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Decizia nr. 212 din 12.02.2019
privind somarea S.C. ECO RINO S.R.L.
BACĂU, Str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, jud. Bacău
CUI 16086327
Fax: 0234/512720
- pentru postul EURO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la
monitorizarea serviciului de programe difuzat în perioada 30.11-06.12.2018, de postul
EURO TV.
Postul de televiziune EURO TV aparţine S.C. ECO RINO S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 756/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1974.0/23.07.2015)
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. a încălcat prevederile
art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Decizia nr. 412/2007 privind
obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune,
cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizalului, comunicările comerciale
difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să să poată fi uşor
identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind
interzise.
Conform prevederilor invocate din Decizia nr. 412/2007:
- art. 1 alin. (1): Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea
programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real,
integral şi simultan cu transmisia lor.
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.
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În fapt, în data de 05.12.2018 postul EURO TV a difuzat, în reluare, emisiunea
„Puterea de a fi altfel”, în cadrul căreia a fost invitată o doamnă psiholog, manager al
unei clinici din Bacău. La începutul emisiunii, moderatoarea face publică denumirea
clinicii şi îi cere invitatei să prezinte clinica pe care o conduce şi obiectele de activitate
din cadrul acesteia:
Redăm din raportul de monitorizare:
Moderatoare: Bun găsit, dragi telespectatori şi bine v-am regăsit la o nouă
emisiune „Puterea de a fi altfel”. Astăzi suntem în vizită la „Papillon Clinique” şi
stăm de vorbă cu d-na manager general, Iren Ioniţă. Mulţumim tare mult pentru
invitaţie...
Invitată: Cu drag.
Moderatoare:...şi pentru disponibilitatea de a fi împreună.
Invitată: Mulţumim şi noi.
Moderatoare: Dorim să încântăm pe telespectatorii Euro TV cu o nouă
oportunitate, să spunem aşa, pe piaţa băcăuană, pentru familii şi pentru copiii
noştri, pentru că, nu? Suntem mame şi suntem preocupate de binele şi de sănătatea
copiilor noştri. Ce se întâmplă la „Papillon Clinique”? Şi de ce acest nume frumos
care ne invită la inocenţă, la puritate, la copilărie? Vă ascultăm povestea „Papillon
Clinique”.
În baza raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au
constatat că emisiunea „Puterea de a fi altfel” din 05.12.2018 a fost difuzată cu
încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, deoarece a fost
făcută publicitate mascată pentru o clinică.
Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale difuzate de furnizorii de
servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările
audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise
Astfel, în cadrul acestei emisiuni a participat managerul „Papillon Clinique”, context
în care a fost menţionată de mai multe ori denumirea respectivei clinici, moderatoarea
solicitându-i invitatei să prezinte clinica şi domeniile de activitate ale acesteia.
Având în vedere modalitatea în care s-a desfăşurat emisiunea, Consiliul a
constatat că a fost depăşit cadrul unei informări generale a publicului, astfel încât
aceasta a dobândit un caracter publicitar, prin prezentarea de care a beneficiat clinica
în cauză, publicitate care nu a fost încadrată ca atare, aşa cum prevăd reglementările
din domeniul audiovizualului.
Or, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte
constă în obligaţia ca orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca
atare, legiuitorul interzicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial
mascat.
În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că difuzarea oricărei
informaţii către public trebuie să se facă în mod obiectiv, cu respectarea principiilor ce
trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea
acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă, prestator de
servicii sau pentru un produs.
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De asemenea, în baza aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 1 alin. (1) şi art. 2 din Decizia nr.
412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de
radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit normelor citate, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea
programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real,
integral şi simultan cu transmisia lor, şi de a le pune la dispoziţia CNA, la cererea
acestuia.
Din analiza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie a rezultat următoarea situaţie,
după cum urmează:
În data de 19.11.2018, inspectorul teritorial a solicitat radiodifuzorului înregistrările
martor pentru programul difuzat în perioada 12-18.11.2018.
Radiodifuzorul a comunicat inspectorului înregistrările, prin intermediul internetului,
în 29.11.2018, înregistrări cu privire la care acesta a constatat o serie de deficienţe,
motiv pentru care nu le-a putut lua în considerare, fapt adus la cunoştinţă
radiodifuzorului.
Întrucât radiodifuzorul a precizat că nu deţine alte înregistrări, inspectorul a
convenit de comun acord cu acesta, să trimită înregistrări martor pentru o altă perioadă,
în vederea monitorizării.
Prin urmare, inspectorul a solicitat şi a primit prin e-mail alte înregistrări, respectiv
perioada 30.11.2018-06.12.2018; în realitate, primind doar 2 fişiere sub denumirea
30.11.2018, precizând în raport că: „Nu le-am putut lua în considerare.”
Ulterior, în data de 29.12.2018, inspectorul a primit, prin curier, dvd-uri cu
înregistările martor pentru perioada 30.11-6.12.2018, constatând că acestea nu ar fi
complete, pentru aspectele arătate în raport.
În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că nu a fost asigurată
înregistrarea emisiunilor difuzate, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, şi
nu au fost puse la dispoziţie înregistrările solicitate, în conformitate cu prevederile articolelor
1 alin. (1) şi 2 din Decizia nr. 412/2007.
Pentru toate 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, propunerea de somare 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 (3) şi art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
756/04.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1974.0/23.07.2015 pentru postul EURO TV
din localitatea Bacău) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate,
pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (1) şi art. 2 din
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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 S.C. ECO
RINO S.R.L. 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
EURO TV, deoarece, în cadrul emisiunii „Puterea de a fi altfel” din 5 decembrie 2018, a
fost făcută publicitate mascată unei clinici, faptă ce contravine art. 29 alin. (1) din Legea
audiovizualului, care interzice o astfel de publicitate.
De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea articolelor 1 şi 2 din
Decizia nr. 412/2007, deoarece nu a fost asigurată înregistrarea emisiunilor difuzate, în
timp real, integral şi simultan cu transmisia lor, şi nu au fost puse la dispoziţia CNA
înregistrările solicitate.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

