
 
Decizia nr. 180 din 11.02.2020  
privind somarea  S.C. CANARIS S.R.L. 
Brașov, Str. Olteț, nr. 10-11, jud. Brașov 

CUI: 3051742 
 

- pentru postul MIX TV 
Brașov, Str. Olteț, nr. 10-11, jud. Brașov 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.02.2020, Consiliul Naţional  

al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării 
nr. 940/31.01.2020, cu privire la emisiunea „Brașovul tău” difuzată de postul MIX TV, 
în zilele de 31.01. și 07.02.2020. 

Postul de televiziune MIX TV aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS S.R.L. 
(licenţă audiovizuală nr. TV-C 726/05.05.2015  şi decizia de autorizare nr. 
1956.0/18.06.2015 pentru localitatea Brașov). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în 
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, în zilele de 31.01. și 07.02.2020 postul MIX TV a difuzat emisiunea 
„Brașovul tău”, în cadrul căreia a fost difuzată o ştire cu privire la angajații postului 
Radio România Brașov 

Redăm din raportul de monitorizare : 
După verificarea înregistrărilor video  martor proprii am constatat următoarele: 

Postul de televiziune MIX TV din Braşov este difuzat prin reţele de comunicaţii 
electronice în municipiul Braşov şi judeţul Braşov. MIX TV a difuzat  emisiunea 
“Brașovul Tău” Vineri la ora 17.03 și în reluare la ora 18.33. Emisiunea a fost 
difuzată în reluare și Luni 03.02.2020, la ora 07.18 . Realizatorul acestei emisiuni 
este Denisa Tomoș iar invitatul ediției, obiect al petiției, a fost domnul Sebastian 
Grapă, fost senator al României. În emisiune au fost dezbătute subiecte de 
actualitate la nivel național și local(municipiul Brașov, județul Brașov) 

Înregistrarea video a emisiunii “Brașovul Tău”  difuzată Vineri la ora 17.03 are 
denumirea Mix TV 31.01.2020 Brașovul Tău Sebastian Grapă invitat ora 17.03-
17.44. Am extras pasajul video la care face referire petentul , acest pasaj are 
denumirea 31.01.2020 Mix Tv Brașovul Tău Sebastian Grapă selecție  17.36. 
Selecția video respectivă a fost extrasă din intervalul orar 17.36-17.37. 

Am constatat că invitatul ediției “Brașovul Tău”  de Vineri 31.01.2020, a făcut 
afirmații la adresa postului public, Radio România Brașov, la  numărul de angajați al 
postului, la modul cum își desfășoară activitatea personalul acestui radiodifuzor,la  
adresa fondului de salarii pentru cei 60 de angajați prezumtivi în viziunea invitatului 
ediției, asupra modului cum sunt cheltuiți banii publici de către  Radio România 
Brașov pentru fondul de salarii al angajaților. 
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În intervenția în emisiune invitatul  a afirmat următoarele: 
Sebastian Grapă: “…există un post de radio, se numește Radio România Brașov, 
așa, care are, țineți-vă bine, țineți-vă bine! 60 de angajați! 60 de angajați! Acolo când 
se duce mașina să ia un reportaj, înțelegeți dvs., se duce cu 5 oameni, adică unul 
conduce, unul  ține microfonul, unul camera de nu știu ce…”  

În ziua de Vineri 07.02.2020, ora 17.00 Mix TV a difuzat o nouă ediție a 
emisiunii Brașovul Tău, cu  același invitat, domnul Sebastian Grapă, fost senator al 
României. În emisiune s-au făcut din nou referiri la adresa postului public regional  
Radio România Brașov FM. Înregistrarea video a pasajului de interes are denumirea 
07.02.2020 Brasovul Tau Sebastian Grapa Vineri 07.02.2020 pasaj despre radio 
Romania Brasov FM.mp4. Transcrierea integrală a acestui pasaj este prezentată în 
continuare: 
Denisa Tomoș; moderator:  “Permiteți-mi  să începem să lămurim telespectatorii  și 
anumiți telespectatori, cu o afirmație pe care ați avut-o  într-o emisiune trecută, 
referitor la postul de radio România, din, filiala locală, ați spus că de fapt, permiteți-
mi să dăm dreptul la replică reprezentanților de acolo, este o petiție și spune așa: La 
postul particular Mix Tv Brașov, s-a făcut referire de către invitatul emisiunii, în speță 
domnul Sebastian Grapă, la postul public de radio România Brașov FM, acesta a 
spus că postul public de radio are 60 de angajați pe bani publici,așadar acesta a 
indus în eroare telespectatorii  aruncând o lumină nefavorabilă postului public de 
radio  Brașov care are de fapt 25 de angajați,ne spun reprezentanții , domnule 
Grapă, invitatul emisiunii respective a accentuat de mai multe ori această  informație 
care este falsă,între altele, că un angajat de la radio este șofer, altul ține 
microfonul,altul consumă bani publici, atacuri și remarci total neadevărate, aceste 
lucruri neadevărate au darul de a induce o imagine falsă departe de realitatea  
postului public Radio România Brașov FM, care își face datoria de post public  
informând corect și echilibrat ascultătorii..”                                                                                                                             
Sebastian Grapă, invitat: “Însă  îmi mențin următoarea afirmație, cum că, orice radio 
regional  care aparține statului român, că este post de televiziune, că este post de 
radio, este   consumator de bani publici! Așa!”                                                                                            
Denisa Tomoș; moderator:  “Ne spune și telespectatorul anonim acest lucru!”                                              

Vizionând înregistrările şi analizând raportul de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea „Brașovul tău” din zilele de 31.01. și 07.02.2020 
a fost difuzată cu încălcarea art. 64 alin, (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit 
căruia, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în sensul căruia informarea 
cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În cadrul edițiilor acestei emisiuni a fost difuzată o ştire despre numărul de 
angajați ai postului Radio România Brașov, informație prezentată de către invitatul 
emisiunii în ediția din data de 31.01.2020 și reluată în cadrul ediției din data de 
07.02.2020 știre care nu a fost verificată şi prezentată în mod imparţial. 

Potrivit raportului de monitorizare, în cuprinsul emisiunii moderatoarea nu a 
precizat dacă postului public de radio i-a fost solicitat un punct de vedere în legătură 
cu informaţiile prezentate  şi nu s-a menţionat dacă acesta ar fi refuzat, aceasta 
pezentând sesizarea unui telespectator anonim, la care ulterior face referire, drept 
drept la replică. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că ştirea nu a fost difuzată 
cu asigurarea unei informări imparţiale a publicului, întrucât nu a conţinut şi opinia 
persoanei vizate în mod direct de informaţiile prezentate şi care ar fi permis 
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telespectatorilor să-şi poată forma o părere în cunoştinţă de cauză, mai ales că 
subiectul este de interes public, pe plan local.  

Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială 
în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe 
care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 
726/05.05.2015  şi decizia de autorizare nr. 1956.0/18.06.2015 pentru postul MIX TV 
din localitatea Brașov, judeţul Brașov) se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 prealabile, 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 ulterioare, radiodifuzorul are 
obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, 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 TV, deoarece, în emisiunea „Brașovul tău” din zilele de 31.01. și 07.02.2020, 
ştirea despre numărul angajaților postului Radio România Brașov nu a fost 
prezentată cu imparţialitate, neconţinând şi punctul de vedere al postului public de 
radio vizat, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în 
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

 

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

PREȘEDINTE 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  


