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Decizia nr. 320 din 17.05.2016 

privind amendarea cu 5.000 lei  a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.,  
cu sediul în 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 17 mai 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor 
înregistrate la C.N.A. sub nr. 2633/18.03.2016,   2789/ 23.03.2016,  2911/25.03.2016 şi 
3257/04.04.2016 cu privire la emisiuni informative “Jurnal RTT” difuzate de postul RTT în 
perioada 17-24 martie şi 18-24 aprilie 2016. 

 Postul de televiziune RTT aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 728/05.05.2015 şi decizia de autorizare  
nr. 1959.0/18.06.2015). 
 După analizarea rapoartelor de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA 
S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 66 alin. (1) lit. a) şi 69 alin. (1) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Codul 
audiovizualului).  
 Potrivit dispoziţiilor invocate:   
 - 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 fapt, postul de televiziune RTT a difuzat în emisiunile informative „Jurnal RTT”  
din data de 17.03.2016, de la orele 18:00, 20:00, 21:00 şi 22:00 ştirea „De anul acesta 
în campania electorală nu mai este permisă sufocarea oraşelor cu panouri electorale şi 
mashuri din care zâmbesc candidaţii.”. Potrivit rapotului de monitorizare, aceeaşi ştire a 
fost difuzată în reluare joi, 18.03.2016, în ediţiile informative „Jurnal RTT” de la ora 
08:00 şi 09:00. În ştire este prezentată situaţia afişajului electoral la Braşov, precum şi 
faptul că o parte din posibilii candidaţi la alegerile locale din 2016 au început să-şi 
afişeze materiale electorale înainte de data oficială de începere a campaniei electorale. 
Apare în ştire cu o intervenţie directă doamna Maria Grecea, deputat PNL. 
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Potrivit raportului, durata acestei ştiri a fost de 1 minut şi 11 secunde şi a avut 
următorul conţinut:  
0:0:0-0:0:38, Voce Off: „De anul acesta în campania electorală nu mai este permisă 
sufocarea oraşelor cu panouri electorale şi mashuri din care zâmbesc candidaţii. 
Politicieni au găsit totuşi portiţe pentru a se promova. Şi-au agăţat bannerele înaintea 
începerii  campaniei electorale de când Autoritatea Electorală Permanentă nu poate să 
verifice decât sursele de finanţare folosite de partide. Aşa se face că la Braşov pe 
blocurile şi panourile publicitare din oraş au apărut deja chipurile candidaţilor înscrişi în 
competiţii electorale. Deputata PNL Maria Grecea vrea taxarea tuturor celor care au 
furat startul pentru alegerile din vară. Liberala braşoveană spune că va sesiza la 
Autoritatea Electorală  Permanentă afişele şi bannerele amplasate deja în oraş. ” 
0:0:38-0:00:59, Maria Grecea deputat PNL: „Avem panouri publicitare, avem bannere, 
avem pliante! Nu ştim concret cum au fost finanţate! Din păcate aceste lucruri sunt 
ilegale, voi depune o interpelare către Autoritatea Electorală Permanentă să vedem 
concret dacă sunt lucruri legale. Eu sper ca braşovenii să taxeze acest lucru şi să-i 
aleagă pe cei care îşi doresc să respecte legea.” 
0:01:06-0:01:11, Voce Off: „Deputata liberală a reamintit  de-asemenea, că şi-ar fi dorit 
ca mesajul miilor de români care au protestat în octombrie 2015, cerând schimbarea 
modalităţii de a face politică să fie auzit de către toţi competitorii politici. ” 

 

