
Decizia nr. 873/03.10.2019
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. BIOCENTER S.R.L.

cu sediul în Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 91A, sc. 3, ap. 56, jud. Galați
CUI 14763924

-pentru postul RADIO 1, Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 82, jud. Galați

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul şi informarea rezultată din corespondenţa purtată de
Direcţia Control şi Digitalizare, Serviciul Inspecţie, cu reprezentanţii S.C. BIOCENTER
S.R.L. în vederea efectuării unei monitorizări a postului RADIO din Tecuci.

S.C. BIOCENTER S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. R516.6/14.05.2004 şi
decizia de autorizare audiovizuală nr. 1037.1-1/11.12.2014 pentru postul de
televiziune RADIO din Tecuci.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate
de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
dispozuțiile 2 şi 21 alin. (1) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin
radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările
şi completările ulterioare.

Conform Decizei nr. 308/2019, emisiunile de promovare electorală vor fi
identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin
marcajul "promovare electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în
cazul posturilor de televiziune.

Potrivit Deciziei nr. 412/2007:
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al

Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio
solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi: video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie
minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB;
b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de

radiodifuzor.
Art. 21) - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de

televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii
de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

În fapt, conform raportului de monitorizare întocmit de inspectorul CNA, în
vederea monitorizării programului postului RADIO 1 din Tecuci, pe 14.08.2019
acesta a solicitat suport martor pentru monitorizare. Perioada solicitată a fost 01 –
07.08.2019, termen de primire a fost 21.08.2019. Nu a primit înregistrările. În acest
moment nici dl. Vlad Adrian nu răspunde la telefon.

Astăzi, 22.08.2019, am trimis din nou un mail pentru a aduce la cunoştinţă că
situaţia creată contravine legislaţiei. Ataşez conţinutul mesajului prezentului raport:

Conform prevederilor art. 2 din Decizia 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului
Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune



2
solicitate, într-un format digital uzual, iar potrivit art. 21 , termenul de transmitere a
înregistrărilor este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către
radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, constatând că radiodifuzorul nu a transmis
înregistrările solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute de dispoziţiile Deciziei
412/2007, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi
au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea acestuia
cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al 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:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. BIOCENTER 2002 S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale nr. R516.6/14.05.2004 şi decizia de autorizare audiovizuală
nr. 1037.1-1/11.12.2014 pentru postul de televiziune RADIO din Tecuci, se
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 2 şi 21 alin (1) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin
radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, 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 pe postul RADIO din Tecuci, în următoarele 24 de ore de la comunicare,
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 cu somaţie publică
radiodivuzorul S.C. BIOCENTER 2002 S.R.L. deținător al postului RADIO din Tecuci,
deoarece nu a transmis înregistrările programelor difuzate în condiţiile şi termenul
prevăzute de Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.”

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


