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Decizia nr. 185/30.01.2019
privind somarea S.C. MEDIA CENTERS.R.L.

GHEORGHENI, Cartier Bucin, bl 27, sc.B-C, parter, jud Harghita
CUI 24400420

- pentru postul GYERGYO TV
Gheorgheni, Bd. Frăţiei, bl. 27, sc. B-C, parter, jud. Harghita

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30.01.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. MEDIA CENTER S.R.L.
pentru postul GYERGYO TV.

Postul GYERGYO TV din Gheorgheni aparţine radiodifuzorului S.C. MEDIA CENTER
S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 059.4/13.11.2003 şi decizia de autorizare
nr.591.0-4/17.02.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de
teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul
televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

În fapt, potrivit raportului de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare,
Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării programului difuzat în perioada 22.10-28.10.2018
de postul GYERGYO TV din Gheorgheni s-a constatat că, în cadrul programului de tip
Videotext, „s-a difuzat publicitate în format videotext cu o durată totală de 5478 minute/
reprezentând 70% din totalul timpului alocat videotextului. S-a depăşit cele 12 minute de
publicitate/oră prevăzute de lege.”

Astfel, faţă de cele consemnate în cuprinsul raportului de monitorizare, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 35 alin. (1) din Legea
audiovizualului, potrivit cărora proporţia de publicitate şi teleshopping dintr-un interval de
o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute din timpul oricărei ore date.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) 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. MEDIA CENTER S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
059.4/13.11.2003 şi decizia de autorizare nr.591.0-4/17.02.2004 pentru postul GYERGYO
TV din Gheorgheni) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 503/2002, 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 audiovizualului
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, 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 radiodifuzorul
MEDIA CENTER S.R.L. deţinător al postului GYERGYO TV, deoarece, în cadrul
programului de videotext difuzat în perioada 22-28 octombrie 2018, a depăşit limita de 12
minute de publicitate într-o oră dată, prevăzută de Legea audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


