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Decizia nr. 862 din 03.10.2019
privind somarea ASOCIAȚIA DE MUZICĂ DIN REMETEA

REMETEA, Com. Remetea, Piața Cseres Tibor nr. 6, jud Harghita
CUI 14268683 Fax 0266/352102

- pentru postul REMETE TV
REMETEA, Piața Cseres Tibor nr. 14, jud Harghita

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la
monitorizarea postului REMETE TV.

Postul de televiziune REMETE TV aparţine radiodifuzorului ASOCIAȚIA DE
MUZICĂ DIN REMETEA (licenţă audiovizuală nr. TV-C842/19.09.2017 şi decizia de
autorizare nr. 2125.0/31.10.2017 pentru localitatea Remetea, județul Harghita).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul ASOCIAȚIA DE MUZICĂ DIN REMETEA a încălcat prevederile art.
35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de
teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării înregistărilor martor puse la dispoziţie de
radiodifuzor pentru perioada perioada 12 - 18 august 2019, inspectorul teritorial a
constatat că postul REMETE TV a difuzat program tip videotext, de luni până
duminică în intervalul orar: 00:00-24:00, program care a conținut: informații,
anunțuri de interes public și anunțuri publicitare. De asemenea, acesta a mai
constatat că s-a difuzat publicitate în format videotext cu o durată totală de 3855
minute, reprezentând 38,25 % din totalul timpului alocat videotextului, depășindu-se
astfel cele 12 minute de publicitate pe oră, prevăzute de lege.

Având în vedere cele consemnate în cuprinsul raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 35
alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora proporţia de publicitate şi
teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute
din timpul oricărei ore date.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul ASOCIAȚIA DE MUZICĂ DIN REMETEA (licenţă

audiovizuală nr. TV-C842/19.09.2017 şi decizia de autorizare nr.
2125.0/31.10.2017 pentru postul de televiziune REMETE TV ) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 35
alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 503/2002, 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 (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
REMETE TV, deoarece, în cadrul programului de videotext difuzat în perioada
12-18 august 2019, a depăşit limita de 12 minute de publicitate într-o oră dată,
prevăzută de art. 35 din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


