Decizia nr. 643 din 15.11.2016
privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
BRAŞOV, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Braşov
CUI RO3046355
Fax: 0368/408.279; 0368/408.278
- pentru postul de televiziune RTT
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrată la C.N.A. sub nr. 6755 din 18.07.2016 cu privire la emisiunile “Azi în
Braşov” şi „Secretele Braşovului” difuzate de postul RTT în perioada 27 iunie –
14 iulie 2016.
Postul de televiziune RTT aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 728/05.05.2015 şi decizia de
autorizare nr. 1959.0/18.06.2015).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare,
membrii
Consiliului
au
constatat
că
radiodifuzorul
S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 78
alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual.
Potrivit dispoziţiilor invocate, la difuzarea în reluare a programelor se va
face menţiunea "Reluare" pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia
operelor cinematografice.
În fapt, postul de televiziune RTT difuzează la ora 18.30, de luni până vineri,
o ediţie înregistrată a emisiunii talk-show „Azi în Braşov”, iar la orele 20:30 şi
22:30 transmite reluări ale aceleiaşi ediţii pe care a transmis-o la ora 18:30.
Duminica, începând cu ora 10:00, postul RTT difuzează, în direct, o ediţie a
emisiunii talk-show „Secretele Braşovului”, cu reluarea acestei ediţii în ziua
următoare de la ora 21:05.
În urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul RTT în
perioada 27 iunie -14 iulie 2016 cu privire la respectarea de către radiodifuzor a
prevederilor privind asigurarea informării corecte a publicului, ca urmare a
aspectelor sesizate de petent, a rezultat următoarea situaţie de fapt, evidenţiată
în tabelul de mai jos.
Nr.
Data
Crt.
1. 27.06.2016

Ziua
Luni

Denumire
emisiune
Azi în Braşov

Oră
Situaţie afişare reluare
difuzare
22:30
Invitat: Dorel Stânea–director
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură Braşov.
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2. 27.06.2016

Luni

Secretele
Braşovului

21:03

3. 29.06.2016

Miercuri Azi în Braşov

22:24

4. 01.07.2016

Vineri

Azi în Braşov

22:27

5. 06.07.2016

Miercuri Azi în Braşov

20:27

6. 06.07.2016

Miercuri Azi în Braşov

22:26

7. 14.07.2016

Miercuri Azi în Braşov

20:30

S-a afişat menţiunea reluare
numai începând cu ora 22:41
până la finalul ediţiei, ora
22:56.
Invitat
partea
1:
Marius
Neculoiu senator PNL
Invitat partea 2: Nicolea Adrian
Alexa, muzeograf Muzeul Astra
din Sibiu
Nu s-a afişat menţiunea reluare
pe toată durata de difuzare a
emisiunii.
Invitat: ing. Cosmin Didă–Regia
Publică Locală a Pădurilor
Kronstadt
Nu s-a afişat menţiunea reluare
pe toată durata de difuzare a
emisiunii.
Invitat: Ion Dichiseanu, actor,
scriitor
Nu s-a afişat menţiunea reluare
pe toată durata de difuzare a
emisiunii.
Invitat: Mirela Blemovici,
inspector general adjunct ISJ
Braşov
Nu s-a afişat menţiunea reluare
pe toată durata de difuzare a
emisiunii.
Invitat: Mirela Blemovici,
inspector general adjunct ISJ
Braşov
Nu s-a afişat menţiunea reluare
pe toată durata de difuzare a
emisiunii.
Invitat: Liviu Dragomir, director
executiv al clubului Corona
Braşov
S-a afişat menţiunea reluare
începând numai cu ora 20:45
până la finalul ediţiei, ora
20:57.

Analizând raportul de monitorizare întocmit în baza reclamaţiei menţionate,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat informarea
corectă a publicului, în cadrul unor ediţii ale emisiunilor “Azi în Braşov” şi
Secretele Braşovului”, difuzate în perioada 27 iunie – 14 iulie 2016, întrucât a
redifuzat aceste ediţii fără ca radiodifuzorul să afişeze pe ecran, pe întreaga
durată a difuzării acestora, menţiunea “Reluare”.
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Dispoziţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului stabilesc în
sarcina radiodifuzorilor obligaţia asigurării unei informări corecte a publicului
telespectator, prin afişarea pe ecran a menţiunii „reluare”, în situaţia în care un
program cu acelaşi conţinut a mai fost difuzat anterior.
Consiliul consideră că pentru o corectă informare a publicului, radiodifuzorii
trebuie să anunţe publicul cu privire la caracterul transmisiei programului,
respectiv, dacă aceasta este în direct, în reluare, sau dacă sunt prezentate imagini de
arhivă, tocmai pentru a înţelege că acestea nu prezintă o stare de fapt actuală,
imediată.
Or, aşa cum rezultă din conţinutul raportului de monitorizare, radiodifuzorul
nu a făcut aceste menţiuni la redifuzarea emisiunilor ce au făcut obiectul
reclamaţiei menţionate, fapt de natură a induce în eroare publicul telespectator
cu privire la caracterul transmisiei acestor programe.
Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au
propus
sancţionarea
radiodifuzorului
S.C.
RADIOTELEVIZIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L. cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată
în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare.
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 S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,
titularul licenţei audiovizuale TV-C 728/05.05.2015 şi al deciziei de autorizare
nr. 1959.0/18.06.2015 pentru postul de televiziune RTT, se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 78
alin. (3) din Decizia 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 prelabile,
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 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:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
RTT, deoarece nu a afişat menţiunea “Reluare” pe întreaga durată a difuzării
emisiunilor “Azi în Braşov” şi “Secretele Braşovului” transmise în perioada
27 iunie – 14 iulie 2016, în condiţiile în care acestea au mai fost difuzate anterior,
încălcându-se, astfel, prevederile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

