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Decizia nr. 683 din 03.12.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L.  
cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 

faza I, et. V, sector 5  
C.U.I. 24334385 

Fax: 031/400.44.41; email: office@rcs-rds.ro 
 
 

- pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD  
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, referitor la 
respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, în emisiunile de dezbateri 
electorale, difuzate în data de 17  noiembrie 2020, de postul DIGI 24/DIGI 24 HD. 

Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV 
S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-
7/09.02.2012). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV 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.  

În fapt, în data de 17.11.2020, în intervalul orar 22:27-22:51, postul de televiziune 
Digi 24 a difuzat emisiunea Jurnalul de seară, moderată de Cosmin Prelipceanu, 
avându-i ca invitați pe candidați din partea partidelor politice (PSD, USR, PNL, PMP, 
Pro România și UDMR). 

Potrivit raportului de monitorizare, dezbaterea a fost anunțată printr-o copertă cu 
textul ALEGERI PARLAMENTARE 2020/dezbatere electorală, iar, pe toată durata 
dezbaterii, a fost afișată, în partea din stânga-jos a ecranului, static, în mod vizibil, 
mențiunea dezbatere electorală.    

 

Invitați: 
 Adrian Țuțuianu (senator Pro România), în studio; 
 Radu Oprea (senator PSD), în studio; 
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 Alina Gorghiu (senator PNL), prin Skype; 
 Cristina Prună (deputat USR), prin Skype; 
 Eugen Tomac (președinte PMP, deputat), prin telefon; 
 Cseke Atilla (senator UDMR), prin telefon. 
– Pentru fiecare invitat, au fost precizate și titrate funcția deținută și apartenența politică, dar nu a 

fost afișată mențiunea „candidat”. 
Titluri: Iohannis: Guvernul nu trebuie să plece acasă; Cine e vinovat pentru tragedia de la ATI Neamț; 

Cine e vinovat pentru morții de la ATI Neamț. 
Teme: 
 Declarațiile date de președintele Klaus Iohannis, referitoare la Guvernul Orban; 
 Situația din sistemul de sănătate, în contextul tragediei de la Neamț; 
 Vaccinarea anti Covid. 

 

Moderatorul a acordat fiecărui invitat câte 2 minute, pentru a se exprima, apoi încă 1 minut și 30 de 
secunde, pentru interpelări sau completări. De asemenea, moderatorul a mai acordat, atunci când i s-a 
cerut, 10 secunde pentru acordarea unei replici (la solicitarea reprezentantului PSD, Radu Oprea, după o 
intervenție a președintelui PMP, Eugen Tomac. 

 
Analizând conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 

că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută la 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, întrucât, în timpul emisiunii 
Jurnalul de seară, difuzată cu mențiunea dezbatere electorală, nu a fost precizată 
calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiune, cum ar fi cea de candidat 
sau de reprezentant al acestuia, astfel cum prevede norma invocată, ci doar funcția 
deținută și apartenența lor politică. 

Or, potrivit dispoziţiilor 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. 

De exemplu: Adrian Țuțuianu a fost prezentat ca fiind senator Pro România, Radu 
Oprea, ca senator PSD, Alina Gorghiu, ca senator PNL, Cristina Prună, ca deputat 
USR, Eugen Tomac, ca președinte PMP, iar Cseke Atilla, ca senator UDMR, fără a li 
se preciza și calitatea în care aceștia se exprimă, cum ar fi cea de candidat sau de 
reprezentant al acestuia.  

Având în vedere aceste aspecte și 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 somaţie publică. 

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L., având licenţa 
audiovizuală S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-7/09.02.2012, 
pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD, se sancţionează cu somaţie publică pentru 
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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 S.C. CAMPUS 
MEDIA TV 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 somaţie publică postul DIGI 24, 

întrucât, în timpul emisiunii Jurnalul de seară din 17 noiembrie 2020, difuzată ca fiind 
de dezbatere electorală, nu a fost precizată calitatea în care se exprimă persoanele 
invitate, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia, ci doar funcția 
deținută și apartenența lor politică, fapt ce contravine prevederilor art. 8 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. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 


