
1

 

 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 184/30.01.2019
privind somarea S.C. CANARIS S.R.L.
Braşov, str. Olteţ nr.10-11, jud. Braşov

CUI 3051742

- pentru postul MIX TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 30.01.2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. CANARIS SRL pentru
postul MIX TV din Braşov.

Postul MIX TV aparţine radiodifuzorului S.C. CANARIS SRL (Licenţă audiovizuală
nr. TV-C 726/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr.1956.0/18.06.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 81 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul
anunţat; fac excepţie situaţiile de forţă majoră.

În fapt, potrivit raportului de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare,
Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării programului difuzat în perioada 06 - 12 august
2018 de postul MIX TV, s-au constatat următoarele:
Orarul de emisie zilnică
Aprobat:
Luni - Joi: 08.00-09.00; 17.00-18.00; 18.40-19.30
Vineri: 08.00-09.00
Sâmbătă: 10.00-10.50
Duminica:

Real:
Luni : 07.19-8.11; 15.45-17.58; 18.29-18.57;
Marţi: 07.19-08.08; 15.45-17.58; 18.29-18.57
Miercuri: 07.19-08.12; 15.45-17.58; 18.31-18.57;
Joi: 07.19-08.13; 15.45-17.58; 18.30-18.58;
Vineri: 07.19-08.11; 15.49-17.58; 18.32-18.58;
Sâmbătă: 09.23-10.27;
Duminică:

Faţă de cele consemnate în cuprinsul raportului de monitorizare, respectiv că nu este
respectat orarul de emisie aprobat la pct. 2.2, intervalele orare realizate în mod real sunt
mai mari decât intervalele orare aprobate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 81 din Codul audiovizualului, potrivit cărora
radiodifuzorii au obligaţia de a respecta programul anunţat.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare 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 dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CANARIS S.R.L. ((licenţă audiovizuală nr. TV-C

726/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr.1956.0/18.06.2015 pentru postul MIX TV din
Braşov, jud. Braşov) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 81 din Decizia nr. 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar
18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică radiodifuzorul
CANARIS S.R.L., deţinător al postului MIX TV, deoarece nu a respectat programul anunţat,
încălcând astfel prevederile art. 81 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


