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- pentru postul de televiziune RTT 

 
Decizia nr. 553 din 20.09.2016 

privind respingerea contestaţiei S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. 
 

   
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 septembrie 2016, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat contestaţia nr. 5721/09.06.2016 formulată de  
S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. împotriva Deciziei nr. 320/17.05.2016 privind 
amendarea cu 5.000 lei , pentru încălcarea articolelor 66 alin. (1) lit. a) şi 69 alin. (1) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. 
 Potrivit dispoziţiilor citate:   
 - art. 66 alin. (1): În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de 
interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte 
următoarele principii: 
    a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică; 
 - art. 69 alin. (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 esenţă, prin decizia contestată, radiodifuzorul a fost sancţionat cu 5.000 lei, 
întrucât în cadrul emisiunilor informative “Jurnal RTT”, difuzate în perioadele 17-24 martie şi 
18-24 aprilie 2016, nu s-a asigurat prezentarea echilibrată a reprezentanţilor partidelor la 
nivel local şi nu au fost respectate principiile imparţialităţii şi echilibrului informaţiei 
prevăzute de dispoziţiile invocate. 

Împotriva Deciziei nr. 320/17.05.2016, radiodifuzorul a formulat contestaţie, solicitând 
„reanalizarea” şi „anularea” acesteia. 

Potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, o autoritate publică, în speţă C.N.A., poate revoca actul administrativ emis, 
respectiv  Decizia nr. 320/2016, numai dacă aceasta nu a intrat în circuitul civil, producând 
efecte juridice. 
 Or, aşa cum rezultă din confirmarea de primire (Poşta Română), Decizia  
nr. 320/17.05.2016 a fost comunicată la data de 23.05.2016 şi a produs efecte, în sensul 
că începând cu această dată s-a născut dreptul petentei de a contesta decizia la curtea de 
apel, astfel cum prevede art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor 
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menţionate, amenda 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. 

În ceea ce priveşte argumentele pe fondul deciziei, petenta face o trecere în revistă a 
ştirilor prezentate în perioadele menţionate în decizia contestată, considerând, fără temei, 
că ar fi respectat normele legale care au constituit temeiul adoptării Deciziei nr. 320/2016. 

În urma analizării susţinerilor formulate, membrii  Consiliului  au  constatat  că 
acestea sunt neîntemeiate şi nu sunt de natură să înlăture faptele reţinute în sarcina  
societăţii şi care au determinat aplicarea amenzii. 

Pentru aceste considerente, raportate la prevederile legale invocate, cu respectarea 
dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei formulate 
de S.C. Radioteleviziunea Transilvania S.R.L. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  Serviciul juridic şi reglementări 

     

Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu  

        
        


