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  Tel.:00 4 021 3055356 
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 Decizia nr. 327 din 29.04.2020 
  privind somarea S.C. CAT MEDIA S.R.L  

cu sediul în GALAŢI, str. Barboşi nr. 41, bl. B5, ap. 40, judeţul Galaţi 
CUI: 23647945 

email: express_tv@yahoo.com 
 

- pentru postul de televiziune etv  
GALAŢI str. Parcului nr. 4, Căminul F, et. 2, jud. Galaţi 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control cu 
privire la respectarea de către postul etv din Galați a prevederilor referitoare la 
informațiile și comunicatele oficiale ale autorităților publice în timpul stării de urgență 
instituită la data de 16 martie 2020. 

Postul de televiziune etv Galați aparţine radiodifuzorului S.C. CAT MEDIA S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 698.1/08.05.2014 și decizia de autorizare nr. 
1898.1/04.07.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. CAT MEDIA S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 76 alin. (4) din 
Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Potrivit dispoziţiilor invocate, informaţiile şi comunicatele oficiale ale 
autorităţilor publice cu privire la dezastre, la starea de urgenţă sau la starea de asediu 
se difuzează integral şi cu prioritate.  

În fapt, în intervalul 24 martie - 12 aprilie 2020, Direcţia Control a monitorizat 
serviciul de programe difuzat de postul etv şi, potrivit raportului de monitorizare, a 
constatat următoarele: 
 

 Postul  nu şi-a schimbat strategia editorială şi conţinutul emisiunilor sale pentru a dedica mai mult 
spaţiu temei Covid 19.  La o parte dintre emisiuni, moderatorii şi invitaţii au abordat acest subiect. Sunt 
prezentate în continuare, pe categorii:  
- Pe conţinut şi tipuri de emisiuni:  
1. Emisiunile informative:    
         -  „ EcoSistem”, (despre natură şi protejarea ei - realizator  Eugen Stamate), a abordat tema „Covid 
19” la ediţia din 26.03, reluată pe 27.03.2020;  

- clip ECOSAL 1 şi  ECOSAL 2  - din data de 06.04 au început să fie difuzate două scurte filmări cu 
caracter informativ  care prezintă activităţi ale lucrătorilor Serviciului Public de salubritate Ecosal: cum se 
dezinfectează şosele, străzi,  trotuare,  ghene şi tomberoane de gunoi; cum se ridică gunoiului menajer. 
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- spot ISU - pe toată perioada monitorizată a fost difuzat un spot realizat cu  angajaţi şi manageri de la 
ISU, SMURD, Poliţie, Ambulanţă, UVSAR Galaţi care îndeamnă şi sfătuiesc populaţia să stea acasă. 

- „Există omenie  şi  în România” - a fost difuzat pe toată perioada un  scurt reportaj de la Tg. Bujor 
cu o iniţiativă   locală de distribuire la domiciliu de alimente locuitorilor din zonă aflaţi în dificultate. 

- imagini de la şedinţa Consiliului judeţean Galaţi din data de 25.03.2020 pe tema analizată. 
Toate celelalte emisiuni informative („Aducem Basarabia acasă” , „Avocat tv”, „Banii tăi”, „Un om pe lună”, 
„Cafeneaua lui Enache” ) – au avut conţinutul specific/obişnuit sau au fost reluări.   
     Nu există în program o emisiune de ştiri la ore fixe.  
2. Emisiuni educative:  
          - „Fiţi oameni!” (realizator pastorul Vasile Tofan),  a abordat tema Covid 19 din perspectiva 
religioasă, la ediţiile din 26.03, reluare pe 27.03 şi din 02.04, reluare pe 03.04.2020. A fost un îndemn la 
corectitudine, rugăciune, speranţă, încredere în Dumnezeu. 
          - „Pilula de sănătate”  (realizator Constanţa Apostol cu un invitat de profesie medic de familie).  A 
fost o reluare a unei ediţii relizate înainte de decretarea stării de urgenţă, în care se face comparaţie cu gripa 
sezonieră, diverse sfaturi de protecţie, alimentaţie etc),  
Toate celelalte emisiuni educative („Oameni şi oameni”,  „E bine să ştii” , „Destine” ) – au avut onţinutul 
specific/obişnuit sau fost reluări. 
3. Emisiuni de divertisment:  
        - „Matinalul de seară” (realizator Gabriel Chifu cu invitatul său, director la Serviciul Public judetean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat  Galaţi despre măsuri luate, donaţii pentru echipamente şi 
materiale de protecţie) – ediţia din data de 31.03, reluată pe 01.04 şi 06.04.2020. 

    
Toate celelalte emisiuni de divertisment  („Între oglinzi paralele”, „Sandwich” , „Vestea bună”, 

„Oameni cu stil”, „Lumea piticilor” , „Istoria premiilor Oscar”  şi „Istoria berii”)  –  au avut conţinut 
specific  sau reluări.     
 4. Emisiunile culturale  („Confluenţe”, „Dreptul la viaţă”, „România mea”, „Contrapunct”, „Cele mai 
frumoase poezii”) şi  Emisiunile religioase  („Tu alegi”)  –  conţinut specific  sau reluări.     
5.  Publicitate:  a fost difuzată cu respectarea prevederilor legale. Calupurile publicitare au fost separate clar, 
sonor şi vizual de restul programelor audiovizuale, prin coperte neutre.  
         Au fost difuzate în perioada monitorizată  şi alte mesaje de avertizare conf. cu Art.120 (5) din 
Dec.220/2011, recomandate de CNA, pentru a preveni şi educa populaţia.  (Apel 112; Spot donare de sânge.)  
Conţinutul emisiunilor difuzate de postul de televiziune etv din GALAŢI pe tema Covid 19 a respectat 
prevederile art. 3, alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și ale art. 64-67 din Codul 
audiovizualului. 