De asemenea, conform raportului de monitorizare, în data de 17.03.2016, postul 
de televiziune RTT a difuzat în emisiunile informative „Jurnal RTT” de la orele 18:00, 
20:00, 21:00 şi 22:00 şi ştirea „Cei care adoptă  copii mai mari de 2 ani pot opta pentru 
un concediu de acomodare plătit cu 1700 de lei lunar timp de un an.”. Aceeaşi ştire a 
fost difuzată în reluare în ziua de Joi 18.03.2016 în ediţiile informative „Jurnal RTT” de 
la ora 08:00 şi 09:00. În ştire a fost prezentată o modificare votată în Parlament cu 
privire la Legea Adopţiei şi o iniţiativă legislativă  a PNL cu privire la modificarea Legii 
Adopţiilor Internaţionale. Apare în ştire cu două intervenţii directe doamna Maria 
Grecea, deputat PNL. Durata acestei ştiri a fost de 2 minute şi 15 secunde şi următorul 
conţinut:  
0:0:0-0:0:47, Voce Off: „Cei care adoptă  copii mai mari de 2 ani pot  opta pentru un 
concediu de acomodare plătit cu 1700 de Lei lunar timp de un an. Este una dintre  
principalele modificări ale legii adopţiilor adoptată miercuri de Camera Deputaţilor. 
Proiectul doreşte să contribuie la creşterea numărului de copii adoptaţi. În România 
numărul copiilor abandonaţi în sistem este de câţiva ani în jurul cifrei de 60.000. În 
fiecare an în spitalele de la noi sunt abandonaţi peste 1000 de copii. Dintre aceştia 
până în septembrie 2015 doar 3800  erau declaraţi adoptabili şi numai 562 au şi fost 
adoptaţi anul trecut. Toate aceste date au demonstrat că Legea Adopţiilor era 
ineficientă şi producea blocaje reale. În aceste condiţii era nevoie ca legea să fie 
modificată. Miercuri, în Camera Deputaţilor care este şi Cameră decizională, a fost 
adoptată noua Lege a Adopţiilor.” 
0:0:47-0:01:06, Maria Grecea deputat PNL: „O lege similară din păcate ea a fost 
respinsă, ne-am bucurat că au venit în acest moment guvernanţii cu o propunere şi ne-
am bucurat cel mai mult că au acceptat amendamentele noastre, această lege va 
simplifica procedura de adopţie atât pentru copiii adoptabili cât şi pentru familiile care 
doresc  să adopte un copil.” 
0:01:06-0:01:23, Voce Off: „Printre modificări se numără reducerea anumitor termene 
pentru procedurile de adopţie, scurtarea termenului în care un copil poate fi declarat 
adoptabil, prelungirea valabilităţii atestatului de familie sau persoanei apte de adopţie 
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de la un an la doi ani. În plus noua lege prevede şi acordarea unui concediu de un an 
de acomodare.” 
0:01:23-0:01:51, Maria Grecea deputat PNL: „Cel mai important amendament susţinut 
de către noi este acela în care se introduce un concediu de acomodare pentru părinţii 
care adoptă un copil mai mare de doi ani, acest concediu este pentru un an de zile şi 
va fi, vor primi o indemnizaţie de 1700 de Lei pe lună. Sperăm noi ca şi pe viitor să 
venim cu modificări pe acest domeniu pentru că legea pentru adopţiile internaţionale 
încă ar mai necesita modificări.” 
0:01:51-0:02:15, Voce Off: „În privinţa adopţiei internaţionale, spune deputatul liberal, 
aici măsurile cu adevărat eficiente  se lasă în continuare aşteptate. Cu toate acestea  
s-a aprobat reducerea termenului în care un copil poate deveni eligibil pentru adopţia 
internaţională, de la doi ani la un an. Propunerea a venit de la parlamentarii PNL, partid 
care a iniţiat şi a susţinut astfel de proiecte de lege menite să sprijine familiile şi să 
ofere copiilor un mediu în care să crească în siguranţă înconjuraţi de dragostea unei 
familii.”  
 

