
Decizia nr. 644 din 15.11.2016
privind somarea S.C. R TV NEAMŢ S.R.L.

cu sediul în Piatra Neamţ, Aleea Tiparului nr. 14, jud. Neamţ
Fax: 0233/237.999

- pentru postul de televiziune TELE M NEAMŢ

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei
înregistrate la C.N.A. sub nr. 8360/21.09.2016 cu privire la emisiunea „În ciuda presei”,
difuzată de postul TELE M NEAMŢ în perioada 01.06-21.07.2016.

Postul de televiziune TELE M NEAMŢ aparţine S.C. R TV NEAMŢ S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 789/18.06.2015 şi decizia de autorizare
nr. 1972.0/23.07.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. R TV NEAMŢ S.R.L.
a încălcat prevederile art. 52 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul are obligaţia de a asigura accesul la
revizionarea ori la reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii
unei solicitări scrise, fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea
unei copii video sau audio, după caz.

În fapt, în data de 21.07.2016, radiodifuzorul S.C. R TV NEAMŢ S.R.L.
a primit o solicitare de la un petent pentru a-i pune la dispoziţie revizionarea emisiunii
“În ciuda presei”, ediţiile difuzate în perioada 01.06-18.07.2016, cerere ce a rămas
fără răspuns din partea radiodifuzorului.

Prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 8360/21.09.2016, petentul s-a adresat
Consiliului solicitând sancţionarea radiodifuzorului pentru nerespectarea prevederilor
art. 52 alin. 1 şi 2 din Codul audiovizualului.

Potrivit concluziilor inspectorului audiovizual, consemnate în raportul de
monitorizare, radiodifuzorul nu a asigurat accesul persoanei vătămate la revizionarea
programelor în termen de 24 de ore de la data primirii solicitării scrise.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 52 alin. 2 din Codul audiovizualului,
potrivit cărora radiodifuzorul are obligaţia de a asigura accesul la revizionarea ori la
reaudierea programului în termen de 24 de ore de la data primirii unei solicitări scrise,
fie direct, la sediul radiodifuzorului, fie indirect, prin înmânarea unei copii video sau
audio, după caz.

Membrii Consiliului apreciază că motivele invocate de radiodifuzor prin punctul
său de vedere adresat C.N.A. nu demonstrează respectarea normei care prevede în
mod expres că persoana care se consideră lezată de prezentarea în cadrul unui
program audiovizual a unor fapte neadevărate sau informaţii eronate, poate cere
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radiodifuzorului revizionarea sau reaudierea programului în termen de 24 de ore de la
primirea solicitării, obligaţie pe care radiodifuzorul S.C. R TV NEAMŢ S.R.L. nu a
respectat-o.

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. R TV NEAMŢ S.R.L. cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare 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. R TV NEAMŢ S.R.L., titularul licenţei audiovizuale
nr. TV-C 789/18.06.2015 şi al deciziei de autorizare nr. 1972.0/23.07.2015, pentru
postul de televiziune TELE M NEAMŢ, se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 52 alin. (2) 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:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
TELE M NEAMŢ, deoarece nu asigurat accesul unui solicitant la revizionarea unui
program, în termen de 24 de ore de la data primirii solicitării scrise, încălcându-se,
astfel, prevederile art. 52 alin. (2) 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