 Referitor la respectarea art. 76 din Codul audiovizualului:  
        Anterior perioadei monitorizate a fost difuzat textul Decretului privind starea de urgenţă. 
Până la data de 01.04.2020 inclusiv, postul nu a publicat conţinutul integral al Ordonanţelor militare 3,4, 5, 6.   
Pe data de 01.04.2020 am contactat radiodifuzorul. I-am explicat din nou ce obligaţii are prin lege şi i-am trimis 
legislaţia  avută în vedere,  iar ca o sursă de informare adecvată,  am făcut trimitere la site-ul MAI 
www.mai.gov.ro.  
         Începând cu 02.04.2020,  postul a respectat cerinţele articolului final al ordonanţelor („furnizorii de 
servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 
două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare”).  Au fost difuzate integral în 
varianta text  Ord. Milit. 5 şi 6.  Ord. militare  nr. 7 şi 8 au fost difuzate text integral imediat ce au fost emise 
de autorităţi, mai mult de 2 zile. 
         Astfel, postul etv GALAŢI nu a respectat în perioada 24.03 – 01.04.2020  prevederile art. 76 din 
Codul audiovizualului deoarece nu a difuzat textul Ordonanţelor emise, dar am constatat că a corectat 
această situaţie  începând din data de 02.04.2020. 

În raport de conţinutul redat din raportul de monitorizare, membrii Consiliului 
au constatat că, în perioada monitorizată 24.03-12.04.2020, radiodifuzorul nu a 
respectat dispozițiile art. 76 alin. (4) din Codul audiovizualului, raportate la cele ale  
art. 15 alin. (3) din Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020, art. 14 alin. (2) din Ordonanța 
Militară nr. 4/29.03.2020, art. 5 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 5/30.03.2020, art. 
12 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 6/31.03.2020 și art. 20 alin. (2) din Ordonanța 
Militară nr. 7/04.04.2020.  



  3

Potrivit dispozițiilor invocate din Codul audiovizualului, informaţiile şi 
comunicatele oficiale ale autorităţilor publice cu privire la dezastre, la starea de 
urgenţă sau la starea de asediu se difuzează integral şi cu prioritate. 

Conform articolelor menționate anterior din Ordonanțele Militare invocate, 
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje 
difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul 
Ordonanțelor Militare emise (de la nr. 3 la nr. 7) pentru perioada monitorizată 24 
martie-12 aprilie 2020. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, potrivit dispozițiilor legale invocate 
anterior atât din Codul audiovizualului, cât și din Ordonanțele Militare emise, 
radiodifuzorul avea obligația să informeze publicul despre conținutul actelor militare și 
să difuzeze regulat cel puțin două zile despre cuprinsul acestora. 

Or, raportat la situația prezentată în raportul de monitorizare, Consiliul a 
constatat că, în perioada stării de urgență și cu precădere, de la emiterea 
ordonanțelor militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 19, 
radiodifuzorul nu a informat publicul despre conținutul acestora, după  cum urmează: 

- în intervalul 24 martie - 1 aprilie 2020, interval în care au fost publicate 
ordonanțele militare nr. 3/24.03.2020, nr. 4/29.03.2020, nr. 5/30.03.2020 și nr. 
6/31.03.2020, radiodifuzorul nu a informat publicul cu privire la conținutul acestora, 
așa cum avea obligația, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) din Ordonanță 
Militară nr. 3, art. 14 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 4, art. 5 alin. (2) din Ordonanța 
Militară nr. 5 și art. 12 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 6. 

- în data de 9 aprilie 2020, radiodifuzorul nu a difuzat informații cu privire la 
conținutul Ordonanței Militare nr. 7/04.04.2020 potrivit dispozițiilor art. 20 alin. (2).  

 În aceste condiții, membrii Consiliului au constatat că, în perioada 
monitorizată, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 76 alin. (4) din Codul 
audiovizualului, raportate la cele ale art. 15 alin. (3) din Ordonanță Militară nr. 
3/24.03.2020, ale art. 14 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020, ale art. 5 
alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 5/30.03.2020, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța 
Militară nr. 6/31.03.2020 și ale art. 20 alin. (2) din Ordonanța Militară nr. 7/07.04.2020 
care prevăd obligația de a difuza integral și cu prioritate informațiile cuprinse în 
ordonanțele militare emise de Ministerul Afacerilor Interne, pentru cel puțin două zile 
de la data publicării acestora. 

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. CAT MEDIA S.R.L. deţinătorul licenţei audiovizuale  
nr. TV-C 698.1/08.05.2014 și a deciziei de autorizare nr. 1898.1/04.07.2019 pentru 
postul etv din Galați se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 76 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind codul 
de reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.                                        
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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 udiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. CAT 
MEDIA 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 etv, 

deoarece, în perioada 24 martie-1 aprilie 2020 și, respectiv în ziua de 9 aprilie 2020, 
nu a informat publicul despre conținutul ordonanțelor militare emise în intervalul 
respectiv de către Ministerul Afacerilor Interne, încălcând astfel prevederile art. 76 din 
Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență 
radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la 
cererea acestora.” 

 
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  
 

 
 


