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Decizia nr. 674 din 26.11.2020 

privind sancţionarea cu somaţie a S.C. VOICE MEDIA CENTER S.R.L. 
Satu Mare, Bd. Ion C. Brătianu, nr. 1, ap.15, jud. Satu Mare 

- pentru postul CITY RADIO 
Satu Mare, Bd. Ion C. Brătianu, nr. 1, ap.15, jud. Satu Mare 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, referitor la  
spoturile publicitare electorale, difuzate în perioada 6-12 noiembrie 2020, de postul 
CITY RADIO, cu privire la respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 
2020. 

Postul CITY RADIO aparţine radiodifuzorului S.C. VOICE MEDIA CENTER 
S.R.L.(licenţa audiovizuală nr. R596.4/21.10.2004 şi decizia de autorizare nr. 902.0-
2/25.08.2005).  

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor selecții din 
înregistrările  emisiunilor menţionate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. VOICE MEDIA CENTER S.R.L.a încălcat prevederile articolelor 
11 alin. (1) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 
2020, coroborate cu cele ale art. 67 alin. (6) și (7) din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților.   

Potrivit dispozițiilor invocate:   
art. 11 alin. (1): Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale 

numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 67 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 
completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în 
Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia 
Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

     În fapt, conform raportului de monitorizare, în zilele de 6, 9, 10, 11 și 
12.11.2020 au fost difuzate un număr de 7 spoturi publicitare electorale în afara 
emisiunilor electorale, astfel: 8:10, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 17:30 și 18:30. 
Emisiunile electorale au fost difuzate în aceste zile în intervalele 11-12 și 16-17, iar 
în data de 09.11 și între 14-15. 

Analizând conţinutul raportului de monitorizare întocmit pentru perioada 6-12 
noiembrie 2020, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
obligaţia  prevăzută la art. 11 alin. (1) din Decizia nr. 603/2020 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților din anul 2020, întrucât,  a difuzat un număr de 7 spoturi 
publicitare electorale în afara emisiunilor electorale,   astfel cum prevede norma 
legală. 
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Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare 
electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale  

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

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

În temeiul art. 76 alin. (1) 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. VOICE MEDIA CENTER S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R596.4/21.10.2004 şi decizia de autorizare nr. 902.0-2/25.08.2005) 
pentru postul CITY RADIO se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor articolelor 11 alin. (1) 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. VOICE MEDIA CENTER 
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 06.00-14.00, din care o dată în 
principala emisiune de ştiri, următorul text:  

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul CITY RADIO cu 

somaţie publică, întrucât, în perioada 6-12 noiembrie 2020, a difuzat un număr de 7 
spoturi publicitare electorale în afara emisiunilor electorale, fapt ce contravine 
prevederilor art. 11 din Decizia nr. 603/2020 privind respectarea regulilor 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 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 


