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Decizia nr. 645 din 15.11.2016
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. HALLEY S.R.L.
Baia Mare, Bd. Republicii nr. 13A, ap. 36, judeţul Maramureş

C.U.I. 2953321
- pentru postul de televiziune HALLEY TV

Borşa, str. Victoriei, nr. 1, judeţul Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2016, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în urma
verificărilor făcute în data de 14.07.2016 la S.C. HALLEY S.R.L.

Postul de televiziune HALLEY TV, aparț ine radiodifuzorului S.C. HALLEY
S.R.L (licenţa audiovizuală TV-C 691/12.11.2013).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. HALLEY S.R.L. a încălcat
prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de
principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de
servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice
modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi
structura programelor

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul
HALLEY TV, în ziua de 14.07.2016, s-a constatat că formatul de principiu al
serviciului de programe şi structura programelor nu corespund cu cele aprobate
de CNA la data de 22.11.2013.

Studioul postului HALLEY TV a fost dezafectat, în acest moment HALLEY
TV retransmite integral programul postului NORD TV din Borşa (este afişată şi
sigla HTV) în reţeaua rurală analogică a RCS&RDS din judeţul Maramureş (fără
oraşele Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei).

Faţă de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că în
perioada monitorizată radiodifuzorul S.C. HALLEY S.R.L. nu a respectat grila de
programe aprobată de CNA la data de 22.11.2013.

Or, conform prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului,
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul
pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de
programe şi structura programelor. Numai după acest moment, radiodifuzorul
avea dreptul să difuzeze efectiv programele într-un format de principiu şi
structură de programe modificate.



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 sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. HALLEY S.R.L. (licenţa audiovizuală
TV-C 691/12.11.2013 - pentru postul HALLEY TV din Borşa) se sancţionează cu
somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea
prevederilor articolului 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 dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul
S.C. HALLEY S.R.L., are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00,
următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică
radiodifuzorul S.C. HALLEY S.R.L., deț inătorul postului HALLEY TV, deoarece
nu a respectat grila de programe aprobată de CNA, ceea ce contravine
prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări

Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu

Cons. jr. Macovei Florin Alexandru


