
Decizia nr. 208 din 27.04.2017
privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION SRL.

Târgu-Jiu, Str. Unirii nr. 30, spatiu comercial, et. 1, cam.2, jud. Gorj
C.U.I. 27655088
Fax: 0353408628

- pentru postul de radio SUD FM
Târgu-Jiu, Bd. C-tin Brâncuşi nr. 3 et. 2, jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 aprilie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Informarea întocmită de Serviciul Inspecţie cu privire la structura
serviciului de programe a radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA PRODUCTION SRL.

Postul de radio SUD FM aparţine radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA PRODUCTION
SRL (licenţă audiovizuală nr. R854.6/08.09.2009 şi decizia de autorizare nr. 1786.2-
1/19.02.2015).

În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION SRL.a încălcat prevederile art. 54
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

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.

Potrivit Informării întocmite de Serviciul Inspecţie, S.C. Sud Media Production SRL
este deținătoarea licenței nr. R854.6/30.06.2015 pentru postul de radio SUD FM.

Formatul de principiu al serviciului de programe este tematic – program pentru
copii.

La data de 23.04.2015, a fost modificată denumirea serviciului de programe, din
Radio Gogo în SUD FM. Conform discuției purtate de inspectorul audiovizual cu
reprezentantul radiodifuzorului, denumirea a fost schimbată cu scopul de a fi modificat
ulterior și formatul de principiu al serviciului de programe, din tematic în generalist.

În urma monitorizării grilei de program difuzate în perioada 04 – 10.01.2016,
inspectorul audiovizual a constatat că radiodifuzorul nu a respectat structura serviciului
de programe după surse de provenienţă și nici a serviciului de programe pe tipuri de
emisiuni. În perioada monitorizată s-a difuzat muzică, publicitate și scurte buletine
informative, adică un program generalist și nu unul tematic așa cum a fost aprobat de
CNA.

În acest context, radiodifuzorul a solicitat modificarea structurii de programe şi a
formatului de principiu ulterior raportului de monitorizare întocmit de inspectorul
audiovizual, însă în ședința Consiliului din data de 19 aprilie 2016 nu s-a aprobat
solicitarea întrucât nu a fost întrunit numărul legal de voturi, urmând să fie rediscutată
într-o ședința viitoare.

Până la data de 26.04.2017, data întocmirii de către inspectorul audiovizual a
Informării în legătură cu situaţia actuală a structurii de programe a acestui radiodifuzor,
acesta din urmă nu a revenit cu o nouă solicitare de modificare a formatului de
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principiu la CNA, difuzând în continuare program generalist, incluzând în grilă încă o
emisiune de tip informativ care se difuzează în direct de marți până joi, cu denumirea
« Gorjul în direct ».

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat
structura serviciului de programe astfel cum a fost aprobată, 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.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică, cu termen de intrare în legalitate de 30 de zile
de la comunicare. În situaţia în care radiodifuzorul nu va intra în legalitate în
termenul stabilit prin prezenta decizie, Consiliul va aplica prevederile art. 90 alin. (2)
din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION SRL (licenţă audiovizuală
nr. R854.6/08.09.2009 şi decizia de autorizare nr. 1786.2-1/19.02.2015- pentru postul
de radio SUD FM) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate în
termen de 30 de zile de la comunicare 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 dispoziþiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaþia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, 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
S.C. SUD MEDIA PRODUCTION SRL, deţinătoarea postului SUD FM, deoarece nu a
respectat structura programelor aprobată de C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54
din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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