
 

 

  

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului: Nicolaie 

Bălașa, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu,  Gabriel 

Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu. 

                                                                                  Președinte de ședință 

                   Nicolaie Bălașa 

 

 Extras din procesul verbal al şedinţei de joi,  

                 16 ianuarie 2020 – ora 10.00.  

 

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate  

I. Adresa nr. 138/09/14.01.2020 de la All About Parenting - solicită difuzarea în regim 

de campanie de interes public a spotului aferent campaniei Stima de Sine Contează 

Consiliul a hotărât cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl.Gabriel Tufeanu) amânarea 

luării unei decizii privind această campanie – spotul va trebui refăcut, se va relua discuția 

în momentul în care vor reveni cu spotul modificat – Biroul Comunicare 

II. Discuții privind postul Kapital TV Petroșani – cu reclamație și informare a BLA  

Au fost audiați reprezentantul postului și reclamantul, BLA a prezentat o informare 

conform actelor existente. Consiliul a hotărât ca Direcția Control să facă verificări/control 

și să prezinte raport. 

III. Modificări licențe audiovizuale: 

1. UNIVERSITATEA APOLLONIA din Iași pentru Apollonia TV din Iași, modificare zonă de 

difuzare și structură serviciu de programe 

Solicitarea de modificare zonă de difuzare nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi 

aprobată. Au votat pentru, d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Răsvan Popescu 

Solicitarea de modificare structură serviciu de programe a fost aprobată în unanimitate 

2. S.C. JOY MEDIA ENTERPRISE SRL Arad pentru Joy FM din Vladimirescu și Lugoj - 

modificare structură servicii de programe și decizii de autorizare 

Solicitarea a fost aprobată în unanimitate 

Biroul Licențe Autorizări  

IV. Avize de retransmisie (modificări) 

2 solicitări de modificare – DA – Unanimitate – Biroul Licențe Autorizări 

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A. 



 

 

V. Decizii de autorizare. 

Radio Cluj Huedin, Joy FM Lugoj și Vladimirescu – DA – Unanimitate - Biroul Licențe 

Autorizări 

VI. Adresa nr. 129/08.01.2020 de la S.C. PAPRIKA RADIO SRL - modificare grilă de 

program Paprika Radio FM din Cluj-Napoca cu păstrarea structurii aprobate a serviciului 

de programe 

S-a luat la cunoștință - Biroul Licențe Autorizări 

VII. Rapoarte ale Direcției Control: 

1. TV Vâlcea 1 Rm. Vâlcea – cu reclamație 

Nu au fost constatate abateri 

2. TV Sud Tg. Jiu – cu reclamații 

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru nerespectarea 

art. 30 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate 

Direcția Control, Serviciul Juridic 

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare: 

A. Reportate: 

1. Pro TV – emisiunea Șef sub acoperire difuzată în perioada 12.09 – 31.10.2019 – 

autosesizare, reclamație și pdv de la post 

Consiliul a hotărât în unanimitate amanare 1 lună de zile, timp în care se va solicita pdv 

de la organismele similare nouă din UE cu privire la privire la acest format de emisiune – 

Biroul Reglementări Relații Europene, Biroul Comunicare 

2. Look Sport și Telekom Sport 2 – meciul de fotbal Spal – Sampdoria transmis pe data 

de 04.11.2019 – cu reclamație și pdv de la posturi 

Consiliul a hotărât în unanimitate răspuns petentului în baza pdv de la cele 2 posturi și de 

asemenea că se vor pune la dispoziție înregistrările în cazul în care le vor dori – Biroul 

Comunicare 

3. Posturi TV – durata publicității orare pe lunile octombrie  și noiembrie 2019 – cu 

reclamație 

Dl. Radu Herjeu a propus somație publică pentru postul Antena 1 și adrese de atenționare 

posturilor B1 TV și TVR 1 - pentru încălcarea art. 35.1 din Legea audiovizualului  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate – Serviciul Juridic, Biroul Comunicare 

4. Antena 1 – emisiunea Observator difuzată pe data de 16.11.2019 - cu reclamație 

(persoană lezată) 



 

 

Nu au fost abateri – Biroul Comunicare 

5. Antena 3: 

1. Emisiunea Sinteza zilei difuzată pe data de 03.12.2019 și emisiunea Previziuni difuzată 

pe data de  04.12.2019 – cu reclamație (persoană lezată) 

2. Emisiunile News magazine și Ediție Specială  difuzate pe dta de 08.09.2019 - cu 

reclamație (persoană lezată) 

Nu au fost abateri – Biroul Comunicare 

5. B1 TV – emisiunea Actualitatea românească difuzată pe data de 13.09.2019 și 

emisiunea Controverse difuzată pe data de 03.11.2019 -  cu reclamație (persoană lezată) 

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei 

pentru încălcarea art. 40.1 din Codul audiovizualului – emisiunea Actualitatea românească  

din 13.09.2019. Propunerea a fost aprobată în unanimitate – Serviciul Juridic, Direcția 

Monitorizare, Biroul Comunicare 

La emisiunea Controverse – nu au fost abateri - Biroul Comunicare 

7. Etno TV – emisiunea Câștigați acum difuzată pe data de 17.11.2019 -  cu reclamație 

(persoană lezată) 

Nu au fost abateri – Biroul Comunicare 

8. Antena 1, Antena Stars, B1 TV, Digi FM, Digi World, Kanal D, PRO TV, PRO X, PRO 

TV Internațional, Realitatea Plus, TVR 1 – emisiuni difuzate în perioada 16 – 30.11.2019 

– cu reclamații 

- Antena 1 – emisiunea Acces direct – 2 ediții – cu reclamații – adresă de atenționare – 

Unanimitate – Biroul Comunicare 

- Antena Stars – emisiunea Like Stars – 2 ediții – cu reclamații 

Pentru ediția din 25.11.2019 – dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului  cu 

amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea art.18.1.b din Codul audiovizualului  

Propunerea a fost aprobată în unanimitate – Serviciul Juridic, Direcția Monitorizare, 

Biroul Comunicare 

- B1 TV – emisiunea Un pont pe zi – cu reclamație - Nu au fost abateri – Biroul 

Comunicare 

- Digi FM – emisiunea Ana Maria Tat – cu reclamație - Nu au fost abateri – Biroul 

Comunicare  

- Digi World – emisiunea O zi senzațională – cu reclamație - Nu au fost abateri – Biroul 

Comunicare 



 

 

- Kanal D – serialul Moldovenii, emisiune de Ștri și emisiunea Puterea dragostei – cu 

reclamații - Nu au fost abateri – Biroul Comunicare 

PRO TV, PRO X, PRO TV Internațional, Realitatea Plus, TVR 1 – se reportează pentru 

ședința următoare 

B. Noi: 

1. Digi Sport 1, 2, 3 și 4, PRO TV – publicitate jocuri de noroc și pariuri sportive difuzată 

pe data de 18.11.2019 – cu reclamație 

Se reportează pentru ședința următoare 

IX. Diverse. 

 

 

 

Întocmit, 

                           Maricela Mierlea – Șef birou                        
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