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Decizia nr. 325 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 
informațiile referitoare la Ordonanțele militare  difuzate de postul de televiziune MIX 
TV în perioada 24.03.2020-12.04.2020. 

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. 76 alin. 
(4) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora pe 
timpul stării de asediu sau al stării de urgență radiodifuzorii sunt obligați să 
transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora. 

 

 Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Mix Tv din Braşov este un post local, generalist, care difuzează programe prin 
reţele de comunicaţii electronice, în municipiul Braşov. Am monitorizat pe baza 
înregistrărilor martor video  proprii, programul transmis în perioada 24.03-
12.04.2020. Postul a difuzat zilnic între orele 00:00-24:00, un program local alcătuit 
din producţii proprii şi producţii audiovizuale ale altor producători.  
            În această perioadă, Mix TV din Braşov a difuzat ştiri, emisiuni  şi mesaje 
care au cuprins informaţii, recomandări, obligaţii referitoare la epidemia de COVID 
19: 

1. Programe de ştiri – Ştirile Mix TV. 
 Ştirile Mix TV sunt difuzate zilnic, de Luni până Vineri  în jurul orei 17.30 
 În cadrul acestor buletine de ştiri, au fost transmise informaţii locale şi 
naţionale de interes pentru Braşov, Făgăraş şi judeţul Braşov. Majoritatea ştirilor 
locale au cuprins informaţii referitoare la epidemia de COVID 19: activitatea din 
sistemul sanitar, activitatea autorităţilor publice pentru lupta împotriva Covid-19, 
informaţii periodice asupra numărului de îmbolnăviri la nivel local şi naţional, 
informaţii primite de la DSP Braşov, opinii ale unor personalităţi politice şi medicale 
cu privire la epidemia de Coronavirus. 
 Printre subiectele de interes prezentate s-a numărat  situaţia Spitalului 
Municipal Făgăraş, care, potrivit ORDINULUI Ministrului Sănătăţii nr. 533 din 
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29.03.2020, iniţial a fost declarat spital de suport pentru pacienţii cu Covid-19. Insă 
după demersuri energice ale autorităţilor locale Făgăraş, şi ale Consiliului de 
Administraţie al spitalului din Făgăraş, şi după vizita la Braşov a ministrului Sănătăţii 
şi discuţii cu autorităţile locale Făgăraş, şi conducerea judeţului Braşov, spitalul din 
Făgăraş a fost retras de pe lista unităţilor de suport (conform ORDIN nr. 555 din 3 
aprilie 2020).  
 Am întocmit o statistică cu privire la numărul de ştiri şi de reluări ale acestora 
difuzate în perioada 24.03.2020-12.04.2020 şi a rezultat următoarea situaţie: 

- Ştirile Mix TV: 105 ştiri difuzate cu 122 de reluări.(…) 
2. Emisiuni de dezbatere – Mix Actual, Braşovul Tău  

 În aceste emisiuni au fost invitaţi autorităţi locale, jurnalişti, foşti deţinători ai 
unor  funcţii publice în administraţia judeţeană, aceştia au dezbătut modul cum se 
desfăşoară campania de combatere a epidemiei de covid-19, sfaturi pentru 
populaţie, măsurile luate şi îndemnuri pentru ca populaţia să respecte starea de 
urgenţă şi ordonanţele militare emisie de Guvern. 
 Am întocmit o statistică cu privire la numărul de emisiuni şi de reluări ale 
acestora difuzate în perioada 24.03.2020-12.04.2020 şi a rezultat următoarea 
situaţie: 

- Mix Actual:  8 difuzări cu 12 reluări. 
- Braşovul Tău: 5 difuzări cu 12 reluări. 

 Nu am identificat emisiuni care să conţină informaţii neverificate din surse 
oficiale, de natură a crea panică şi nici alte încălcări ale obligaţiei de informare 
corectă a telespectatorilor. 

3. Mesaje de interes public: 
Au fost difuzate 120 de mesaje de interes public, după cum urmează: 

- Spotul aferent campaniei de informare privind recomandări pentru cetăţeni şi 
metode de prevenţie a răspândirii noului coronavirus (COVID 19)  

- Recomandarea C.N.A. nr. 9/06.04.2020. 
- Spotul  privind măsuri de prevenţie – Coronavirus. 
- Spotul care promovează folosirea cardului bancar şi a plăţilor on-line ca 

măsură de a preveni răspândirea Covid-19. 
Am întocmit o statistică cu privire la numărul de mesaje de interes public difuzate în 
perioada 24.03.2020-12.04.2020 şi a rezultat următoarea situaţie: 

- Măsuri obligatorii de protecţie împotriva noului Coronavirus: 67 de difuzări. 
- Măsuri de autoprotecţie:33 difuzări. 
- Folosiţi plăţile cu cardul şi plăţile on-line: 20 de difuzări. 
4. Anunţuri:  

 Separat de mesajele de interes public, au fost difuzate un număr de 68 
Anunţuri prin care Primăria Mun Braşov, prin Direcţia de Asistenţă Socială, 
informează cetăţenii braşoveni vârstnici sau  aflaţi in imposibilitate de deplasare: 
„Sună la 0268 405 000 dispecerat Primăria Braşov sau telverde 0800 420 123. Un 
voluntar vine la tine !” 
 

5. Ordonanţe Militare: 
 Au fost difuzate  numai mesaje pe scurt despre o parte din  ordonanţelor 
militare  în cadrul emisiunilor de ştiri zilnice, şi anume despre conţinutul Ordonanţele 
Militare  nr.  1, 2 şi 3. 
 Nu am identificat ştiri  care să conţină mesaje despre Ordonanţele 
Militare nr. 4, nr. 5, nr. 6 , nr. 7 şi nr. 8.  



