
 
Decizia nr. 698 din 15.12.2020 

privind sancționarea cu somație a  S.C. UNIREA PRES SRL 
cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 27, jud. Alba 

CUI 1756666 
e-mail : redactie@radiounirea.ro; Fax: 0258 811 420  

 
- pentru postul  UNIREA FM din Alba Iulia, jud. Alba 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele sinteză întocmite de Direcţia Control, Serviciul 
Inspecție, cu privire la respectarea reglementărilor privind reflectarea campaniei 
electorale pentru alegerea membrilor Parlamentului României în cadrul emisiunilor 
difuzate de posturile de radio și de televiziune locale și regionale în perioada 13-19  
noiembrie 2020.  

Postul UNIREA FM aparţine radiodifuzorului S.C. UNIREA PRES S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. R871.1 din 21.11.2013  eliberată la 21.06.2016 şi decizia de autorizare  
nr. 1901.0 din 22.07.2014 eliberată la 22.07.2014). 

 În urma analizării rapoartelor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
S.C. UNIREA PRES S.R.L. a încălcat prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) 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. 

Conform prevederilor invocate:  
Art. 5 (1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi 

difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:  
b) emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta 
programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct 
a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de 
antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 
208/2015, cu modificările și completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare 
la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin 
marcajul „emisiune electorală”, afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul 
posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri;  

Potrivit raportului analizat, întocmit de inspectorul CNA în urma verificării prin 
sondaj a înregistrărilor și în comparație cu datele raportate de radiodifuzor, s-a 
constatat că postul de radio Unirea FM, din localitatea Alba Iulia, a difuzat în reluare, de 
la orele 02:05 și 05:05, în data de 14.11.2020 (sâmbătă),  emisiuni electorale. 

 Or, potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 1 lit. b) 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, emisiunile electorale, în care competitorii 
electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală, pot fi 
difuzate în zilele de luni până vineri. 
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Având în vedere aspectul constatat, 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, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului 
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și a art. 17 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,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. UNIREA PRES S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. 
R871.1 din 21.11.2013, eliberată la 21.06.2016 şi deciziei de autorizare nr. 1901.0 din 
22.07.2014,  eliberată la 22.07.2014 pentru postul UNIREA FM din Alba Iulia, se 
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) 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. 

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 (3) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-
14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul UNIREA FM din Alba 
Iulia, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio Unirea FM cu 

somaţie publică întrucât, sâmbătă, 14 noiembrie 2020, a difuzat în reluare, de la orele 
02:05 și 05:05,  emisiuni electorale. 

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 1 lit. b) 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 emisiunile electorale, în care competitorii 
electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală, pot fi 
difuzate în zilele de luni până vineri. 

 
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 

 


