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Decizia nr. 678 din 02.07.2019
privind somarea S.C. ESTRADA TV S.R.L.

Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3
CUI 26605260

E-mail: stelaaluigheorghe@yahoo.com

- pentru postul de televiziune eSTRADA TV –
Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 1-3, et.2, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat Nota întocmită de Direcţia monitorizare ca urmare a corespondenţei purtate cu
reprezentanţii radiodifuzorului ESTRADA TV S.R.L. referitor la transmiterea unor înregistrări,
conform Deciziei nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

Postul de televiziune eSTRADA TV aparţine S.C. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017).

În urma analizării Notei, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 2 lit. a) şi 21 alin. (1) din Decizia nr.
412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de
televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 2 - Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al

Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate,
într-un format digital uzual, cum ar fi: video -.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi
audio -.wma, .mp3/calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel:
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB;

Art. 21) - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau
de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a
solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Din Nota întocmită de Direcţia monitorizare au reieşit următoarele:
„În ședința din data de 07.05.2019, Consiliul Național al Audiovizualului a adoptat Decizia

nr.388/07.05.2019 privind amendarea cu 2.500 lei a radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L.,
întrucât nu a respectat obligația de a transmite textul sancțiunii aplicate prin Decizia CNA nr.
334 din 04.04.2019, în condițiile prevăzute de norma audiovizualului.

Decizia CNA menționată mai sus a fost transmisă radiodifuzorului prin e-mail și prin
poștă în data de 14.05.2019, cu confirmare poștală de primire în data de 17.05.2019.

În data de 17.05.2019, radiodifuzorul a anunțat prin e-mail întreruperea serviciului de
programe ESTRADA TV în intervalul 16.05.2019-18.05.2019.

În data de 04.06.2019, Direcția Monitorizare a transmis pe adresa de e-mail
stelaaluigheorghe@yahoo.com următorul text: Bună ziua. Vă rugăm să ne comunicați data și
orele la care a fost difuzat pe post textul sancțiunii CNA conform Deciziei nr. 388/07.05.2019.

În data de 12.06.2019, Direcția Monitorizare a transmis pe adresa de e-mail
stelaaluigheorghe@yahoo.com, o solicitare, cu nr. 6544/12.06.2019, a înregistrării
programului conținând difuzarea textului sancțiunii CNA, conform Deciziei nr. 388/07.05.2019.
De asemenea, prin același e-mail a fost transmis următorul text: Vă rugăm să ne comunicați,
în cel mai scurt timp, data și orele la care a fost difuzat pe postul Estrada TV textul sancțiunii
CNA conform Deciziei nr. 388/07.05.2019.

În aceeași dată, 12.06.2019, radiodifuzorul a răspuns de la adresa de e-mail
oceandreams.manager@gmail.com: Buna ziua. Va vom transmite in cel mai scurt timp ora si
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data difuzarii sanctiunii. Având în vedere faptul că la Direcția Monitorizare nu s-au primit
înregistrările solicitate și promise de radiodifuzor, în data de 20.06.2019, Direcția Monitorizare
a transmis prin e-mail, către adresele stelaaluigheorghe@yahoo.com și
oceandreams.manager@gmail.com următorul text: Bună ziua! Va reamintim să ne puneți la
dispoziție de îndată înregistrările programului postului de televiziune ESTRADA TV din data
difuzării sancțiunii CNA conform Deciziei nr. 388/07.05.2019.

În data de 24.06.2019, radiodifuzorul a răspuns de la adresa de e-mail
oceandreams.manager@gmail.com: Buna ziua, Noi vom fi in vacanta pana joi. Vineri voi veni
cu înregistrarea sau va voi trimite prin transfer. Sancțiunea a fost difuzată de 4 ori in intervale
orare. Cu mulțumiri.”

Cu toate acestea, radiodifuzorul nu a pus la dispoziţia CNA aceste înregistrări pentru a
se putea verifica daca textul sancţiunii Deciziei nr. 334/04.04.2019 a fost difuzat pe post.

Ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completărileulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017 pentru pentru postul eSTRADA
TV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 93¹ (3) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul eSTRADA 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 postul eSTRADA TV cu somaţie
publică, deoarece nu a transmis înregistrările programelor difuzate în condiţiile şi termenul
prevăzute de Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio şi de televiziune.”

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

VICEPREȘEDINTE,

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

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