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Decizia nr. 538 din 13.09.2016
privind somarea Asociaţia ”Pro Casa”
Bacău, Str. Nordului nr. 19bis, Jud. Bacău
Fax: 0234/586002
- pentru postul TELE 1 BACĂU
Bacău, Str. Vasile Alecsandri nr. 7, Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 septembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat solicitarea radiodifuzorului Asociaţia ”Pro Casa”, înregistrată sub
nr. 7106/01.08.2016, privind modificarea amplasamentului spaţiilor redacţionale şi de
producţie şi de actualizare a distribuitorilor serviciului de programe, precum şi
Informarea prezentată de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la serviciul de programe difuzat
de postul Tele 1 Bacău.
Postul de televiziune TELE 1 BACĂU apaţine radiodifuzorului Asociaţia ”Pro Casa”
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 720/21.04.2015 şi decizia de autorizare nr.
2029.0/08.03.2016).
În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul Asociaţia ”Pro Casa” a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea serviciului de programe poate începe după
obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
Din Informarea întocmită de Biroul Licenţe Autorizări rezultă următoarea situaţie
de fapt pe care o redăm în continuare, astfel cum a fost consemnată:
„10.06.2016 – informare inspector CNA faţă de întreruperea emisiei serviciului de
programe la data de 03.06.2016, cu ataşarea unei informări a radiodifuzorului, datată
03.06.2016, cu privire la întreruperea emisiei ca urmare a inundării spaţiului de emisie.
08.07.2016 – adresă transmisă radiodifuzorului prin care i se comunică
obligativitatea reluării emisiei cel târziu la data de 31.08.2016.
29.08.2016 – radiodifuzorul a transmis că emisia va fi reluată la data de 31.08.2016.
30.08.2016 – proces verbal încheiat la sediul noilor spaţii, fără observaţii.
Conform anexei licenţei audiovizuale, postul este transmis în reţeaua SC DEYVID
COM SRL.
Potrivit cererii actuale, postul va fi transmis în reţelele SC DEYVID COM SRL şi SC
UPC ROMÂNIA SRL.”
În baza acestei Informări, prezentate de reprezentantul Biroului Licenţe Autorizări
şi în cadrul şedinţei, membrii Consiliului au luat la cunoştinţă faptul că radiodifuzorul a
înştiinţat despre „începerea emisiei din data de 31.08.2016”, pentru care a depus
documentaţia în vederea obţinerii deciziei de autorizare prin cererea nr.
7106/01.08.2016, solicitare neaprobată de Consiliu anterior începerii emisiei, situaţie
care contravine art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi
au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.
În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul Asociaţia ”Pro Casa” (licenţa audiovizuală nr. TV-C
720/21.04.2015 şi decizia de autorizare nr. 2029.0/08.03.2016 pentru postul TELE 1
BACĂU) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 58
alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 ca în
următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, 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
radiodifuzorul Asociaţia ”Pro Casa”, deţinătorul postului TELE 1 BACĂU, deoarece a
difuzat programe dintr-un studio neautorizat, încălcând astfel art. 58 din Legea
audiovizualului.”

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru

