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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul reglementări şi relaţii europene cu
privire la respectarea de către radiodifuzori a obligaţiei de a comunica la CNA raportul
semestrial referitor la promovarea operelor audiovizuale europene în cadrul serviciilor de
programe, în perioada 01.01.2015-31.12.2018.
Radiodifuzorul ASOCIAŢIA CENTRUL MEDIA ADVENTIST deţine licenţa
audiovizuală nr. S-TV 128.6/08.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1290.0-4/14.05.2007
pentru postul SPERANŢA TV.
Analizând Nota prezentată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat prevederile art. 88 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului),
potrivit cărora radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României prezintă semestrial Consiliului un
raport, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul
cod.
Potrivit dispoziţiilor articolelor 85 - 87 din actul normativ invocat:
- art. 85 - Radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României au obligaţia de a asigura în cadrul
fiecărui serviciu de programe de televiziune îndeplinirea următoarelor cerinţe:
a) să rezerve operelor europene, astfel cum sunt definite la art. 11 din Legea
audiovizualului, minimum 50% din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat
informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi
teleshopping;
b) să rezerve operelor europene create de producători independenţi cel puţin 10%
din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive,
jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10% din
bugetul lor de programe;
c) respectarea structurii programelor aprobate de Consiliu.
- art. 86 - Sunt exceptate de la prevederile art. 85 lit. a) şi b) serviciile de programe
de televiziune care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
a) au o audienţă potenţială de până la 3% din populaţia recenzată a ţării;
b) nu difuzează filme artistice de lung metraj şi seriale pentru televiziune;
c) conţinutul serviciului de programe este exclusiv de interes local.
- art. 87 - Dispoziţiile art. 23 din Legea audiovizualului privind promovarea operelor
audiovizuale europene se vor aplica în mod corespunzător serviciilor media la cerere,
potrivit specificului acestor servicii.
În vederea verificării respectării reglementărilor invocate, prin adresa nr.
2881/21.03.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a solicitat radiodifuzorului să-i
transmită situaţia statistică privind asigurarea şi promovarea producţiei de opere europene
în cadrul serviciilor de programe difuzate în perioada 01.01.2015-31.12.2018, de postul de
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televiziune SPERANŢA TV. Conform Notei, radiodifuzorul a avut la dispoziţie o lună pentru
a trimite această situaţie statistică.
Astfel, în baza Notei prezentate în şedinţă, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a comunicat raportul semestrial, pentru perioada menţionată, cu privire la
situaţia operelor europene promovate şi difuzate în cadrul serviciului de programe de
televiziune pentru care este licenţiat, aşa cum avea obligaţia legală în conformitate cu
prevederile art. 88 din Codul audiovizualului.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE
Art. 1. Radiodifuzorul ASOCIAŢIA CENTRUL MEDIA ADVENTIST (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 128.6/08.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1290.0-4/14.05.2007
pentru postul SPERANŢA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 88 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 nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul ASOCIAŢIA CENTRUL MEDIA
ADVENTIST, pe postul de televiziune SPERANŢA TV, 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 radiodifuzorul
ASOCIAŢIA CENTRUL MEDIA ADVENTIST, deoarece nu a comunicat raportul semestrial
cu privire la situaţia operelor europene promovate şi difuzate în cadrul serviciului de
programe de televiziune pentru care este licenţiat, aşa cum avea obligaţia conform art. 88
din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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