
 
 

  

 

 

 
 

Către Consiliul Național al Audiovizualului 
 
 
 

Vă supunem atenției în anexa observații la proiectul de decizie privind regulile 

de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale din anul 2016 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului, supus dezbaterii publice. 

 
  

 
 
 
 
 

George Chirita 
Director executiv ARCA      11 octombrie 2016 
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Observatii ARCA 
la proiectul de decizie pentru reglementarea campaniei electorale 

 
1. Propunem eliminarea alin 4 și 5 ale art. 4: 

(4) La posturile private de radio şi televiziune cu acoperire naţională timpii de antenă 
oferiţi competitorilor electorali trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile 
publice cu acoperire naţională. 
(5) La posturile locale şi regionale de radio şi de televiziune private timpii de antenă 
oferiţi competitorilor electorali vor fi proporţionali cu numărul de candidaturi rămase 
definitive în aria geografică acoperită de postul respectiv, potrivit datelor comunicate 
public de către birourile electorale de circumscripţie din respectiva arie de acoperire. 

Motivare: 
Alocarea timpilor de antenă este reglementată de legea electorală la art 68. 

Alineatele 1,2 și 3 ale acestui articol sunt consacrate exclusiv reglementării alocării de 
timpi de antenă la posturile publice, în vreme ce pentru posturile private este 
consacrat alin 4, care introduce drept unică restricție de acces la campanie regula de a 
asigura  ”aceleaşi condiţii tarifare pentru toţi competitorii electorali” 

In contradictoriu cu art 68 din legea electorală, decizia CNA adaugă la lege alte 
condiții de alocare de timpi de antenă și de acces la campanie în cazul posturilor 
private, prin alin 4 și 5 ale art 4, care obligă posturile private să urmeze algoritmul de 
alocare de la posturile publice. Acestă adaugare ar constitui o încălcare a legii 
electorale. 

 
2. propunem eliminarea alin 5 de la art 10: 

(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate 
spoturi de interes public, cu caracter informativ privind legislaţia electorală, 
puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală 
Permanentă, cu acordul CNA. 
 

Motivare: 
Difuzarea mesajelor de interes public este reglementată de SECŢIUNEA a 10-a 

Campanii noncomerciale din Codul audiovizualului, fără a se institui o obligație de 
difuzare a unor asemenea mesaje. Practica aplicării acestei reglementări evidențiază 
faptul că CNA certifică natura de mesaj de interes public noncomercial a unor 
asemenea mesaje și eventual recomandă difuzarea lor, dar nu impune niciodată 
această difuzare.  

O asemenea obligație, cum este și cea instituită de alin 5, ar reprezenta o 
ingerință editorială și o încălcare a art 6 alin 2 al legii audiovizualului.   

 
 


