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Decizia nr. 149 din 16.02.2016
privind amendarea cu 10.000 lei a BISERICII PENTICOSTALE

SFÂNTA TREIME BISTRIŢA
Bistriţa, Str. Aleea Trandafirilor, Nr. 45, jud. Bistriț a-Năsăud

C.F.: 4512194
Fax:0263232726

- pentru postul RADIO BISTRIȚA
Bistriţa, Str. Aleea Trandafirilor, Nr. 45, jud. Bistriț a-Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu
privire la structura serviciului de programe difuzat de postul RADIO BISTRIȚA, precum
şi Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea acordului pentru
modificarea structurii serviciului de programe cu denumirea RADIO BISTRIȚA.

Postul RADIO BISTRIȚA aparţine radiodifuzorului BISERICII PENTICOSTALE
SFÂNTA TREIME BISTRIŢA (licenţa audiovizuală nr. R262.5/26.05.1998 eliberată la
data de 13.06.2013 şi decizia de autorizare nr. 324.2.05.11.2013 pentru localitatea
Bistriț a, judeţul Bistriț a-Năsăud).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a Notei cu privire la structura
serviciului de programe difuzat de postul RADIO BISTRIȚA, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul BISERICII PENTICOSTALE SFÂNTA TREIME BISTRIŢA a
încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia
să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în
datele prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Alin. (1) lit. e) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală cuprinde
formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, modificarea datelor
prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea
acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor
datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila
de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de
program şi procentele alocate acestora.

În fapt, în baza documentelor prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu respectă formatul de principiu al serviciului de programe şi structura
programelor aprobate de C.N.A. la data de 13.06.2013 pentru postul RADIO BISTRIȚA..

Astfel, în urma monitorizării realizate în perioada 14-20.12.2015 de inspectorul
teritorial, acesta a „constatat că postul RADIO BISTRIȚA din Bistriț a nu a respectat
structura serviciului de programe aprobată de CNA nici pe surse de provenienţă,
nici pe tipuri de emisiuni.”

Potrivit raportului de monitorizare, structura programului difuzat în perioada
14-20.12.2015, prin comparaţie cu cea aprobată de C.N.A. la data de 13.06.2013, se
prezintă după cum urmează:
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Structura serviciului de programe după surse de
provenienţă:(%)

Aprobat
(%)

Real
(%)

Producţie proprie 30.0 72.62
Producţii audiovizuale ale altor producători 70.0 27.38
Programe retransmise : 0 0
Programe preluate : 0 0

Structura serviciului de programe pe tipuri de
programe/emisiuni:(%)

Aprobat
(%)

Real
(%)

Programe de informare 20.0 15.69
Programe educative, culturale, religioase 10.0 43.35

din care:
educative 0 3.27
culturale 0 0
religioase 10 40.08

Film documentar 0 0
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 70 37.10
Publicitate şi teleshopping 0 3.86
din care: publicitate 0 3.86

teleshopping 0 0
În raport de datele menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul

a modificat în mod unilateral structura programului, în sensul că pentru difuzarea de
producţie proprie a fost aprobat un procent de 30%, iar , în mod real, acesta transmitea,
în perioada monitorizată, 72,62%; producţii audiovizuale ale altor producători - aprobat
70%, în mod real - 27,38%; programe de informare – aprobat 20%, în mod real –
15,69%; programe educative, culturale și religioase – aprobat 10%, în mod real –
43,35%; programe de divertisment și alte tipuri de programe – aprobat 70%, în mod real
37,10%.

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a modificat structura
programului pentru care nu solicitase în prealabil acordul Consiliului, astfel cum prevede
imperativ Legea audiovizualului la art. 54 alin. (2), normă potrivit căreia furnizorii de
servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice
modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi în structura
programelor.

De asemenea, conform reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului
de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului
Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se
proceda la această modificare, cu obligaţia depunerii grilei de program pentru un
interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele
alocate acestora.

Or, în perioada monitorizării, respectiv 14-20.12.2015, radiodifuzorul difuza pe
postul RADIO BISTRIȚA o altă grilă de programe decât cea care fusese aprobată, în
condiţiile în care nu obţinuse acordul Consiliului cu privire la difuzarea unei noi
grile,astfel cum solicitase prin cererea înregistrată la C.N.A. sub
nr. 5333/25.06.2015, respinsă în Ședinț a Consiliului din 02.07.2015 și prin cererea
înregistrată la C.N.A. sub nr. 6960/24.07.2015, respinsă în Ședinț a Consiliului din
28.07.2015.

De asemenea, la dozarea cuantumului amenzii, Consiliul a ț inut cont și de faptul
că radiodifuzorul, deși i se solicitase intrarea de îndată în legalitate în privinț a
respectării structurii de programe aprobată de Consiliu la data de 13.06.2015, prin
adresa
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nr. 5372/03.06.2015, a ignorat conț inutul atenț ionării, continuând difuzarea unei alte
structuri de programe decât cea aprobată de Consiliu, încălcând astfel în mod continuu
și repetat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul BISERICII PENTICOSTALE SFÂNTA TREIME BISTRIŢA
(licenţa audiovizuală nr. R262.5/26.05.1998 eliberată la data de 13.06.2013 şi decizia
de autorizare nr. 324.2.05.11.2013 pentru postul RADIO BISTRIȚA), se sancţionează
cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 54 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 prelabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulteioare, 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 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de
ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO BISTRIȚA cu
amendă de 10.000 lei, deoarece nu a respectat formatul serviciului de programe şi
structura programelor aprobate de CNA, încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


