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Decizia nr. 863 din 03.10.2019
privind somarea S.C. BESTMIXMEDIA S.R.L.

CÂMPINA, Str. Teilor nr. 11, jud. Prahova
CUI 38367919

- pentru postul de televiziune TRAVELMIX 4K
PLOIEȘTI, Str. Maramureș nr. 12 (clădirea CONSPROIECT), jud. Prahova

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în urma
corespondenței purtate cu radiodifuzorul S.C. BEST MIXMEDIA S.R.L. cu privire
la punerea la dispoziție a înregistrării programului solicitat pentru postul TRAVEL
MIX 4K.

Postul de televiziune TRAVEL MIX 4K aparține radiodifuzorului S.C. BEST
MIXMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 374.5/13.12.2007 eliberată la
21.01.2019 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1410.2-2/23.10.2013
eliberată la 21.01.2019 pentru localitatea Ploiești).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului și a
documentelor prezentate de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. BEST MIXMEDIA S.R.L.a încălcat prevederile articolelor 2
şi 21 din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora:

- art. 2 Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional
al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de
radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi: video -
.avi, .wmv, .mp4, .asf/rezoluţie minimă 360p şi audio -.wma, .mp3/calitate minimă
64 kbps, după caz, astfel:
a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB;
b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de

radiodifuzor.
- art. 21 alin. (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de

televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data
primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.

(2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de
radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau
rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data
primirii de către radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
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În fapt, din raportul întocmit de Serviciul Inspecție rezultă următoarele:
“Pentru efectuarea monitorizării programate, în temeiul prevederilor Deciziei C.N.A. nr. 223 din 5 aprilie
2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412 din 10
mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de
televiziune, inspectorul teritorial al CNA a solicitat, în data de 26.06.2019, înregistrările martor ale
programului difuzat de postul de televiziune TRAVEL MIX 4K Ploieşti din săptămâna 17 – 23.06.2019.

Joi, 04.07.2019, întrucât reprezentantul postului de televiziune TRAVEL MIX 4K Ploieşti nu a
transmis inspectorului teritorial înregistrările martor (termenul de 5 zile calendaristice, prevăzut în
Decizia CNA nr. 412/2007, cu modificările şi completările ulterioare fiind depăşit), inspectorul a revenit
cu un e-mail prin care a solicitat, din nou, înregistrările pentru perioada menţionată mai sus. În aceeași zi,
inspectorul a contactat și telefonic reprezentantul postului, dl Laurențiu Megelea, care a afirmat
următoarele: “Intampin probleme tehnice la martorul Travel Mix 4k, sper sa le rezolv si sa va pun la
dispozitie in cateva zile inregistrarile. ”. Același răspuns l-a dat și în scris pe e-mail.

Vineri, 5.07.2019, inspectorul a primit o adresă oficială din partea SC BEST MIXMEDIA SRL
prin care solicită Consiliului prelungirea termenului de transmitere a înregistrărilor martor solicitate, fără
a se specifica data de la care solicită această prelungire, respectiv, data expirării termenului prevăzut de
legislația audiovizuală sau data la care a solicitat prelungirea: “ ...vă solicităm un nou termen de 5 zile
pentru predarea înregistrărilor către inspectorul CNA” cu motivaţia că: “ întâmpinăm o problemă
tehnică privind recuperarea fișierelor din Pc-ul martor”.

În data de 11.07.2019 am revenit cu o nouă solicitare pe e-mail. Conținutul solicitării: ”Vă
comunicăm că termenul de prelungire a transmiterii înregistrărilor martor către inspectorul teritorial
Prahova pentru postul de televiziune TRAVEL MIX 4K solicitat de dumneavoastră în data de, joi -
4.07.2019, a expirat în data de 9.07.2019. Dacă ne raportăm la data de 26.06.2019, dată la care
inspectorul v-a transmis o adresă prin care se solicită înregistrările la care se face mențiune, au trecut
15 zile calendaristice. Vă rugăm să ne transmiteți urgent înregistrările martor pentru perioada solicitată
în adresă, respectiv 17-23.06.2019.” Radiodifuzorul, deși i-am solicitat, nu a comfirmat primirea
mesajului.

În data de 15.07.2019 am primit de la radiodifuzor două link-uri cu înregistrări martor, denumite:
martor 1 și martor 2. Pe fiecare link erau încărcate căte 43 de fișiere de câte 1 oră, în format mp3, fără a se
specifica data și ora la care au fost difuzate pe postul TRAVEL MIX 4K. Am descărcat aceste înregistrări
și am constatat că nu pot efectua monitorizarea din motive tehnice: din punct de vedere vizual nu se poate
distinge clar ceea ce este prezentat pe ecran iar din punct de vedere audio sunetul se aude distorsionat.

În aceeași zi, 15.07.2019, am luat legătura cu radiodifuzorul, la telefon, acesta spunându-mi că o
să se uite și dumnealui pe înregistrări și va reveni cu lămuriri.

Astăzi, 17.07.2019, se împlinesc 20 de zile calendaristice de la data primei solicitări(26.06.2019),
de către inspector, a înregistrărilor martor ale postului de televiziune TRAVEL MIX 4 K din Ploiești, jud.
Prahova și 12 zile calendaristice de la data trimiterii(04.07.2019), de către radiodifuzor, a adresei de
prelungire a termenului de trasmiterea înregistrărilor martor din săptămâna 17 – 23.06.2019.

În acest context am revenit cu un nou mesaj prin care am solicitat radiodifuzoruluisă-mi
comunice URGENT un punct de vedere cu privire la faptul că înregistrările trimise nu pot fi vizionate,
măsurile pe care le-a luat pentru remedierea problemelor tehnice apărute și când consideră că poate să îmi
pună la dispoziție înregistrările martor solicitate.

La ora 12:54 am primit, prin e-mail, următorul răspuns: ”Am început să facem conversia într-un
alt format mp4, fișierele sunt foarte mari fiind vorba de 4k, în jur de 1G/minut. O să ajungem la dv cu un
HDD extern cu matrorul imediat ce finalizăm conversia în câteva zile.”

(ANEXEZ la Raport: corespondența purtată prin intermediul poștei electronice cu radiodifuzorul;
adresa prin care solicit inregistrarile martor; adresa trimisă de radiodifuzor prin care solicită prelungirea
termenului; înregistrările martor primte de la radiodifuzor.).”

Astfel, în baza raportului și a documentației prezentate de Serviciul
Inspecție, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit
obligațiile în conformitate cu prevederile legale invocate, în sensul că acesta nu a
transmis înregistrările solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute de
dispoziţiile Deciziei 412/2007.
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Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile 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 prevederilor art. 3 din Decizia 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completărileulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. BEST MIXMEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr.
TV-C 374.5/13.12.2007 eliberată la 21.01.2019 şi decizia de autorizare
audiovizuală nr. 1410.2-2/23.10.2013 eliberată la 21.01.2019 pentru postul de
televiziune TRAVEL MIX 4K din localitatea Ploiești) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 2 şi 21
din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, 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
TRAVEL MIX 4K, deoarece nu a transmis înregistrările programelor difuzate în
condiţiile şi termenul prevăzute de Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce
revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.”

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


