
Decizia nr. 659/05.12.2017
privind somarea S.C. INDUSTRIAL PROINVEST SRL

Petroşani, Str. Aviatorilor Bloc 16, sc. 1, apt. 3, jud. Hunedoara
C.U.I. 15361836 Fax: 0254/544200

- pentru postul de radio KAPITAL FM
Petroşani, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 decembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare grilă întocmite de Serviciul Inspecţie cu
privire la structura serviciului de programe a radiodifuzorului S.C. INDUSTRIAL PROINVEST
SRL.

Postul de radio KAPITAL FM aparţine radiodifuzorului S.C. INDUSTRIAL
PROINVEST SRL (licenţă audiovizuală nr. R786.4/26.06.2007 şi decizia de autorizare
nr. 1337.0-2/16.10.2007).

În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să
solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele
declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) conform căruia licenţa audiovizuală cuprinde
formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Ultima anexă a structurii serviciului de programe KAPITAL FM a fost aprobată de
C.N.A. la data de 22.09.2016.

În luna iulie 2017, inspectorul audiovizual al CNA a întocmit un raport de
monitorizare în care s-au consemnat, între altele, următoarele:

“În săptămâna 05-11.06.2017 am monitorizat, conform programării, programul
KAPITAL FM, după înregistrările martor ale radiodifuzorului.

Nu se respectă ultima structură a serviciului de programe atât după sursele de
proveniență cât și pe tipuri de emisiuni, aprobată de C.N.A., deoarece nu s-au regăsit
programele retransmise, emisiunile informative, culturale și educative. Postul a difuzat
numai producții ale altor producători și anume muzică.”

Ca urmare a acestor constatări, a fost emisă către radiodifuzor o atenţionare, sub
nr. 6265/19.07.2017.

Ulterior, în luna octombrie 2017, inspectorul audiovizual al CNA a întocmit un alt
raport de monitorizare în care s-au consemnat, între altele, următoarele:

“În săptămâna 11-17.09.2017 am monitorizat, pentru a verifica intrarea în legalitate,
urmare AT nr. 6265/19.07.2017, programul KAPITAL FM, după înregistrările martor
primite de la radiodifuzor.

Concluzii:
Nu se respectă ultima structură a serviciului de programe atât după sursele de

proveniență cât și pe tipuri de emisiuni, aprobată de C.N.A., după cum urmează:
Producția proprie a scăzut de la 10% la 0%;
Procentul programului retransmis a scăzut de la 15% la 3,9%;
Producțiile audiovizuale ale altor producători au crescut de la 75% la 96,10%;
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Procentul programelor de informare ascăzut de la 20% la 2,08%; programele educative

nu s-au regăsit în săptămâna monitorizată;
Procentul programelor culturale a scăzut de la 2,5% la 1,8%. “

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat
structura serviciului de programe, astfel cum a fost aprobată în luna septembrie 2016, structură
pe care a modificat-o fără a obţine în prealabil acordul C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art.
54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au
votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST SRL. (licenţă audiovizuală

nr. R786.4/26.06.2007 şi decizia de autorizare nr. 1337.0-2/16.10.2007) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 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 (3) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar
06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică radiodifuzorul
S.C. INDUSTRIAL PROINVEST SRL, deţinătorul postului KAPITAL FM, deoarece nu a
respectat structura programelor aprobată de C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54
din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


