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Decizia nr. 167 din 25.02.2016
privind somarea S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A.
cu sediul în ARAD, str. Petru Rareş nr. 1-3, jud. Arad

Tel.: 0257/270.183; Fax: 0257/258.168

- pentru postul de televiziune WEST TV
Calea Victoriei nr. 33 (pavilion administrativ, et. IV), Arad, jud. Arad

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, ediţii ale emisiunilor
informative, difuzate în zilele de 17 și 18 ianuarie 2016, de postul
WEST TV.

Postul de televiziune WEST TV aparţine radiodifuzorului S.C. ASTRA
VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 167.5/09.01.2007, eliberată
la 01.03.2011 decizia de autorizare nr. 1509.1-2/29.09.2009 eliberată la 01.03.2011).

În urma analizării raportului de monitorizare, și a vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. a
încălcat prevederile articolului 42¹ alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit dispoziţiilor invocate:
(1) Persoanele cu handicap de auz au dreptul de acces la serviciile media

audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice.
(3) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al

persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire
locală:

a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron în timpul unei
durate programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi
dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;

b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau prin titrare sincron programele de
importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora;

c) vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de
auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil;

d) programele prevăzute la lit. b) se difuzează însoţite de un semn de avertizare
conform anexei.
Redăm din conţinutul raportului de monitorizare situaţia de fapt constatată:

În perioada 17-18 ianuarie 2016 au fost monitorizate emisiunile informative
difuzate de postuul de televiziune WEST TV privind respectarea dispoziț iilor Legii
Audiovizualului privind interpretarea în limbaj mimico-gestual şi prin titrare sincron,
pentru a ajuta persoanele cu deficienţe de auz să aibă acces la informaţii de actualitate:

Faţă de conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
postul de televiziune WEST TV nu a aplicat prevederile art. 42¹ referitoare la protecţia
persoanelor cu handicap de auz în niciuna dintre emisiunile informative difuzate în
perioada 17-18 ianuarie 2016.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului
consideră că radiodifuzorii au obligaţia să respecte drepturile persoanelor cu deficienţe
de auz, aceste persoane constituind o categorie socială cu privire la care legislaţia
audiovizuală conţine reglementări specifice în vederea respectării dreptului de acces la
serviciile media audiovizuale al acestora.
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Ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la

art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat propunerea de
sancţionare cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate a S.C. ASTRA
VAGOANE CĂLĂTORI S.A., decizie adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Lege audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. având (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 167.5/09.01.2007, eliberată la 01.03.2011 decizia de autorizare
nr. 1509.1-2/29.09.2009 eliberată la 01.03.2013) pentru postul de televiziune WEST TV
din Arad , se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru
încălcarea prevederilor articolului 42¹ alin. (1) şi (3) 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.

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, pe postul de televiziune WEST TV, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune
WEST TV cu somaţie publicădeoarece nu respectă dreptul de acces la serviciile
media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, nerealizând interpretarea
în limbajul mimico-gestual şi titrarea sincron în timpul programelor de ştiri, așa cum
prevede art. 42¹ alin. (1) şi (3) din Legea 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