Joi, 24.03.2016 postul de televiziune RTT a difuzat în emisiunile informative 
„Jurnal RTT” de la orele 18:00, 20:00, 21:00 şi 22:00 ştirea „Modul în care se acordă 
azilul politic trebuie schimbat!”. Aceeaşi ştire a fost difuzată în reluare în 25.03.2016 în 
ediţiile informative „Jurnal RTT” de la ora 08:00 şi 09:00. În ştire au fost prezentate 
informaţia despre ziua de 24 Martie 2016, zi de doliu naţional, imagini de la conferinţa 
de presă PNL Braşov în această zi de doliu naţional. În ştire este prezent cu două 
intervenţii domnul senator PNL. Nicolae Vlad Popa. Conform raportului de monitorizare, 
ştirea a avut următorul conţinut  
0:0:0-0:0:29, Voce Off: „Modul în care se acordă azilul politic trebuie schimbat! Este 
părerea senatorului Nicolae Vlad Popa după atentatele de la  Bruxelles. Pacea şi 
securitatea Europei trebuie apărată cu toate mijloacele iar acordarea azilului temporar 
poate fi una dintre soluţii. 24 Martie a fost decretată zi de doliu naţional în Europa în 
memoria victimelor atentatelor din Belgia. În semn de solidaritate cu victimele liberalii 
braşoveni au ţinut un scurt moment de reculegere la conferinţa de presă săptămânală” 
0:0:26-00:00:36 Moment de reculegere la PNL Braşov 
0:0:36-0:0:53, Voce Off: „Senatorul Nicolae Vlad Popa se afla marţi la Bruxelles în 
momentul în care au avut loc atentatele, avea întâlniri cu membrii Partidului Popular 
European după care ar fi trebuit să ia avionul pentru întoarcerea  în ţară. Liberalul 
consideră că atentatul comis în inima Europei este un atentat la valorile care au stat la 
baza creării Uniunii Europene”. 
0:0:53-0:01:24, Nicolae Vlad Popa, senator PNL: „Europa este în doliu, Europa a fost 
cutremurată de ştirea existenţei acestor terorişti în capitala europeană, intenţia lor a 
fost să atace o valoare pentru care a fost creată Uniunea Europeană, pacea, pacea şi 
securitatea cetăţenilor!” 
0:01:24-0:01:33, Voce Off: „Vlad Popa crede că legislaţia privind acordarea azilului 
politic trebuie modificată pentru că modul în care se acordă în prezent această formă 
de protecţie pune în pericol cetăţenii Europei” 
0:01:33-0:02:12, Nicolae Vlad Popa, senator PNL: „Cred eu că modul în care se acordă 
protecţia permanentă, adică azilul politic în Europa este greşit! Se acordă azil 
permanent pentru cauze, motive care sunt limitate în timp, aşa cum este un război. 
Trebuie să găsim calea modificării legislaţiei pentru a face întâi azilul temporar, care să 
protejeze pe cei care sunt prigoniţi din anumite părţi ale lumii, dar în acelaşi timp să 
protejăm Uniunea Europeană şi cetăţenii Uniunii Europene.” 
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0:02:12-0:02:21, Voce Off: „În atentatele de la  Bruxelles 32 de persoane şi-au pierdut 
viaţa iar alte 270 au fost rănite printre care şi patru români.” 

 

În ediţiile informative „Jurnal RTT” difuzate de RTT Braşov în data de 24 martie 
2016 au fost inclus următoarele ştiri cu intervenţii ale reprezentanţilor partidelor politice: 

 
 

Nr.  Joi 24.03.2016 / Ştire /Durată Sincron/ Personalitate Difuzări Durată[sec]. Partid Jurnal Ediţie 
Nicolae Vlad Popa 

senator 
31 PNL 1. Modul în care se acordă 

azilul politic trebuie 
schimbat! 

2 min. 21 sec 
Nicolae Vlad Popa 

senator 

4 

38 PNL 

Jurnal 18:00 
Jurnal 20:00 
Jurnal 21:00 
Jurnal 22:00 

Gergely Janos, primar 
Ormeniş 

40 UDM
R 

2. Braşovenii cu venituri reduse, 
suspecţi de tuberculoză, vor fi 

aduşi gratuit la Spitalul de 
Pneumoftiziologie pentru 
diagnostic şi tratament 

3 min. 23 sec. 

