
 

Decizia nr. 330 din 29.04.2020 
privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. 

Buzău, str. Ion Băieșu, bl. D3 si D4, etaj 1, jud. Buzău 
Fax: 0338401772 

 
- pentru postul de televiziune FOCUS TV 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la informațiile 
referitoare la Ordonanțele militare  difuzate de postul de televiziune FOCUS TV, în 
perioada 24.03.2020-12.04.2020. 

Postul FOCUS TV aparţine S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION .S.RL. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 718.1/26.03.2015 și decizia de autorizare nr. 2025.1/03.09.2019 
pentru localitatea Buzău). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 76      alin. (4) din 
Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora pe timpul 
stării de asediu sau al stării de urgență radiodifuzorii sunt obligați să transmită, cu 
prioritate, mesajele autorităților militare, la cererea acestora. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
În urma monitorizării înregistrărilor din perioada 24.03-2020 – 12.04.2020, obtinute cu aparatura 

din birou, privind informatiile despre COVID – 19 difuzate de postul de televiziune FOCUS TV din 
BUZĂU, am constatat următoarele: 

Informatiile despre COVID – 19 au fost difuzate in toate emisiunile informative, respectiv: 
         Știrile  Focus TV- emisiune informativă difuzată începând cu ora 18:00, cu o durată medie de circa 10 
minute. Emisiunea prezintă spoturi informative ca un preambul al celor mai importante evenimente petrecute 
în timpul zilei. Aceste spoturi informative sunt prezentate pe larg în cadrul Jurnalului Focus TV. Emisiunea nu 
este redifuzată.  
         Jurnalul Focus TV – emisiune informativă care, pe parcursul a circa 40 de minute prezintă pe larg 
noutățile și evenimentele de larg interes din domeniul social, politic, economic, cultural artistic și sportiv, 
desfășurate la nivel regional. Emisiunea se încheie cu informațiile meteorologice. Emisiunea este prezentată în 
primă difuzare la ora 19:30 și este reluată în cursul aceleiași zile la orele 21:30 și 23:30, iar pe parcursul 
următoarei zile la ora 02:30, 07:00, 09:00 si12:00. Sambata este difuzata in reluare la orele 07:00 si 07:40. 
         Retrospectiva Saptamanii -  așa cum se subînțelege și din titlu, această emisiune reprezintă un colaj cu 
cele mai importante evenimente petrecute la nivel regional și care au fost difuzate pe parcursul săptămânii 
care s-a încheiat. Emisiunea cu durată de circa o oră este prezentată în primă difuzare Sâmbătă și Duminică de 
la orele 19:30 si 20:10 și este redifuzată în cursul aceleiași zile la orele 21:30, 22:10, 23:30, iar a doua zi la 
orele 00:10, 03:30, 07:00, 07:40. 
         Focus Live – emisiune informativă, difuzată în direct începând cu ora 16:30. Fiind o emisiune 
interactivă,  telespectatorii au prilejul ca pe parcursul a 30 de minute să intervină telefonic în direct, 
exprimându-și astfel părerea referitor la tema emisiuni aleasă de moderatorul acesteia și care, de regulă 
reflectă aspecte socio-economice din viața de zi cu zi a celor două județe: Buzău și Vrancea. Emisiunea este 
redifuzată pe parcursul aceleiași zile la orele 18:10, 20:10, 22:10, iar a doua zi la orele 00:10, 03:10, 06:30, 
07:40, 09:40, 12:40 și 15:00. Realizator – Doru Gheorghiade. 
              Sens Direct – emisiune informativă, difuzată în direct începând cu ora 17:00. Fiind o emisiune 
interactivă,  telespectatorii au prilejul ca pe parcursul a 60 de minute să intervină telefonic în direct, 
exprimându-și astfel părerea referitor la tema emisiuni dezbătută de către moderatorul emisiunii și de către 
invitații săi și care, de regulă reflectă aspecte socio-economice din viața de zi cu zi a celor două județe: Buzău 
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și Vrancea. Emisiunea este redifuzată pe parcursul aceleiași zile la ora 20:30, iar a doua zi la orele 00:30, 
03:30, 05:30, 08:00, 11:00 și 14:00. Realizator – Doru Gheorghiade. 
         Focus News – emisiune informativă difuzată în direct săptămânal în cursul zilei de miercuri începând cu 
ora 17:00 (în locul emisiunii Sens direct) și redifuzată în aceeași zi la ora 20:30, iar a doua zi la orele 00:30, 
03:30, 05:30, 08:00, 11:00 si 14:00. Realizator – Catalina Jingoiu. 
         Toc șou – emisiune de tip pamflet, în cuprinsul căreia realizatorul acesteia prezintă sub forma unui 
monolog de satiră realitățile din viața social-politică a celor două urbe. Emisiunea cu o durată de 60 de minute 
este difuzată în direct la ora 18:30 și redifuzată în cursul aceleiași zile la ora 22:30, iar a doua zi la orele 
01:30, 04:30, 10:00, 13:00 și 15:30. Emisiunea beneficiază pe parcursul weekend-ului la ora 18:30 de o 
retrospectivă difuzată sub genericul - Best Off. Realizator – Dan Raspopa. 
          La masa verde – emisiune informativa cu tematica sportiva, difuzata in direct Luni, de la ora 18:00. 
Realizatorul dezbate, pe parcursul a 60 de minute, cu un invitat principalele subiecte din sportul buzoian. 
Emisiunea este redifuzată în cursul aceleiași zile la ora 21:30, iar a doua zi la orele 01:30, 04:30, 06:30, 09:00, 
12:00 și 15:00. Realizator – Mihai Baltag. 
 

