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Decizia nr. 321 din 17.05.2016 

privind somarea S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L. 
cu sediul în Braşov, Str. Olteţ nr. 10-11, cam. 14, jud. Braşov  

 C.U.I. 33255671 
Fax: 0268/548 080 

 
 

- pentru postul de televiziune MIX  2 
 
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 mai 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat informarea întocmită de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării 
înregistrate la C.N.A. sub nr. 3985 din 25.04.2016  cu privire la programul  difuzat de 
postul de televiziune MIX 2 în perioada 18-24 aprilie 2016.  

 

Postul de televiziune MIX 2 aparţine S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. TV-C 725/05.05.2015, eliberată la 05.05.2015, decizia de autorizare 
nr. 1955.0/18.06.2015, eliberată la 18.06.2015). 

 

 După analizarea informării,  membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
NECOM ADVERTISING 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. 
 

Conform informării întocmite de inspectorul teritorial al CNA, postul de 
televiziune local MIX 2 Braşov  este difuzat prin reţele de comunicaţii electronice în 
Braşov şi judeţul Braşov. Ediţiile informative locale Ştirile Mix TV sunt difuzate pe 
parcursul unei zile la orele 18:00; 19:00; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00 şi 24:00. MIX 2 
Braşov difuzează sâmbăta la orele 17:00; 19:00; 21:00 şi duminica 08:00;14:30 şi 
18:30 ediţii informative retrospective. 

Potrivit informării, după analiza ediţiilor informative difuzate de postul MIX 2  
Braşov  în perioada 18 - 24 aprilie 2016, s-au constatat următoarele: 
- au fost identificate un număr de 189 ştiri cu intervenţii ale unor personalităţi cu 

calitate politică. 
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- dintre cele 189 ştiri, 25 ştiri au fost ştiri distincte, diferenţa până la 189  difuzări a 
constat din cele 164 ştiri redifuzate în celelalte ediţii informative. 

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

Subiectele de interes  public identificate în ştirile cu intervenţii ale unor personalităţi cu 
calitate politică: 
- Preşedintele Senatului audiat la Braşov 
- Noi investiţii la Braşov 
- Acţiune a Asociaţilor Nevăzătorilor 
- Preşedintele PND a venit la Braşov 
- Solidaritate naţională pentru familia Bodnariu 
- Ceremonie religioasă a credincioşilor protestanţi maghiari 
- Drumuri judeţene reabilitate 
- Răzvan Popa confirmat în funcţia de candidat de PSD 
- Cătălin Leonte va candida independent 
- Legea pentru Aeroportul Braşov în stand-by 
- Centre culturale în fiecare cartier 
- Tinerii cu abilităţi speciale premiaţi 
- La vârsta de 102 ani munceşte în grădină 
- Consiliul Judeţean a preluat Baza Olimpia 
- Francezii au cântat la Hărman 
- Debranşarea de la Tetkron complicată 
- Activitate de salubritate deficitară 
- Protocol între patroni şi ANAF  

După efectuarea monitorizării emisiunilor informative MIX 2 în perioada 18-24 aprilie 
2016 au rezultat următoarele date: 
 

Nr. 
Crt. 

Personalitate Funcţie Publică Partid Număr 
Sincroane

[Nr.] 

Durată 
Sincroane 

[hh:min:sec]
1 Adina Durbacă 

 
Viceprimar Braşov 

PNL 
PNL 11 00:02:52 

2 Adrian Gabor Vicepreşedinte CJ Braşov PNL PNL 46 00:14:13 

3 Călin Popescu Tăriceanu Preşedinte ALDE ALDE 1 0:0:10 

4 Cătălin Leonte, fost consilier 
local 

Candidat Independent Primăria 
Braşov 

INDP 11 00:02:56 

5 Ciprian Bucur  Viceprimar Braşov PNL PNL 10 00:05:01 

6 Daniel Fenechiu  Preşedinte PND Braşov PND 11 00:02:34 
7 George Comşa Deputat Independent INDP 8 00:02:48 

8 George Scripcaru Primar Braşov PNL 10 00:03:30 
9 Ion Dumitru Dumitrescu Director executiv D.G.F.P. 

Braşov 
UNPR 7 00:01:38 

10 Ionel Fliundra Consilier judeţean PNL PNL 11 00:04:57 
11 Lucian Pascu Consilier judeţean Săcele PNL 8 00:03:04 
12 Maria Grecea Deputat PNL PNL 10 00:03:10 
13 Mihai Costel Preşedinte PMP Braşov PMP 10 00:02:00 
14 Mihai Dişor Primar Hărman PNL PNL 10 00:03:50 
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15 Mihai Mohaci preşedinte interimar PSD Braşov PSD 11 00:02:34 
16 Răzvan Popa consilier local PSD PSD 11 00:03:07 
17 Toro Tamaş consilier local PPMT PPMT 21 0:06:59 

TOTAL 207 1:05:23 
 
 
 

Partid PSD INDP PMP ALDE PND PPMT UNPR PNL TOTAL
Sincroane 

Număr 
 [nr.] 

22 
 

19 
 

10 
 

1 
 

11 
 

21 
 

7 
 

116 
 

207 

Sincroane 
Număr 

 [%] 

10,63 
 

9,18 
 

4,83 
 

0,48 
 

5,31 
 

10,14 
 

3,38 
 

56,04 
 

100 

Sincroane  
Durate 

[hh:min:sec] 

00:05:41 
 

00:05:44 
 

00:02:00 
 

0:0:10 
 

00:02:34 
 

00:06:59 
 

00:01:38 
 

00:40:37 
 

1:05:23 
 

Sincroane  
Durate 
 [%] 

8,69 
 

8,77 
 

3,06 
 

0,25 
 

3,93 
 

10,68 
 

2,50 
 

62,12 
 

100 

 
        După analizarea informării, membrii Consiliului au apreciat că modul de 
prezentare de către radiodifuzor a emisiunilor informative difuzate în perioada 
monitorizată 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 din sinteza 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, Consiliul a apreciat că au 
fost încălcate şi 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, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului  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: 
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 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NECOM ADVERTISING S.R.L. (licenţă audiovizuală  
nr. TV-C 725/05.05.2015, eliberată la 05.05.2015, decizia de autorizare  
nr. 1955.0/18.06.2015 eliberată la 18.06.2015 pentru postul de televiziune MIX 2)  se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate  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.  

 

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 MIX 2, 
deoarece, în cadrul emisiunilor informative “Ştirile Mix TV”, difuzate în perioada 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  
 
 
 
         
 
    
 
         


