
DECIZIA nr. 854 din 01.10.2019
privind somarea S.C. RADIO DIRECT S.R.L.

cu sediul în Brașov, Str. Traian Grozăvescu, nr. 7, jud. Brașov,
Fax: 0268/549712

- pentru postul de radio TEX FM
Brașov, Str. Traian Grozăvescu, nr. 7, jud. Brașov,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 octombrie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire cu privire la sediul studioului
postului TEX FM (Brașov), aparţinând radiodifuzorului S.C. RADIO DIRECT S.R.L.

Radiodifuzorului S.C. RADIO DIRECT S.R.L. deţine licenţa audiovizuală
nr. R290.7/04.07.1996 elib. la 17.02.2015 și decizia de autorizare
nr. 213.1-2/08.05.2009, eliberată la 02.04.2015 pentru postul de radio TEX FM
(Brașov).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RADIO DIRECT S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform
cărora difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de
autorizare audiovizuală.

Conform raportului de monitorizare, din informațiile obținute în mediul on-line
și prin constatarea la fața locului în mod direct, a faptului că imobilul situat în Brașov,
str. Traian Grozăvescu Nr. 7, județul Brașov, a fost demolat, am contactat telefonic
reprezentantul postului TEX FM Brașov și am cerut informații cu privire la această
situație.

Am aflat cu această ocazie că studioul și spațiile redacționale au fost mutate în
Brașov, Str. Carpaților Nr. 60, Obiectiv 3, Etaj 2, județul Brașov.

În data de 25.09.2019, am efectuat un control la adresa Brașov, Str. Carpaților
Nr. 60, Obiectiv 3, Etaj 2, județul Brașov și am constatat că aici se află amplasat
studioul și spațiile redacționale pentru postul de radio TEX FM din Brașov. În evidența
C.N.A. este menționat că studioul și spațiile redacționale se află amplasate în Brașov,
Str. Traian Grozăvescu Nr. 7, județul Brașov.

În procesul-verbal încheiat cu ocazia acestui control reprezentantul postului a
declarat: clădirea situată în Brașov , Str. Traian Grozăvescu Nr. 7, județul Brașov a
fost vândută de proprietar și demolată de noul proprietar, astfel că pentru a nu
întrerupe funcționarea postului TEX FM societatea RADIO DIRECT SRL a fost
nevoită să mute amplasamentul studioului și spațiilor redacționale în Brașov, Str.
Carpaților Nr. 60, Obiectiv 3, Etaj 2, județul Brașov, fără a întrerupe difuzarea de
program audiovizual.

La data controlului studioul se afla în funcțiune și furniza program audiovizual
pe frecvența de 105.50 Mhz în municipiul Brașov.

Am putut constata că adresa studioului expres menţionată în decizia de
autorizare eliberată de C.N.A. la data de 08.05.2008, nu coincide cu adresa studioului
din care postul emitea efectiv la data de 25.09.2019. În fapt, radiodifuzorul avea
obligaţia de a obţine decizia de autorizare a noului studiou înainte de a începe
difuzarea serviciului de programe dintr-un alt studio decât cel autorizat de C.N.A.
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În baza constatărilor consemnate, membrii Consiliului au considerat că
radiodifuzorul S.C. RADIO DIRECT S.R.L. a început difuzarea serviciului de
programe cu semnal de identificare TEX FM, fără să fi obţinut decizia de autorizare a
studioului, încălcând astfel prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului,
conform cărora radiodifuzorul putea începe difuzarea de programe după obţinerea
deciziei de autorizare audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeași lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RADIO DIRECT S.R.L., (titular al licenţei audiovizuale
nr. R290.7/04.07.1996 elib. la 17.02.2015 și decizia de autorizare
nr. 213.1-2/08.05.2009, eliberată la 02.04.2015 pentru postul de radio TEX FM din
Brașov, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 58 alin. (1) 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 (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în
următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, pe postul de radio TEX FM din
Brașov, 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 cu somaţie publică
radiodifuzorul S.C RADIO DIRECT S.R.L., deţinătorul postului de radio TEX FM,
deoarece a realizat şi difuzat programele dintr-un studio neautorizat, încălcând
prevederile art 58 din Legea audiovizualului.”

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


