
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 736 din 08.12.2015
privind amendarea cu 2.500 lei a S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.

Bucureşti,

- pentru postul de televiziune KANAL D

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 08 decembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia de Monitorizare cu privire la
respectarea de către radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a
obligaţiei legale de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii aplicate de
C.N.A. prin Decizia nr. 570/12.11.2015 privind somarea societăţii.

Postul de televiziune KANAL D aparţine radiodifuzorului S.C. DOGAN
MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006,
decizia de reautorizare audiovizuală nr. 1239.1-5/18.08.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. a încălcat
dispoziţiile art. 931 alin. (2) Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora în cazul serviciilor de programe de
televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore
de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul 18.00-22.00,
din care o dată în principala emisiune de ştiri.

În şedinţa publică din data de 12 noiembrie 2015, prin Decizia
nr. 570/12.11.2015, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie
publică pentru încălcarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglemenatre a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit raportului de monitorizare, Decizia nr. 570/12.11.2015 a fost
comunicată radiodifuzorului prin fax în data de 16.11.2015, la ora 14.24, moment
de la care acesta avea obligaţia să se conformeze dispoziţiilor art. 931 alin. (2) din
Legea audiovizualului, în sensul difuzării textului sancţiunii prevăzut la art. 3 din
decizia menţionată, în termenul şi în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte respectarea obligaţiei instituite în sarcina radiodifuzorului
prin norma legală citată, în raportul de monitorizare s-a consemnat următoarea
situaţie de fapt, pe care o redăm:

„În urma monitorizării postului de televiziune Kanal D, în perioada de 16 -
17.11.2015, în intervalul orar 18:00-22:00, s-au constatat următoarele:

„În data de 16.11.2015, textul menţionat la Art. 3 al Deciziei nr. 570 din
12.11.2015, a fost difuzat de două ori, la orele 19:50 şi la ora 20:00 (în cadrul ştirilor).

În data de 17.11.2015, la ora 18:36 s-a difuzat a treia oară textul sancț iunii, în
următoarea succesiune de elemente ale programului:

- sfârşitul emisiunii „Teo Show” (rep. 32:48);
- copertă cu menţiunea „Publicitate” (rep. 32:49);
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- calup publicitar (rep. 32:53);
- copertă cu menţiunea „Publicitate” (rep. 35:23);
- autopromovare (rep. 35:27);
- copertă cu menţiunea îmi place KANAL D (rep. 36:14);
- textul deciziei nr. 570 din 12.11.2015 (rep. 36:22);
- copertă cu menţiunea „Publicitate” (rep. 36:47);
- calup publicitar (rep. 36:55);
- copertă cu menţiunea „Publicitate” (rep. 41:17);
- emisiunea „Ştirea Zilei” (rep. 41:22).”

În baza raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, deşi
norma prevede imperativ că textul sancţiunii se difuzează, de cel puţin 3 ori, în
următoarele 24 de ore de comunicare, radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile
legale incidente.

În esenţă, Consiliul a constatat că textul sancţiunii aplicate anterior nu a fost
difuzat, a treia oară, în termenul legal de 24 de ore de la comunicarea acestuia.

În speţă, decizia a fost comunicată prin fax în data de 16.11.2015, la ora
14.24, iar textul sancţiunii a fost difuzat, de două ori, în data de 16.11.2015, la
orele 19.50, respectiv 20.00, şi a treia oară, în data de 17.11.2015, la ora 18.36,
rezultând depăşirea celor 24 de ore în privinţa ultimei difuzări.

Astfel, membrii Consiliului au constatat în interiorul celor 24 de ore de la
comunicarea deciziei, radiodifuzorul a difuzat textul sancţiunii numai de două ori,
în condiţiile în care, în fapt, cea de a treia difuzare a fost peste acest termen,
situaţie ce a condus la încălcarea prevederilor art. 931 alin. (2) din Legea
audiovizualului.

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus amendarea
radiodifuzorului cu suma de 2.500 lei.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu amendă a fost adoptată cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 931 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 150.5/30.05.2006, decizia de reautorizare audiovizuală nr.
1239.1-5/18.08.2009 pentru postul de televiziune KANAL D) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 931 alin. (2)
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.
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Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului

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 postul KANAL D cu
amendă de 2.500 lei, întrucât textul sancţiunii aplicate anterior nu a fost difuzat, a
treia oară, în termenul legal de 24 de ore de la comunicarea acestuia, fapt ce
contravine prevederilor art. 931 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul serviciilor de programe de televiziune,
textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul 18.00-22.00, din care o
dată în principala emisiune de ştiri.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


