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Decizia nr. 159/28.01.2020 
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. REALITATEA MEDIA S.A. 

Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,  
corp A, et. 3, cam. 5, sector 1     C.U.I. 14080700 

Fax: 0372124822 
 

- pentru postul de televiziune REALITATEA TV GALAȚI-BRĂILA 
Str. Stadionului nr. 9 (incinta Clubului Sportiv Atlas) 

                                
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28.01.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la serviciul de 
programe difuzat de postul REALITATEA TV GALAȚI-BRĂILA. 

Postul REALITATEA TV GALAȚI-BRĂILA aparţine radiodifuzorului           
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 469.5/23.07.2009 şi decizia 
de autorizare nr.1780.0-4/16.06.2011). 

  În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2)  din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: 

Art. 54 (2) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe 
retransmise numai cu acordul Consiliului. 

 
Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite 

Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, 
prevăzute la art. 54  alin. (1) lit. e), conform căruia licenţa audiovizuală cuprinde formatul de 
principiu al serviciului de programe şi structura programelor. 

Redăm din constatările cuprinse în raportul de monitorizare întocmit de Serviciul inspecție: 
- Conform grilei aprobate, postul  retransmitea 9755 min/săpt (96,78%) postul REALITATEA 
TV BUCUREŞTI. Deoarece  licenţa postului de televiziune din Bucureşti  nu a fost 
prelungită, iar emisia acestuia a încetat, postul local a început să retransmită  REALITATEA 
PLUS BUCUREŞTI.  
- Analizând această situaţie, Consiliul a emis Scrisoarea de atenţionare cu nr. 
11901/12.11.2019, solicitând postului local REALITATEA TV GALAŢI-BRĂILA  să respecte 
prevederile art. 54 alin (2) din Legea 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 
- În consecinţă, în şedinţa sa din data de 05.12.2019, Consiliul a discutat o  solicitare de 
licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice depusă de  S.C. HOLDER IDEEA 
SRL din Galați pentru difuzarea regională (jud. Galați și Brăila) a programului REPERUL TV 
din Galați. Acest post ar urma să înlocuiască/continue activitatea REALITATEA TV GALAŢI 
– BRĂILA. 
- Consiliul a hotărât în unanimitate amânare şi  -  Direcția Control raport de monitorizare 
pentru postul Realitatea TV Galați-Brăila,  iar Direcția Monitorizare raport de monitorizare 
privind postul Realitatea FM. 
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Structura serviciului de programe după surse de provenienţă:(%) Aprobat Real 

Producţie proprie 3,22 3,57 
Producţii audiovizuale ale altor producători 0 0 

Programe retransmise   96,78 96,43 
Programe preluate  0 0 
Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni:(%) Aprobat Real 

Programe de informare 80 87,78 
Programe educative, culturale şi religioase, din care: 0 0 
- educative 0 0 
- culturale 0 0 
- religioase 0 0 
Filme 0 0 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 0 0 
Publicitate şi teleshopping, din care: 20 12,22 
- publicitate 20 12,22 
- teleshopping 0 0 

 
CONSTATĂRI 

     Postul local de televiziune REALITATEA TV GALAŢI-BRĂILA  ce aparţine radiodifuzorului 
SC REALITATEA MEDIA SA din BUCUREŞTI are formatul de principiu al serviciului de 
programe tematic: informativ.   
-Deţine studio local în Galaţi, str. Stadionului, nr. 9 (incinta Clubului Sportiv Atlas), jud.Galaţi. 
-Postul s-a implicat în campaniile electorale. Nu au fost constatate întreruperi ale emisiei. 

 În urma monitorizării înregistrărilor puse la dispoziţie de  radiodifuzor,  pentru 
perioada 09-13.12.2019, precum şi a propriilor înregistrări efectuate cu aparatura din dotarea 
sediului teritorial, am constatat următoarele: 
- Durata programului local efectiv difuzat în săptămâna monitorizată  a fost de 360 min./săpt, 
faţă de  325 min/săpt -  aprobat în grilă.  
      După sursa de provenienţă:  
- producţie proprie:  360  minute/săpt.  – 3,57 % faţă de 3,22 % în grilă;  
- producţii ale altor producători:  0  minute/săpt –  conform grilă;  
- programe retransmise:   9720 minute/săpt  - 96,43 %, conform grilă. Este retransmis 
programul postului REALITATEA PLUS  BUCUREŞTI. 

 

Faţă de acest aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de 
servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice 
modificare intervenită în structura serviciului de programe, modificând structura programului 
difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al 
serviciului de programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului Naţional al 
Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această 
modificare. Or, radiodifuzorul nu a procedat conform normei legale invocate,           
constatându-se că, în ceea ce privește programele retransmise, este retransmis programul 
postului de televiziune REALITATEA PLUS, deși, conform grilei aprobate, programul 
retransmis era cel al postului de televiziune REALITATEA TV. 

Având în vedere că CNA a decis, în luna octombrie 2019, respingerea  solicitării de 
prelungire a licenței audiovizuale societății REALITATEA MEDIA SA care a fost titulară a 
licenței audiovizuale pentru postul de televiziunea REALITATEA TV, acest post și-a încetat 
de drept emisia la data de 31 octombrie 2019. 
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În aceste condiții, decizia radiodifuzorului de a retransmite în locul postului 
REALITATEA TV un alt post de televiziune, anume REALITATEA PLUS, fără ca, în 
prealabil, să solicite acordul Consiliului pentru această modificare a licenței audiovizuale 
deținute pentru postul REALITATEA TV GALAȚI-BRĂILA, constituie o încălcare a 
prevederilor legale din domeniul audiovizual. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, în perioada monitorizată, 
radiodifuzorul nu a respectat structura serviciului de programe, structură pe care a modificat-o 
fără a obţine în prealabil acordul C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului. 

Ținând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în 
legalitate. 
 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
 În temeiul dispoziţiilor 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. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale 
nr. 30.8/27.03.2001 şi al deciziei de autorizare nr. 447.22/25.10.2011 pentru postul 
REALITATEA TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 
54 alin. (2) 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 pe postul REALITATEA TV GALAȚI-BRĂILA, 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 REALITATEA 

TV  Galați-Brăila cu somaţie publică, deoarece nu a respectat structura programului aprobată 
de CNA, încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea audiovizualului.” 

 

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

        
 

PREŞEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene, 
   Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 
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