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Decizia nr. 324 din 29.04.2020 

privind somarea S.C. CANARIS SRL 
Brașov, Str. Olteț nr. 10-11, jud. Brașov 

CF 3051742 
 

- pentru postul de televiziune MIX TV 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la ediţiile 
de știri din 08.04.2020 difuzate de postul de televiziune MIX TV. 

Postul MIX TV aparţine S.C. CANARIS SRL (licenţa audiovizuală TV-C 
726/05.05.2015 și decizia de autorizare nr. 1956.0/18.06.2015). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. 
(1) lit. b) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
          Conform dispoziţiilor invocate: 

art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
 b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 
 Redăm din raportul de monitorizare: 
 

 Postul de televiziune Mix Tv din Brașov este un post de televiziune  local,  cu zona 
de difuzare municipiul Brașov,  retransmis în rețeaua de comunicații electronice RCS&RDS 
din Brașov în pachet analogic și în pachet digital. Mix TV difuzează o ediție de știri zilnic,  în 
jurul orei 17:45  și  în reluare aceeași zi în jurul orei 18:40 și a doua zi în la ora 07:40. 

În ziua de Miercuri 08.04.2020 în edițiile de știri ale postului Mix Tv din Brașov a fost 
difuzată o știre despre   întâlnirea de la Brașov a ministrului Sănătății cu  conducerea 
Consiliului Județean Brașov și cu factori de decizie din domeniul medical, la nivel local și 
județean. Înregistrarea video a acestei știri are denumirea Mix Tv 08.04.2020 Stire Intalnire 
Consiliul Județean Brașov Jurnal 17,.45  , înregistrarea a fost extrasă din ediția de știri Mix 
Tv de la ora 17:45. 
  17:44:13-17:44:27;                                                                                                                                                                         
imagini cu clădirea Consiliului Județean Brașov  cu sunet de la ultimul miting organizat de 
Nicolae Ceaușescu la București, când participanții la miting se revoltă împotriva regimului 
comunist în Decembrie 1989 , pe fondul murmurului mulțimii participante la miting.                                                                                                                                     
Nicolae Ceaușescu: Alo!                                                                                                                                                          
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
Nicolae Ceaușescu: Alo!Alo!                                                                                                                     
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
Nicolae Ceaușescu: Alo!                                                                                                                                                   
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
Nicolae Ceaușescu: Taci!                                                                                                                        
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imagini cu Adrian Veștea , președinte CJ Brașov, cu masca de protecție pe față, nu se 
înțelege ceea ce spune Adrian Veștea, pe ecran se afișează următorul text: 
Gata!!Oprește!Oprește!Oprește!                                                                                                                                  
17:44:27-17:45:09;voce off:  …zilele trecute ministrul Sănătății a declarat că la Brașov este 
un focar de infecție cu Coronavirus , autoritățile locale au tăcut și tac în continuare. Ieri   
ministrul a venit la Brașov pentru a  discuta cu autoritățile și medicii. Cei de la Consiliul 
Județean s-au lăudat că  vor transmite în direct discuțiile, dar transmisia a fost întreruptă 
exact în momentul în care  medicii au început să spună care sunt problemele. 
Transmisiunea în direct pe pagina de facebook  a Consiliului Județean Brașov a fost 
întreruptă imediat după ce președintele Consiliului Județean , Adrian Veștea  a dat raportul 
în fața ministrului.  
          Precizăm că reprezentanții Consiliului Județean au anunțat că vor transmite în direct 
întâlnirea, ceea ce nu au mai făcut. Transmisiunea a fost întreruptă după ce ministrul a 
invitat managerii spitalelor să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă.                                                           
17:45:09-17:45:22;Ministrul Sănătății, text afișat pe ecran în  partea de jos a ecranului:  
Mulțumesc! Vreau să vă ascult acum și pe dumneavoastră! Nu se înțelege ceea ce spune 
ministrul Sănătății.                                               
17:45:22-17:45:30;Adrian Veștea, președinte CJ Brașov, text afișat pe ecran în  partea de 
jos a  ecranului:  Gata!!Oprește!Oprește!Oprește!                                                                                                                                
17:45:30-17:44:36;                                                                                                                                                                         
imagini cu clădirea Consiliului Județean Brașov  cu sunet de la ultimul miting organizat de 
Nicolae Ceaușescu la București, când participanții la miting se revoltă împotriva regimului 
comunist în Decembrie 1989, pe fondul murmurului mulțimii participante la miting.                                                                    
Nicolae Ceaușescu: Alo!                                                                                                                                                         
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                                                                                                                               
Nicolae Ceaușescu: Alo!Alo!                                                                                                                                                            
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
imagini cu Adrian Veștea , președinte CJ Brașov, cu masca de protecție pe față, nu se 
înțelege ceea ce spune Adrian Veștea, pe ecran se afișează următorul text: 
Gata!!Oprește!Oprește!Oprește!                                                                                                                                                       
17:45:36-17:45:44;Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, text afișat pe ecran și citit de voce off : 
Discuție în urma conferinței: …Am vrut ca managerii să vorbească deschis. Era discuția 
noastră, oameni din sistemul sanitar…a declarat Tătaru , ministrul Sănătății….                                               
17:45:45-17:45:54;voce off:  …    sau situația e mult mai gravă de cum se raportează pe 
căile oficiale?În acest sens este de datoria noastră, a jurnaliștilor să ne întrebăm ce rol a 
mai avut așa zisa transmisiune în direct…                                                                                                                              
17:45:54-17:46:47;Sebastian Grapă, fost senator:  … este trist în momentul în care constați 
că o autoritate locală, așa cum este Consiliul Județean, condusă de domnul Ioan Veștea 
Adrian, atunci cânt trebuie să ofere informații de extremă importanță pentru județ, scoate 
jurnaliștii din sală. Ați observat și dvs. că  atunci când ar fi trebuit să fie momentul 
culminant, când ministrul vrea să ofere informații despre ce se va întâmpla cu spitalele din 
județul Brașov, domnul Veștea, parcă ar fi făcut școala de comuniști, Academia Ștefan 
Gheorghiu, printr-un gest simbolic , a scos pe toată lumea afară. Dacă asta înseamnă 
democrație și dacă asta înseamnă felul în care această entitate , numită Consiliul Județean, 
știe să comunice cu tot ceea ce înseamnă județul Brașov, dați-mi voie să îmi exprim totalul 
regret , față de felul în care această instituție a început să funcționeze.                                                      
17:45:47-17:46:58;voce off:  … ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a împăcat Primăria 
Făgăraș, modificând documentul prin care spitalul Municipal Aurel Tulbure, era transformat  
în unitate suport pentru preluarea pacienților cu Covid-19 din tot județul.                                                                                                          
17:46:58-17:47:24;Gheorghe Sucaciu, primar municipiul Brașov:  …Spitalul din Făgăraș a 
fost scos de pe ordin, a rămas doar centru de dializă, de fapt au rămas toate centrele de 
dializă din județul Brașov, iar fiecare centru de dializă, își tratează pacienții fiecărui centru, 
indiferent că ei sunt, vor fi sau sunt depistați pozitiv sau negativ, ei vor fi tratați. Fiecare 
centru trebuie să-și facă circuitele, fiecare centru trebuie să se pregătească, pentru 
pacienții fiecărui centru.                                                                                                                                                                                        
17:47:24-17:47:35;                                                                                                                                                         
imagini cu clădirea Consiliului Județean Brașov  cu sunet de la ultimul miting organizat de 
Nicolae Ceaușescu la București, când participanții la miting se revoltă împotriva regimului 
comunist în Decembrie 1989, pe fondul murmurului mulțimii participante la miting.                                                                                                    
Nicolae Ceaușescu: Alo!Alo!                                                                                                                                          
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
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Nicolae Ceaușescu: Alo!Alo!                                                                                                                     
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                                           
Nicolae Ceaușescu: Alo!                                                                                                                             
Elena Ceaușescu: Liniște!                                                                                                                     
Nicolae Ceaușescu: Taci!                                                                                                                                                                                
imagini cu Adrian Veștea , președinte CJ Brașov, cu masca de protecție pe față, nu se 
înțelege ceea ce spune Adrian Veștea  pe ecran se afișează următorul text: 
Gata!!Oprește!Oprește!Oprește!                                                                                                                                                       

