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DECIZIA nr. 266 din 28.02.2019
privind somarea S.C. A.G. HOLDING S.R.L.
cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Iffices 1, et.10,
camera D, sect. 3
Fax: 021/3177171
- pentru postul de radio KISS FM
Târgu Mureș, Str. Ciucaș, nr. 7, bl, P2, et. 9, ap. 37, jud. Mureș
București, Splaiul Independenței, nr. 319G, et. 7, sect. 6,
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la schimbarea
adresei studioului fără aprobarea Consiulului a postului de radio KISS FM
(Târgu-Mureș) aparţinând radiodifuzorului S.C. A.G. HOLDING S.R.L.
Radiodifuzorului S.C. A.G. HOLDING S.R.L. deţine licenţa audiovizuală
nr. R828.3/10.12.2008 și decizia de autorizare nr. 143.0-2/24.10.1996 pentru postul de
radio KISS FM din Târgu-Mureș.
În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. A.G. HOLDING S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform
cărora difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de
autorizare audiovizuală.
Conform raportului de monitorizare, în urma discutării în Consiliu a raportului
privind schimbarea adresei studioului fără aprobare și la solicitărea Serviciului Inspecție,
m-am deplasat vineri 22 februarie 2019 la noul amplasament al postului local Kiss FM,
pentru a constata condițiile de funcționare a acestora.
Toate cele 3 posturi funcționează într-o clădire de birouri situată la adresa
B.dul 1 Dec 1918, nr 171, etaj 1 – Tg.Mureș.
Identificarea funcționării posturilor la această adresă este facilitată de înscrisurile
specifice celor trei posturi afișate la intrarea în imobil și la intrarea in biroul situat la
etajul 1, dar și prin aparatura caracteristică existentă la fața locului așa cum rezultă din
pozele nr. 1- 4 anexate. La adresa menționată am observat aparatură caracteristică
unui studio de radio si anume:
- un microfon profesional ȘHURE cu panou radiant de protecție AKM
- placa de sunet externă LEXICON pentru spoturile publicitare
- modulator profesional dual pt înregistrări martor
- boxe de studio KRK ROKIT
Din discuțiile avute la fața locului cu directorul și cu redactorul postului Kiss FM,
din Tg.Mureș a reieșit faptul că vechiul amplasament unde a fost autorizată funcționarea
acestora, fiind situat la etajul IX a unui bloc de locuințe, a devenit impropriu datorită
degradării instalațiilor de apă-canal și a diverselor mirosuri culinare ambientale, motiv
pentru care s-a luat decizia inchirierii și amenajării unui alt spațiu adecvat unei activități
de radio. In acest context mi-a relatat faptul că activitatea preponderentă la Tg.Mureș
este cea comercială, că unele spoturi publicitare sunt inregistrate local și transmise
ulterior pe serverele rețelelelor KISS FM , iar știrile locale sunt editate la studioul din
Sibiu de unde identic ca spoturile publicitare se încarcă pe servere dedicate, iar prin
sistem automat VPN se inserează la ore prestabilite in stațiile de emisie din Tg.Mureș
care retransmit programele stațiilor cap rețea din București.
Prin verificări specifice am constatat că stațiile de emisie din Tg.Mureș nu
și-au schimbat amplasamentul și nici parametrii pentru care au fost autorizate.
În aceste condiții am solicitat permisiunea de a face câteva poze și la vechiul
studio. Mi s-a răspuns că locul este complet impropriu pentru efectuarea vizitelor din
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cauza igienei precare si a diferitelor obiectelor depozitate in acel apartament, dar că se
v-a face curățenie până luni 25.02.2019.
Luni după curățenie, însoțit de dl. director am efectuat un control la adresa unde
au funcționat cele 3 posturi de radio: str Ciucaș nr 7, blP2, et 9, ap 37, adresa la care
conform deciziei de autorizare postul Kiss FM, are studiou local in Tg.Mures.
Aici am găsit un apartament gol având intr-o cameră un calculator demontat, iar in
camerele unde era inițial redacția si regia tehnică nu mai este niciun aparat, ci doar
câteva piese de mobilier vechi. Am intrebat și mi s-a răspuns că abonamentul la
conexiunea de internet este anulat. Pozele nr 5-9 anexate, relevă cele găsite la adresa
menționată.
În baza constatărilor consemnate, membrii Consiliului au considerat că
radiodifuzorul S.C. A.G. HOLDING S.R.L. a început difuzarea serviciului de programe
cu semnal de identificare KISS FM, fără să fi obţinut decizia de autorizare a studioului,
încălcând astfel prevederile art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, conform cărora
radiodifuzorul putea începe difuzarea de programe după obţinerea deciziei de autorizare
audiovizuală.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeași lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.
În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. A.G. HOLDING S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
nr. R828.3/10.12.2008 și decizia de autorizare nr. 143.0-2/24.10.1996 pentru postul de
radio KISS FM din Târgu-Mureș, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 58 alin. (1) 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 (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în
următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, pe postul de radio KISS FM din
localitatea Târgu-Mureș, 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 radiodifuzorul
S.C A.G. HOLDING S.R.L., deţinătorul postului de radio KISS FM din Târgu-Mureș,
deoarece a realizat şi difuzat programele dintr-un studio neautorizat, încălcând
prevederile art. 58 din Legea audiovizualului.”
VICEPREȘEDINTE INTERIMAR
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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