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Decizia nr. 673 din 26.11.2020 

privind somarea S.C. NOVA PRESS S.R.L. 
BRAȘOV, Str. Republicii nr. 62, parter cam. 25-30, etaj cam. 2, 2-6  

Jud. Brașov      C.U.I. 13880136 
Fax: 0368446045,  0368446046 

 
- pentru postul de televiziune NOVA TV 
BRAȘOV, Parcul Mic nr. 23-25, bl. 2A 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la întregul 
program audiovizual, difuzat în perioada 06-12.11.2020, de postul NOVA TV. 

Postul de televiziune NOVA TV aparţine radiodifuzorului S.C. NOVA PRESS 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 730/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 
1954.1/08.03.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NOVA PRESS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 8 alin. (4) din Decizia 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 sunt obligaţi să precizeze calitatea în 
care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de 
reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea 
persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora. 

Redăm din raportul de monitorizare:  
- În ziua de 06.11.2020 , în cadrul emisiunii informative Știrile Nova Tv de la ora 18:06, cu reluări la 
orele 19:04 și 23:10, a fost difuzată o știre electorală în care a apărut  cu sincron un  candidat PSD, fără ca să 
fie prezentată pe ecran calitatea de candidat a persoanei în cauză.  Radiodifuzorul a prezentat pe ecran 
următoarele informații : chestor senator Marius Dunca, președinte PSD Brașov. Selecția video care prezintă 
situația are denumirea: S1_06.11.2020 Nova Tv stire Marius Dunca ora 18.06 
- În ziua de 09.11.2020 , în cadrul emisiunii informative Știrile Nova Tv de la ora 17:51, cu reluări la 
orele 19:04 și 23:05 a fost difuzată o știre electorală în care a apărut  cu sincron un  candidat PSD, fără ca să 
fie prezentată pe ecran calitatea de candidat a persoanei în cauză. Radiodifuzorul a prezentat pe ecran 
următoarele informații : chestor senator Marius Dunca, președinte PSD Brașov.  Selecția video care prezintă 
situația are denumirea: S2_09.11.2020 Nova Tv stire Marius Dunca ora 17.51 
- În ziua de 11.11.2020 , în cadrul emisiunii informative Știrile Nova Tv de la ora 17:51, cu reluări la 
orele 19:08 și 23:03 a fost difuzată o știre electorală în care a apărut  cu sincron un  candidat PNL, fără ca să 
fie prezentată pe ecran calitatea de candidat a persoanei în cauză. Radiodifuzorul a prezentat pe ecran 
următoarele informații: Gabriel Andronache deputat PNL.  Selecția video care prezintă situația are denumirea: 
S3_11.11.2020 Nova Tv stire Gabriel Andronache ora 17.51 

Analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile informative difuzate în 
perioada 06-12.11.2020, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestora, nu a 
fost precizată calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea 
de candidat sau de reprezentant al acestuia, iar în cazul posturilor de televiziune, 
numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei 
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acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (4) din Decizia nr. 603/2020 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului 
și a Camerei Deputaților din anul 2020. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 16 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, 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. NOVA PRESS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
730/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1954.1/08.03.2018 pentru postul de 
televiziune NOVA TV) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea 
prevederilor art. 8 alin. (4) din Decizia nr. 603/2020 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 (2) 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,  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 
NOVA TV, deoarece, în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada                    
6-12 noiembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în care se exprimă persoanele 
invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, iar în 
cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe 
ecran la momentul intervenţiei acestora, fapt ce contravine art. 8 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.”  

 

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

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

 
 


