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Decizia nr. 263/28.02.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.

cu sediul în Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov CUI: 3046355

- pentru postul RTT

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28.02.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie în
baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 10628/07.12.2018 cu privire la emisiuni de ştiri
difuzate de postul RTT, în data de 6 decembrie 2018.

Postul RTT aparţine radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. TV-C 728.1/05.05.2015 elib la 08.01.2019 şi decizia de autorizare
nr.1959.0-1/18.06.2015 elib la 08.01.2019).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 69 (1) din Decizia
nr. 220/2011 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit art. 69 (1): În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare
echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor
parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea
partidelor la nivel local.

În fapt, postul RTT difuzează emisiuni informative înregistrate - „Jurnal RTT” - de luni
până vineri la orele 18:00;18:45;19:30;20:15; 21:00 şi 21:45, iar una din ediţiile informative
zilnice este reluată a doua zi, de luni până vineri, la orele 08:00 şi 09:15. RTT difuzează
sâmbăta la ora 18:00 o emisiune informativă înregistrată, retrospectivă „Ştirile Săptămânii”,
reluată a doua zi, duminica, la ora 11:00.

Potrivit raportului de monitorizare, în jurnalele de ştiri difuzate în perioada
26.11.2018-07.12.2018, de postul de televiziune RTT, s-a constatat următoarea situaţie:

Perioada Luni - Vineri; 26.11.2018-07.12.2019 orele 18:45;19:30;20:15;21:00 şi 21:45
Partid Durate

totale
apariţii în

ştiri

[hh:min:sec]

Apariţii
totale
în ştiri

[nr.]

Durate
apariţii

calitatea
funcţiei
publice

[hh:min:sec]

Apariţii
în

calitatea
funcţiei
publice

[nr.]

Durată
apariţii în
calitate
politică
în ştiri

[hh:min:sec]

Număr
apariţii

în
calitate
politică

[nr.]
PNL 0:13:58 32 0:03:28 10 00:10:30 22
PSD 0:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0
USR 0:04:16 8 00:00:00 0 00:04:16 8

UDMR 0:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0
INDP 0:00:00 9 00:04:14 9 00:00:00 0
PMP 0:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0

FDGR 0:01:03 3 00:00:00 0 00:01:03 3
PRO 0:03:05 5 00:00:00 0 00:03:05 5

TOTAL 42 de ştiri (11
ştiri cu 31 de redifuzări
în jurnale diferite)

57 0:07:42 19 0:15:49 38



2

Au fost luate în calcul jurnalele zilnice de la ora 18:45;19:30;20:15;21:00 şi 21:45, cinci ediţii zilnice.
Toate ştirile cu apariţii ale unor personalităţi în calitatea politică deţinută sunt prezentate mai jos, la
prima difuzare din jurnalele zilnice:

Data Ziua Ora Titlu Ştire Personalitate politică Observaţii
29.11.2018 Joi 18:45 Nimeni nu pleacă de plăcere să lucreze la

mii de km de casă şi familie, declaraţie
ministru Teodorovici
5 Jurnale, 5 intervenţii total;
18.45;19:30;20.15;21.00;21.45.

Mara Mareş, deputat PNL 1 intervenţie pe ştire,
39 sec.;

29.11.2018 Joi 18:45 Protest angajaţi ANAF Braşov
3 Jurnale, 3 intervenţii în total;
18.45;19:30;21.00.

Christian Macedonski,
consilier local FDGR

1 intervenţie pe ştire,
21 sec.;

03.12.2019 Luni 18:45 Gaz în fiecare casă , campanie liberali
3 Jurnale, 3 intervenţii total;

18.45;19:30; 21.45.

Mara Mareş, deputat PNL 1 intervenţie pe ştire,
30 sec.;

06.12.2019 Joi 18:45 Ne vor pe toţi sclavi pe plantaţie
5 Jurnale, 5 intervenţii în total;
18.45;19:30;20.15;21.00;21.45.

Victor Ponta, preşedinte
Pro România

1 intervenţie pe ştire,
37 sec.;

06.12.2019 Joi 18:45 Elevii din învăţământul primar vor
practica sâmbăta sportul
5 Jurnale, 5 intervenţii în total;
18.45;19:30;20.15;21.00;21.45.

Liviu Dragomir , membru
Birou Municipal Permanent
PNL Braşov

2 intervenţii pe ştire,
24 sec. şi 25 sec.;

06.12.2019 Joi 18:45 Majoritatea PSD ALDE nu mai există.
4 Jurnale, 4 intervenţii în total;
18.45;19:30;20.15;21.45.

Mara Mareş, deputat PNL 1 intervenţie pe ştire,
25sec.;

07.12.2019 Vineri 18:45 Conferinţă de presă USR.
4 Jurnale, 4 intervenţii în total;

18.45;19:30;20.15;21.45.

Alen Coliban, senator USR 2 intervenţii pe ştire,
47 sec. şi 17 sec.;

În perioada monitorizată au fost difuzate 42 de ştiri, dintre care 11 ştiri difuzate cu apariţii ale
personalităţilor in calitatea funcţiei publice deţinute şi 31 de ştiri cu apariţii ale personalităţilor care
deţin o funcţie politică. Din cele 42 de ştiri difuzate au fost 11 ştiri unice, cu 42 de redifuzări dintre care
7 ştiri au avut intervenţii în calitatea politică a personalităţilor apărute şi 4 ştiri au avut intervenţii în
calitatea funcţiei publice deţinute.
Ordinea apariţiilor în ştiri la postul RTT după durata şi numărul apariţiilor a partidelor politice în
perioada verificată a rezultat:

1. PNL, 10 min. cu 22 apariţii;
2. USR, 4 minute cu 8 apariţii;
3. PRO România, 3 minute cu 5 apariţii;
4. FDGR, 1 minut cu 3 apariţii;

Ordinea apariţiilor în ştiri la postul RTT după durata şi numărul apariţiilor a reprezentanţilor partidelor
politice în perioada verificată a rezultat:

Crt. Personalitatea/Funcţie Politică Partid Nr.
apariţii

Durate
apariţii

[hh:min:sec]
1 Mara Mareş, deputat PNL PNL 12 0:06:25
2 Liviu Dragomir , membru

Birou Municipal Permanent
PNL Braşov

PNL 10 0:04:05

3 Alen Coliban, senator USR USR 8 0:04:16
4 Victor Ponta, preşedinte Pro

România
PRO 5 0:03:05

5 Christian Macedonski, consilier
local FDGR

FDGR 3 0:01:03

După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
încălcarea prevederilor legale care obligă radiodifuzorii să asigure o prezentare
echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, în programele de ştiri, ţinând cont de
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ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz,
de reprezentarea partidelor la nivel local.

Or, aşa cum rezultă din raportul analizat, programele de ştiri difuzate în perioada
monitorizată de postul RTT nu au asigurat prezentarea echilibrată a reprezentanţilor
puterii şi opoziţiei, nu au ţinut cont de ponderea partidelor parlamentare şi nici de
reprezentarea partidelor la nivel local.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor 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. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţă

audiovizuală nr. TV-C 728.1/05.05.2015 elib. la 08.01.2019 şi decizia de autorizare
nr.1959.0-1/18.06.2015 elib la 08.01.2019 pentru postul RTT) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din
Decizia nr. 220/2011 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

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 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 RTT
deoarece, emisiunile de ştiri difuzate în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2018 au fost
difuzate cu încălcarea prevederilor art. 69 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, În programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o
prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea
partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de
reprezentarea partidelor la nivel local.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


