CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă
Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
www.cna.ro; cna@cna.ro

Decizia nr. 412 din 14.05.2019
privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44A, et. 4A, zona 2, sector 1
CUI RO 1599030
Fax: 021/203.02. 45; 203.03.57; 208.74.97
- pentru postul de televiziune ANTENA 1
Bucureşti, Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A Clăd. 16, sector 2,
Bd. Mărăşti nr. 65-67, Compl. Exp. Romexpo, sector 1
Bd. Ion Mihalache nr. 174, Excelsior, sector 1
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat reclamaţia nr. 4315/17.04.2019, precum şi raportul de
monitorizare întocmit de direcţia de specialitate din cadrul CNA referitoare la modul
în care posturile de televiziune au respectat, în perioadele 11-12.04.2019
prevederile legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia persoanelor cu handicap
de auz.
Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV
GROUP S.A. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 03.11/19.12.1995 eliberată la
10.05.2018 şi decizia de autorizare nr. 169.4-4/22.11.2016 eliberată la 10.05.2018).
În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 42¹ alin. (2) lit. a), b) și c)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:
(2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al
persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu
acoperire naţională:
a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi 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 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;
Redăm din conţinutul raportului de monitorizare situaţia de fapt constatată:
În perioada 11 – 12.04.2019 au fost monitorizate emisiunile de știri și de
dezbatere difuzate de posturile de televiziune Antena 1, Antena 3, B1 TV, DIGI 24,
Realitatea TV, România TV, Kanal D, Prima TV, PRO TV, Național TV, TVR 1,
TVR 2, pentru respectarea dispozițiilor Legii Audiovizualului privind interpretarea în
limbaj mimico-gestual şi prin titrare sincron, în vederea asigurării dreptului de
acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe de auz.
Postul de televiziune ANTENA 1 nu a asigurat, în cadrul serviciilor de
programe difuzate în perioada 11 – 12.04.2019, dreptul de acces al persoanelor cu
deficienţe auditive, prin interpretarea în limbajul mimico-gestual şi prin titrare

2

sincron în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute din programele
de ştiri, astfel cum rezultă din tabelul de mai jos:
. ANTENA 1
Data

Emisiunea

Observator
Observator

11.04
.2019 Observator
Observator
Observator
Observator
12.04
.2019 Observator
Observator

Ora

06:00 –
08:00
12:00 –
14:00
16:00
19:00
06:00 –
08:00
12:00 –
14:00
16:00
19:00

 Durata
Limbaj
programat
mimic
ă/
oTitrare
 Durata
gestua
interpretăr
l
ii
122
NU
NU
minute/NU
117
NU
NU
minute/NU
57 minute/NU
NU
NU

Avertizări:
 Text
Observaț
 Logo
ii
 Verbal
NU
NU
NU

61 minute/NU

NU

NU

NU

122
minute/NU
119
minute/NU
56 minute/NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

61 minute/NU

NU

NU

NU

Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri
Emisiune
de știri

Faţă de conţinutul rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului
au constatat că postul de televiziune ANTENA 1 nu a aplicat prevederile art. 42¹
alin. (2) referitoare la protecţia persoanelor cu handicap de auz în niciuna dintre
emisiunile informative difuzate în perioada 11 – 12.04.2019, constatând că
sesizarea
nr. 4315/17.04.2019 este întemeiată.
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.
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 tă în legalitate în termen de 60 de zile a
S.C. ANTENA TV GROUP 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:
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. licenţa audiovizuală
nr. S-TV 03.11/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 169.4-4/22.11.2016, pentru
postul ANTENA 1) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate în
termen de 60 de zile pentru încălcarea prevederilor art. 42¹ alin (2), lit. a), b) și c)
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, următorul
text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune
ANTENA 1 cu somaţie publică, deoarece 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, aşa cum
prevede art. 42¹ din Legea audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