Emisiunile au abordat exclusiv subiectul COVID-19, avand invitati mai intai in studio, apoi telefonic, 
prin videotelefon sau pe platforma online Zoom. Invitatii au fost reprezentanti ai autoritatilor statului, dar si 
medici, farmacisti, oameni de afaceri, lideri de sindicat. Au fost dezbatute, cu precadere, prevederile 
Ordonantelor Militare, cu respectarea legislatiei audiovizuale. 

In perioada de monitorizare 24.03.2020 – 02.04.2020, nu au fost difuzate textele Ordonantelor 
Militare nr. 3/24.03.2020 si nr. 4/29.03.2020, motiv pentru care le-am remis, in data de 03.04.2020, prin e-
mail o informare cu privire la prevederile art. 76 din Decizia nr. 220/2011 cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu trimitere la ultimul punct al ultimului articol din Ordonantele Militare care prevede in toate 
cazurile: “Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate 
regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare”. 

In urma acestei informari, postul de televiziune FOCUS TV din Buzau a difuzat in data de 03.04.2020- 
Comunicatul de presa MAI -video – preluare integrala a declaratiei privind  Ordonanta Militara nr. 
5/30.03.2020, in data de 06.04.2020-Comunicatul de presa MAI -video – preluare integrala a declaratiei 
privind  Ordonanta Militara nr. 7/04.04.2020 si in data de 10.04.2020-Comunicatul de presa MAI -video– 
preluare integrala a declaratiei privind  Ordonanta Militara nr. 8/09.04.2020. 
-A fost difuzat zilnic si repetitiv spotul aferent Recomandarii CNA nr. 9/06.04.2020. 
 

Concluzii: postul de televiziune CAMPUS TV din Buzău: 
- in intervalul 24.03.2020 – 02.04.2020 nu a respectat prevederile art. 76 din Decizia CNA nr. 220/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul de reglementare a continutului audiovizual   

 
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, 

în perioada 24.03-02.04.2020, radiodifuzorul nu a oferit publicului informații referitoare 
la Ordonanțele militare nr. 3/24.03.2020 si nr. 4/29.03.2020. Or, art. 76 alin. (4) din 
Codul audiovizualului a stabilit în sarcina radiodifuzorilor obligația ca, pe timpul stării de 
asediu sau al stării de urgență, să transmită, cu prioritate, mesajele autorităților militare, 
la cererea acestora. 

Membrii Consiliului au constatat că, în perioada 24.03–12.04.2020, când în 
România fusese declarată starea de urgență, autoritățile statului au emis o serie de 
Ordonanțe militare al căror conținut era de interes public, cu implicații pentru modul în 
care românii aveau să își desfășoare activitățile și să își adapteze comportamentul 
social în acestă perioadă, și pe care radiodifuzorii aveau obligația legală, în temeiul   
art. 76 din Codul audiovizualului, să le aducă la cunoștință publică. Cu toate acestea, 
radiodifuzorul nu a transmis informații publicului despre conținutul Ordonanțelor militare 
nr. 3/24.03.2020 și 4/29.04.2020, deși fiecare dintre Ordonanțele militare emise în 
perioada menționată au conținut, la final, următoarea prevedere: Furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, 
pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe 
militare. 

Corelând această prevedere din Ordonanțele militare cu obligația prevăzută la 
alin. (4) al art. 76 din Codul audiovizualului, anume că, la cererea autorităților militare, 
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radiodifuzorii au obligația de a le transmite pe post pentru ca publicul să ia la 
cunoștință conținutul lor, postul FOCUS TV din Buzău avea obligația să se conformeze 
și să difuzeze conținutul Ordonanțelor militare menționate. 

Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare cu somaţie publică a fost adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 718.1/26.03.2015 și decizia de autorizare nr. 2025.1/03.09.2019 
pentru postul FOCUS TV din localitatea Buzău) se sancţionează cu somație publică 
pentru încălcarea art. 76 alin. (4) din Decizia 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  
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, 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 cu somaţie publică postul 

FOCUS TV, deoarece nu și-a îndeplinit obligația de a transmite pe post conținutul 
Ordonanțelor militare emise în perioada 24 -29 martie 2020, pentru ca publicul să fie 
informat în legătură cu prevederile acestora, fiind încălcat art. 76 din Codul 
audiovizualului.  

Potrivit normei invocate, 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. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 
Serviciul, juridic, reglementări  

și relații europene, 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu   
 
 