Adrian Gabor, 
vicepreşedinte Consiliul 

Judeţean Braşov 

4 

26 PNL 

Jurnal 18:00 
Jurnal 20:00 
Jurnal 21:00 
Jurnal 22:00 

3. S-a lămurit misterul 
bannerelor inscripţionate R + 

Braşov care au împânzit de 
câteva luni oraşul 
1 min. şi 01 sec. 

Răzvan Popa , consilier 
local 

4 22 PSD Jurnal 18:00 
Jurnal 20:00 
Jurnal 21:00 
Jurnal 22:00 

Marius Neculoiu, 
senator 

20 PNL 4. Infrastructura spitalicească 
trebuie să primească alocări 

în fiecare an. 
2 min. şi 17 sec. 

Marius Neculoiu, 
senator 

4 

35 PNL 

Jurnal 18:00 
Jurnal 20:00 
Jurnal 21:00 
Jurnal 22:00 

Gheorghe Lupu 18 PER 5. La Zărneşti ecologiştii 
mizează pe fostul edil 

Gheorghe Lupu în bătălia 
pentru câştigarea primăriei. 

1 min. şi 01 sec. 

Ionel Spinean 

4 

          15 PER 

Jurnal 18:00 
Jurnal 20:00 
Jurnal 21:00 
Jurnal 22:00 

 
Joi 24.03.2016, Jurnal 
RTT,18:00,20:00,21:00,22:00 

PNL PSD UDMR PER Total 

Durată sincroane  
[sec.] 

600 88 160 132 980 

Durate sincroane  
[%] 

61,22 8,98 16,33 13,47 100 

Numar sincroane   
[nr. ] 

5 1 1 2 9 

Numar sincroane  
[%] 

55,56 11,11 11,11 22,22 100 

Durate ştiri [min:sec] 08:01 01:01 03:23 01:01 13:26 
Durate ştiri  

[%] 
59,68 7,57 25,19 7,57 100 

Număr ştiri 
[Nr.] 

3 1 1 1 6 

Număr ştiri  
[%] 

50,00 16,67 16,67 16,67 100 

 
Conform raportului de monitorizare întocmit în baza sesizării înregistrate sub  

nr. 3257/04.04.2016, după analiza ediţiilor informative „Jurnal RTT” difuzate de postul RTT 
din Braşov în perioada luni, 28 martie 2016 – duminică, 03 aprilie 2016, s-au constatat 
următoarele: 
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- au fost identificate un număr de 76 de ştiri cu intervenţii ale unor personalităţi cu 
calitate politică 

- dintre cele 76 de ştiri, 16 ştiri au fost ştiri distincte, diferenţa până la 76 de difuzări a 
constat din cele 16 ştiri redifuzate în celelalte trei ediţii informative zilnice după ora 
18.00, a doua zi în reluare în cele două ediţii informative şi în emisiunile informative 
retrospective ale săptămânii. 

- au fost contorizate intervenţiile directe în ştire ale personalităţilor cu calitate politică atât 
ca durată cât şi ca număr. 

Dintre subiectele de interes  public identificate în ştirile cu intervenţii ale unor personalităţi 
cu calitate politică sunt enumerate: 
- Braşovul va fi  judeţ pilot pentru investiţiile americane 
- Ministerul Mediului va îndigui Bârsa în zona Aeroportului Braşov 
- Un milion de lei a oferit Consiliul Judeţean pentru 102 biserici din judeţ 
- 20 de localnici din Şirnea au venit în şedinţa CJ ca să ceară bani pentru repararea  

drumului către primul sat turistic din România. 
- Muzeul Naţional Bran ar putea rămâne deschis până la sfârşitul anului 
- 20 de localnici din Şirnea au venit în şedinţa CJ ca să ceară bani pentru repararea  

drumului către primul sat turistic din România 
- Consilierii judeţeni au decis încetarea administrării mai multor monumente istorice din 

oraş de către Consilprest 
- Aparatură de 1 milion de euro scoasă din beci 
- Primarul Braşovului nu crede că soluţiile propuse de poliţişti pentru creşterea siguranţei 

