
 
DECIZIA nr. 216 din 25.02.2020 

privind sancționarea cu somație publică a Comunei Turia   
Turia, Comuna Turia, nr. 835 jud. Covasna 

CUI 4404630 
Fax: 0267/ 367 010 

 
- pentru postul CABLU TV TURIA  

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție cu 
privire la programul difuzat de postul TV CABLU Turia în perioada 6-12 ianuarie 
2020.  

Postul CABLU TV TURIA aparține radiodifuzorului Comuna Turia, jud. 
Covasna, (licenţa audiovizuală nr. TV-C 876/15.10.2019 şi decizia de 
autorizare nr. 2228.0/19.11.2019). 

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, proporţia de spoturi 
publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu 
poate depăşi 20%, respectiv 12 minute. 

  
 Conform raportului de monitorizare, din care redăm în extras:  
        “În perioada monitorizată  06.01.2020-12.01.2020 am primit două pachete de 
sliduri ppt, un pachet pentru perioada 06.01.2020-08.01.2020, fișierul respectiv are 
denumirea 31.12.2019-09.01.2020  și un pachet pentru perioada 09.01.2020-
12.01.2020, fișierul respectiv are denumirea 09.01. 2020 -16.01.2020. 
Conținutul și descrierea programului videotext difuzat pentru cele două perioade sunt 
prezentate în continuare: 
06.01.2020-08.01.2020 
Slide 1:  Carton  TV CABLU TURIA 
Slide 2:  Felicitări pentru sărbătorile de iarnă: 
Slide 3-20:  Raportul anual de activitate al Primăriei Turia  privind toate domeniile 
(economic, social, urbanistic etc.) 
Slide 21-23: Invitație la bal, informații de organizare 
Slide 24-25: Anunțuri de interes public  
Slide 26 -27: Anunțuri despre  programul TV Cablu Turia 
Slide 28-42:  Anunțuri ale bisericii - inf. despre programul slujbelor religioase 
Slide 43: Carton  anunțuri mica publicitate 
Slide 44: Anunț de angajare 
Durata acestui calup a fost în total de 11 min. și 33 sec, dintre care programe de 
informare 11 min. și 15 sec. și publicitate 18 sec. Pentru 1 oră de program durata 
programelor de informare și a publicității este prezentată mai jos: 

06-08 ianuarie 
2020 

  

Informații 00:58:26 [hh:min:sec] 
Publicitate -anunțuri de mică 
publicitate 

00:01:34 [hh:min:sec] 

O oră program 01:00:00 [hh:min:sec] 
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09.01.2020-12.01.2020 
Slide 1:  Carton  TV CABLU TURIA 
Slide 2-4:  Invitație la bal si informații  privind organizarea acestuia 
Slide 5-6: Informații privind anunțurile difuzate de postul de televiziune TV CABLU 
TURIA 
Slide 7-9:  Informații publice ale biroului agricol al primăriei 
Slide 10 Carton  anunțuri mica publicitate 
Slide11:  Anunț de angajare 
Slide12:  Anunț câine dispărut 
Slide13-16:  Anunț de vânzare diferite produse 
Durata acestui calup a fost în total de 4 min. și 59 de sec. dintre care programe de 
informare 3 min. și 01 sec. și publicitate 1 min. și 58 sec. Pentru 1 oră de program 
durata programelor de informare și a publicității este prezentată mai jos: 

09-12 ianuarie 2020 
  

Informații 00:36:19 
[hh:min:sec] 

Publicitate- anunțuri de mică 
publicitate 

00:23:41[hh:min:sec] 

O oră program 01:00:00 
[hh:min:sec] 

(...) 
Menționez că în datele prezentate nu au fost contorizate la publicitate cartoanele 
rubricii respective. (...)” 
 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, potrivit sintezei raportului, într-o 
oră de program videotext difuzată de  postul de televiziune  TV CABLU TURIA în 
perioada 09.01.2020-12.01.2020, publicitatea difuzată și constituită din anunțuri de 
mică publicitate a depășit 12 minute dintr-o oră de program, mai precis a totalizat 
23 de minute și 41 de secunde.  

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că  
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, 
întrucât a difuzat publicitate peste limita de 12 minute pe oră permisă de 
dispoziția legală. 

 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 35  
alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului 
cu somaţie publică. 

  În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) 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 Comuna Turia, jud. Covasna, titular al licenţei 
audiovizuale nr. TV-C 876/15.10.2019 şi al deciziei de autorizare nr. 
2228.0/19.11.2019 pentru postul TV CABLU TURIA, se sancţionează cu 
somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) 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 (2) din Legea  
nr. 504/2002, cu modificările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
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transmite, pe postul TV CABLU TURIA, 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 radiodifuzorul  

TV CABLU TURIA cu somaţie publică, deoarece publicitatea difuzată în perioada 
9-12 ianuarie 2020 a depășit cele 12 minute permise, conform art. 35 din Legea 
audiovizualului, într-un interval de o oră de program.” 

 
 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 
 

   
 
       
 
       


