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Decizia nr. 696 din 15.12.2020 

privind sancționarea cu somație a S.C. ETV CENTER S.R.L.  
cu sediul în Târgu Mureș, Str. Predeal, nr. 12, jud. Mureș 

C.U.I. 16887660 
 
 

- pentru postul ERDELY TV/ERDELY TV HD 
Târgu Mureș, Str. Predeal, nr. 12, jud. Mureș 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, referitor la 
respectarea regulilor de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020, în emisiunea de 
promovare electorală SAJTOPRES difuzată pe data de 18.11.2020, de postul 
ERDELY TV. 

Postul de televiziune ERDELY TV aparţine S.C. ETV CENTER S.R.L. (licenţa 
audiovizuală TV-C 783.2/18.06.2015 şi decizia de autorizare  
nr.1987.0-2/01.09.2015). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. ETV CENTER S.R.L. a încălcat prevederile art. 10 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, în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri 
electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să 
evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat .  

În fapt, conform raportului de monotorizare, inspectorul audiovizual, în urma 
vizionării înregistrărilor martor puse la dispoziție de radiodifuzor în vederea  
verificării prin sondaj a veridicității automonitorizărilor emisiunilor electorale  difuzate 
de  postul regional Erdely TV cu studioul în Tg.Mureș,  a constatat următoarele : 

În data de 18 noiembrie 2020 la ora 20:02  postul a difuzat în direct o emisiune 
de dezbateri electorale denumită  SAJTOPRES - in traducere ”presa presei” sau 
”media presată”.   Emisiunea electorală  difuzată în limba maghiară și marcată 
corespunzător, a avut o durată de 50 minute și a fost moderată de doi ziariști aflați în 
studioul postului Erdely TV.  Aceștia au avut doi invitați virtuali pe candidații Cseke 
Attila și Oltean Csongor,  ambii fiind competitori la alegerile parlamentare  din partea 
formațiunii politice UDMR.  Emisiunea a fost difuzată în reluare de două ori a doua zi 
în 19.noiebrie de la ora 11:35 respectiv de la ora 23:10.  

Înainte de debutul emisiunii de dezbatere electorală au fost difuzate două 
fragmente  din imnul secuiesc. Intonarea acestuia a durat aproximativ 16 secunde 
având ca fundal imaginea Bisericii Încoronării din Budapesta și statuia ecvestră 
Mathias Rex din Cluj (captură video anexată)    
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În timpul emisiunii candidatul Oltean Csongor a avut mai multe intervenții video 
in cadrul cărora au fost vizibile pe lângă însemnele partidului UDMR și a UE, două 
fanioane roșu alb verde  reprezentând  simbolul național a Ungariei. Aceste fanioane 
erau afișate pe mobilierul din spatele candidatului fiind vizibile în stânga și dreapta 
acestuia.  (capturi  de imagine anexate:  imagine 1 și imagine 2 ). 

Analizând conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută la art. 10 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, înainte 
de debutul emisiunii de dezbatere electorală „SAJTOPRES”, au fost difuzate două 
fragmente  din imnul secuiesc. Intonarea acestuia a durat aproximativ 16 secunde 
având ca fundal imaginea Bisericii Încoronării din Budapesta și statuia ecvestră 
Mathias Rex din Cluj, iar în timpul emisiunii, candidatul Oltean Csongor a avut mai 
multe intervenții video in cadrul cărora au fost vizibile pe lângă însemnele partidului 
UDMR și a UE, două fanioane roșu alb verde, reprezentând  simbolul național a 
Ungariei 

Or, potrivit dispoziţiilor invocate, în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri 
electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să 
evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat.  

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. ETV CENTER S.R.L., având licenţa audiovizuală  
TV-C 783.2/18.06.2015 şi decizia de autorizare nr.1987.0-2/01.09.2015, pentru 
postul ERDELY TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor art. 10 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. ETV 
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 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 

ERDELY TV, întrucât, înainte de debutul emisiunii de dezbatere electorală 
„SAJTOPRES”, din 18 noiembrie 2020, au fost difuzate două fragmente din imnul 
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secuiesc, iar în timpul emisiunii, un candidat la alegerile parlamentare, a avut mai 
multe intervenții video in cadrul cărora au fost vizibile pe lângă însemnele partidului 
UDMR și a UE, două fanioane roșu alb verde, reprezentând simbolul național a 
Ungariei, fapt ce contravine prevederilor art. 10 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, conform cărora, în cadrul 
emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, 
semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale 
altui stat .” 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


