAȚIA TV, 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.
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Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. SOLPRESS
S.R.L. 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 somație publică postul
INFORMAȚIA TV, deoarece, pe parcursul emisiunii Agenda Publică, difuzată, în
reluare, în 6 noiembrie 2020, în care s-au discutat teme de interes public legate de
campania electorală, nu a menționat, pe întreaga durată a acesteia că este o
emisiune de dezbatere electorală, fapt ce contravine prevederilor 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.”
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