în trafic sunt neapărat cele mai bune 
- Primăria ar putea da terenul pentru amplasarea unui viitor spital la Braşov 
- La bugetul pe care îl are, Ghimbavul ar putea construi singur aeroportul 
- Trei drumuri sunt pe lista de priorităţi a Consiliul Judeţean la capitolul investiţii 
- Consilierul local Răzvan Popa vrea să salveze patrimoniul casei Ioan Barac 
 

După efectuarea monitorizării emisiunilor informative „Jurnal RTT” în perioada  
28 martie 2016- 03 aprilie 2016 au rezultat următoarele date: 

Nr. 
Crt. 

Personalitate Funcţie Publică Partid Număr  
Sincroane

[Nr.] 

Durată  
Sincroane 

[hh:min:sec]
1 Ionel Spinean membru PER 6 00:01:42 
2 Adrian Gabor Vicepreşedinte 

Consiliul Judeţean 
Braşov 

PNL 39 00:16:08 

3 Claudiu Coman vicepreşedinte 
Consiliul Judeţean 

Braşov, 

PNL 14 00:06:46 

4 George Scripcaru primar Braşov PNL 24 00:13:12 

5 Mariana Câju,  consilier judeţean 
preşedinte Comisia 

de Sănătate 

PNL 8 00:04:41 

6 Mihail Veştea consilier judeţean PNL 6 00:02:48 
7 Vasile Oltean,  

director Muzeul Prima Şcoală Românească 
consilier judeţean PNL 4 00:01:12 

8 Răzvan Popa consilier local PSD 4 00:02:08 
9 Sebastian Grapă, senator UNPR 8 00:03:44 

TOTAL 113 0:52:21 
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Partid PER PNL PSD UNPR TOTAL 

Sincroane 
 [nr.] 

6 95 4 8 113 

Sincroane 
[%] 

5,31 84,07 3,54 7,08 100,00 

Sincroane 
[hh:min:sec] 

00:01:42 00:44:47 00:02:08 00:03:44 0:52:21 

Sincroane 
[%] 

3,25 85,55 4,08 7,13 100,00 

 
          După analizarea rapoartelor, membrii Consiliului au apreciat că modul de 
prezentare de către radiodifuzor a emisiunilor informative difuzate în perioadele 
monitorizate a fost de natură să contravină dispoziţiilor art. 69 alin. (1) din Codul  
audiovizualului.  

Astfel, potrivit dispoziţiilor invocate, 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.  

Or, aşa cum rezultă cu evidenţă din sintezele referitoare la numărul ştirilor, 
numărul sincroanelor şi durata acestora, nu a fost asigurată prezentarea echilibrată a 
reprezentanţilor partidelor la nivel local. 

Pe de altă parte, raportat la aspectul anterior reţinut, precum şi la modul de 
prezentare a subiectelor de interes public abordate în cadrul emisiunilor informative, 
aşa cum rezultă din raportul de monitorizare, Consiliul a apreciat că nu au fost 
respectate nici dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Codul audiovizualului, care impun ca  
informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau 
culturală, să respecte principiile  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. 
  

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la  
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost 
sancţionat cu somaţie publică pentru încălcarea aceloraşi dispoziţii legale,  membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. RADIOTELEVIZIUNEA 
TRANSILVANIA S.R.L. cu amendă în cuantum, de 5.000 lei.    
  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 (3) 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 nr. 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  
amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 66 alin. (1)  
lit. a) şi 69 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  
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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 postul  RTT cu amendă de  

5.000 lei, deoarece, 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 art. 66 alin. (1) lit. a) şi 69 alin. (1) 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  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
         