 

 

3

 
 

 Tot pe tema Ordonanţelor Militare, am identificat ştire cu Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Braşov care anunţă că printr-o OUG au intrat în vigoare amenzi 
mai mari pentru încălcarea ordonanţelor militare, precum şi sancţiuni 
complementare. De asemenea, am identificat ştire cu Centrul pt Persoane fără 
Adăpost, ştire prin care potrivit unui Ordin de Ministru Educaţiei publicat în MO, 
lucrările de licenţă sau de dizertaţie se pot da şi online pe perioada stării de urgenţă, 
pentru anul universitar 2019-2020. De asemenea ştire prin care Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Braşov a postat pe site-ul propriu 3 chestionare, câte unul pentru elevi, 
profesori şi părinţi în care îi invită să-şi exprime părerile cu privire la modul in care să 
continue activitatea în educaţie. Am identificat şi ştire in care credincioşii află ca anul 
acesta creştinii vor primi acasă Lumina sfântă, voluntari echipaţi cu mască şi mănuşi 
vor împărţi din casă în casă lumina Învierii.  
 Am identificat emisiuni pe tema prevederilor Ordonanţele Militare. MIX Actual 
din 31.03.2020, cu invitat George Scripcaru, primarul Mun Braşov, coordonator 
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, a vorbit despre: „Măsurile care 
se impun. Telemunca, lucru online. Depistarea unor escroci care se dau voluntari ai 
primăriei, s-a instituit un regulament. Face apel să nu se panicheze populaţia”.  
 De asemenea, MIX Actual din 9.04.2020, cu invitat dr. Andreea Moldovan, dir. 
medical Spitalul Infecţioase Braşov, sau MIX Actual din 31.03.2020, invitat dr. Florin 
Orțanu, medic cardiolog și senator, despre „Modul de lucru la Spitalul Județean de 
Urgență Brașov, situația luptei împotriva Coronavirusul, măsurile de distanţare 
socială, sfaturi pentru cetățenii peste 65 de ani şi cei cu boli cronice. Modul de 
aplicare al Ordonanțelor militare, procedura de lucru la Spitalul Județean de Urgenţă 
Brașov. Criza de materiale medicale de protecție” 

Au fost prezentate in cadrul ştirilor si emisiunilor dezbatere şi prevederi ale : 
- ORDINULUI Ministrului Sănătăţii nr. 533 din 29.03.2020, precum şi 

ORDINULUI Ministrului Sănătăţii nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind lista 
spitalelor declarate ca spitale suport pentru bolnavii Covid-19.  

- MAPN a creat un material video despre cum se propaga virusul 
 

Concluzii:  
- Telespectatorii nu  au fost informaţi despre conţinutul tuturor Ordonanţelor 

Militare emise de autorităţi în perioada monitorizată. 
                 

În urma vizionării înregistrărilor şi a analizării raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că, în perioada 24.03.2020-12.04.2020, 
radiodifuzorul nu a oferit publicului informații referitoare la Ordonanțele militare nr. - 
4/29.03.2020, nr. 5/30.03.2020, nr. 6/31.03.2020, nr. 7/04.04.2020 și nr. 
8/09.04.2020. 

Or, art. 76 alin. (4) din Codul audiovizualului a stabilit în sarcina 
radiodifuzorilor obligația ca, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență, să 
transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora. 

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 24.03 – 12.04.2020, când în 
România fusese declarată starea de urgență, autoritățile statului au emis o serie de 
Ordonanțe militare al căror conținut era de interes public, cu implicații pentru modul 
în care românii aveau să își desfășoare activitățile și să își adapteze 
comportamentul social în acestă perioadă și pe care radiodifuzorii aveau obligația 
legală, în temeiul   art. 76 din Codul audiovizualului, să le aducă la cunoștință 
publică. 
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Cu toate acestea, radiodifuzorul a transmis numai mesaje pe scurt despre o 
parte din  ordonanţelor militare  în cadrul emisiunilor de ştiri zilnice, şi anume despre 
conţinutul Ordonanţelor Militare nr.  1, 2 şi 3.  

Astfel, fiecare dintre Ordonanțele militare emise în perioada menționată au 
conținut, la final, următoarea prevedere: 

Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin 
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul 
prezentei ordonanțe militare. 

Corelând această prevedere din Ordonanțele militare cu obligația prevăzută la 
alin. (4) al art. 76 din Codul audiovizualului, anume că, la cererea autorităților 
militare, radiodifuzorii au obligația de a le transmite pe post pentru ca publicul să ia 
la cunoștință conținutul lor, postul MIX TV din Brașov avea obligația să se 
conformeze și să difuzeze conținutul tuturor Ordonanțelor militare emise în perioada                   
24.03-12.04.2020, iar nu în mod aleatoriu, doar pe primele 3. 

Deși, începând cu data de 29.03.2020 au mai urmat, până în data de 
12.04.2020, încă 5 Ordonanțe militare, radiodifuzorul nu a făcut niciun demers 
pentru a le face cunoscute cetățenilor, obligație legală ce decurge din conținutul art. 
76 alin. (4) din Codul audiovizualului.  

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. 76 alin. (4)  
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 
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: 
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 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 
MIX TV, deoarece nu și-a îndeplinit obligația de a transmite pe post conținutul 
tuturor Ordonanțelor militare emise în perioada 24.03-12.04.2020, pentru ca publicul 
să fie informat în legătură cu măsurile dispuse prin acestea, fiind încălcate 
prevederile art. 76 din Codul audiovizualului.  

Potrivit normei invocate, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență 
radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la 
cererea acestora.” 

 
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   
 
 
 


