
 
DECIZIA nr. 323 din 29.04.2020 

privind sancționarea cu somație publică a  S.C. MEDIAFAG S.R.L.   
cu sediul în Făgăraș,  Str. Octavian Paler  nr. 15B, Birou nr.3,  judeţul BRAŞOV 

Fax: 0268 212111 
 

- pentru postul FĂGĂRAȘ TV   
Str. Octavian Paler, bl. S9, paarter, TODERIŢA,  
com. Mândra, str. Principală nr. 1, jud. Braşov 

 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție cu 
privire la programul difuzat de postul Făgăraș TV  în perioada 24.03.2020-12.04.2020, 
în special cu privire la difuzarea către public a informațiilor oficiale privind  măsurile 
luate în perioada stării de urgență.   

Postul FĂGĂRAȘ TV aparține radiodifuzorului S.C. MEDIAFAG S.R.L.,  
jud. Brașov, (licenţa audiovizuală nr. TV-C 717/ 03.02.2015 şi decizia de autorizare  
nr. 1951.2/ 27.11.2018). 

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 76 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011, privind codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, pe timpul stării de asediu sau al stării de urgență 
radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, la 
cererea acestora. 

  
         Conform raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului, din care 
redăm în extras:  

“(…) Făgăraş TV din Făgăraş  este un post local, generalist, care difuzează 
programe prin reţele de comunicaţii electronice, în municipiul Făgăraş. Am 
monitorizat pe baza înregistrărilor martor video  proprii, programul transmis în 
perioada 24.03-12.04.2019. Postul a difuzat zilnic între orele 00:00-24:00, un 
program local alcătuit din producţii proprii şi producţii audiovizuale ale altor 
producători.  
 În această perioadă, Făgăraş TV  din Făgăraş difuzat ştiri, emisiuni  şi mesaje 
care au cuprins informaţii, recomandări, obligaţii referitoare la epidemia de COVID 
19: 
(....) 

3. Mesaje de interes public: 
Au fost difuzate 52 de  mesaje de interes, după cum urmează: 

- Spotul aferent campaniei de informare privind recomandări pentru cetăţeni şi 
metode de prevenţie a răspândirii noului Coronavirus (COVID 19)- 
Recomandarea C.N.A. nr. 9/06.04.2020. 

4. Ordonanţe Militare: 
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Au fost difuzate numai mesaje pe scurt despre o parte din  ordonanţelor 
militare  în cadrul emisiunilor de ştiri zilnice, şi anume despre conţinutul 
Ordonanţele Militare nr.  2, nr. 3 şi nr. 4. Nu am identificat ştiri care să conţină 
mesaje despre Ordonanţele Militare nr. 5, nr. 6 , nr. 7 şi 8.  

(…)” 
Ordonanțele Militare nr. 5/30.03.2020 și nr. 6/30.03.2020 au fost publicate în 

Monitorul Oficial al României nr. 262 din 31.03.2020, fiecare dintre acestea 
prevăzând, la art. 5 alin. (2), respectiv 12 alin. (2), că “furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru 
cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe 
militare.”  

Ordonanța Militară nr. 7/04.04.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 284 din 04.04. 2020, iar Ordonanța Militară nr. 8 din 09.04.2020 în 
Monitorul Oficial nr. 301/10.04.2020, fiecare dintre acestea conținând, de asemenea, 
prevederea referitoare la obligația radiodifuzorilor de a informa publicul prin mesaje 
difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data publicării, despre conținutul 
respectivei ordonanțe militare.   

Conform prevederilor art. 76 alin. (4) din Codul audiovizualului, pe timpul stării 
de asediu sau al stării de urgență radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu 
prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora. 

Or, așa cum rezultă din raportul de monitorizare analizat, ulterior publicării 
Ordonanțelor Militare nr. 5,6,7 și 8, respectiv în perioada 30.03-12.04.2020, 
radiodifuzorul nu a informat publicul cu privire la conținutul acestora, deși starea de 
urgență era instituită pe o durată de 30 de zile, conform Decretului privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, nr. 195/16.03.2020, emis de Președintele 
României.  

Astfel, având în vedere că radiodifuzorul nu a respectat obligația de a informa 
publicul cu privire la conținutul Ordonanțelor militare nr. 5,6,7 și 8, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 76 alin. (4) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.  

 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor legale, 
membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie 
publică. 

  În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor 
art. 15 din acelaşi act normativ, 

   Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. MEDIAFAG S.R.L., jud. Brașov,  titular al licenţei  
audiovizuale nr. TV-C 717/03.02.2015,  decizia de autorizare nr. 1951.2/ 27.11.2018 
pentru serviciul de programe audiovizuale de televiziune FĂGĂRAȘ TV, se 
sancţionează cu somaţie publică pentru intrarea de îndată în legalitate pentru 
încălcarea dispoziţiilor art. 76 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011, privind codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările și 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. 
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, pe postul 
FĂGĂRAȘ TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, 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 FĂGĂRAȘ TV cu somaţie 

publică, deoarece, în perioada 30 martie - 12 aprilie 2020 nu a informat publicul cu 
privire la conținutul Odonanțelor Militare numerele 5, 6, 7 și 8, așa cum impun 
dispozițiile legale.   

Conform prevederilor art. 76 din Codul audiovizualului, pe timpul stării de 
asediu sau al stării de urgență radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu prioritate, 
mesajele autorităților militare, la cererea acestora.” 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

    Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 
 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
        