Din știre a lipsit un punct de vedere al președintelui Consiliului Județean Brașov, 
domnul Adrian Veștea,  nu s-a menționat în știre că s-a încercat contactarea domnului 
Adrian Veștea și că nu s-ar fi reușit  acest lucru sau că acesta ar fi refuzat să-și exprime un 
punct de vedere față de cele prezentate în știre.      

Pe durata difuzării înregistrărilor audio cu Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu nu 
a fost precizată sursa acestor înregistrări audio. 

                                               
În urma vizionării înregistrărilor şi a analizării raportului de monitorizare, 

membrii Consiliului au constatat că difuzarea unei ştiri referitoare la președintele 
Consiliului  Județean Brașov s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind 
informarea imparțială și cu bună-credință a publicului prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. 
b) din Codul audiovizualului. 

Astfel, deși informația  difuzată privea întâlnirea de la Brașov a ministrului 
Sănătății cu conducerea Consiliului Județean Brașov și cu factori de decizie din 
domeniul medical, la nivel local și județean, în știre au fost făcute comentarii lipsite 
de imparțialitate referitoare la președintele Consiliului Județean Brașov,  dl. Veștea 
(însoțite de imagini ce nu aveau nicio legătură cu tema știrii difuzate). 

De asemenea, dl. Veștea nu a fost contactat pentru a exprima un punct de 
vedere cu privire la acuzațiile formulate la adresa lui. 
          Informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui 
program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are 
televiziunea în rolul său de a informa publicul. 

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului 
cu somaţie publică.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică 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 prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului        
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CANARIS SRL (licenţa audiovizuală TV-C 

726/05.05.2015 și decizia de autorizare nr. 1956.0/18.06.2015 pentru postul MIX 
TV) se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1)      
lit. b) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
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 
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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 MIX TV, 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 cu somaţie publică postul 

MIX TV, deoarece, în emisiunea de știri din 08 aprilie 2020, s-au formulat acuzații la 
adresa președintelui Consiliului Județean Brașov fără a fi prezentat și punctul de 
vedere al acestuia, fapt de natură să prejudicieze dreptul la informare a publicului, 
fiind încălcat art. 64 din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.” 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Serviciul, juridic, reglementări  
și relații europene, 

 Şef serviciu, Dumitru Ciobanu   
 
 
 


