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Decizia nr. 271 din 28.02.2019
privind somarea S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L.

SIBIU, Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9A, jud. Sibiu
CUI: 791037

Fax: 0269/252162

- pentru postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea structurii de programe aprobate radiodifuzorului S.C. SCORPION
IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN SRL.

Postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU aparţine radiodifuzorului S.C.
SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
748/19.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 2044.0/10.05.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 78 alin. (3) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media
audiovizuale au obligaţia de a solicita 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.

Conform art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului, la difuzarea în reluare a
programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora,
cu excepţia operelor cinematografice.

În fapt, din raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma monitorizării
programului postului TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU, difuzat în perioada
28 ianuarie-03 februarie 2019, între orele 00:00-24:00, s-au constatat următoarele:
Structura programului dupa sursa de
provenienta/Structura serv de programe
pe tipuri de emisiuni

Observaţii

Producţie proprie:
Aprobat: 55 % Real: 38,54

%
Producţii audiovizuale ale altor producători:

Aprobat: 45 % Real: 61,46
%
Programe retransmise:

Aprobat: 0 % Real: 0 %

Constatări privind conţinutul programului local:
Televiziunea Eveniment TV Sibiu a difuzat următoarele tipuri de
programe:
Programe de informare:
- Ştiri Eveniment TV – au fost difuzate luni de 3 ori/zi, marţi şi

sâmbătă de 2 ori/zi, miercuri de 5 ori/zi, joi şi vineri de 4 ori/zi.
Emisiunile au conţinut 5-7 ştiri din Sibiu şi judeţul Sibiu.

- Ştirile Eveniment TV Sibiu - au fost difuzate luni o dată/zi, marţi
şi sâmbătă de 4 ori/zi, miercuri şi joi de 8 ori/zi, vineri de 7 ori/zi.
Au conţinut ştiri locale, ştiri naţionale, ştiri externe, calendarul
zilei, citatul zilei, cursul valutar şi prognoza meteo.

- 7 zile în Sibiu – retrospective ale principalelor ştiri locale ale
săptămânii. Au fost difuzate sâmbătă de 4 ori/zi, duminică de 10

- programe de informare (%):
Aprobat: 24 % Real: 19,61

%

-programe educative (%):
Aprobat: 7,5 % Real: 10,96

%
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ori/zi, luni de 6 ori/zi şi marţi de 2 ori/zi şi au conţinut 13-14 ştiri
locale.

- Design auto-moto – în cele două ediţii ale emisiunii au fost
prezentate modelele auto Ferrari 488 GTB şi Lamborghini Sesto
Elemento.

- Pescar în România – emisiune dedicată pescuitului sportiv, cu
temele: pescuitul la ştiucă, târgul Super Pescar.

- Mapamond creştin – emisiune de ştiri şi reportaje din lumea
creştină.

- Jerusalem Dateline - ştiri şi reportaje din Orientul Mijlociu.
Programe educative:
- O ştiinţă fascinantă - emisiune educativă pentru copii, despre

geografia, geologia şi fauna Parcului Naţional Yellowstone cu
explicaţii din punct de vedere biblic.

- Viitorul – medicina holistică – dezbatere în care medicii Rodica
Minulescu şi Florinela Bălan, împreună cu bioenergoterapeutul
Johann Muller-Dragoman, au discutat despre aura umană, terapii
holistice, acupunctură.

- Femei cu idealuri – emisiune educativă pentru femei. Au fost
difuzate două emisiuni. Una a conţinut povestea unei femei care a
reuşit să-şi refacă viaţa, după ce a trecut prin momente dificile, iar
în cealaltă s-a discutat despre viaţa femeilor singure, cu sfaturi
pentru acestea.

- Jurnal de călătorie – au fost difuzate două ediţii despre oraşele
Amsterdam şi Moscova (istorie, arhitectură, geografie, turism).

- Academia părinţilor – emisiune educativă cu mai multe rubrici
dedicată părinţilor şi viitorilor părinţi.

- Verdictul ştiinţei: creaţie – talk show realizat de teologul
Romulus Câmpan cu John Mackay, geolog şi director a
Institutului de Creaţionism din Australia, despre apariţia plantelor
din punct de vedere creaţionist.

Programe culturale:
- Arc peste timp – au fost transmise două emisiuni cu temele:

“Dacii - un popor viteaz şi harnic” şi “Spiritul Crăciunului -
semnificaţia sărbătorii de iarnă”.

- Istoria neştiută – emisiunile au conţinut scurte rubrici despre
oameni, evenimente, întâmplări, mai puţin cunoscute din istoria
universală. Una dintre emisiuni a fost dedicată Bucureştiului.

- Viaţa ca o fotografie – suită de fotografii artistice pe fond
muzical.

- programe culturale (%):
Aprobat: 11 % Real: 9,07 %

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit
cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului
acordul pentru orice modificare intervenită în structura serviciului de programe,
modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al
Consiliului.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al
serviciului de programe şi a structurii programelor, acordul Consiliului Naţional al
Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la
această modificare.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat şi încălcarea art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit căruia la
difuzarea în reluare a programelor se va face menţiunea „Reluare” pe întreaga
durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.



3
Astfel, în urma monitorizării din perioada 28.01-03.02.2019, s-a constatat că

toate emisiunile difuzate de postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU au fost
transmise şi în reluare, fără a se face menţiunea „reluare” pe parcursul difuzării
acestora, fapt ce contravine normei citate.

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

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

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (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. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. TV-C748/19.05.2015 şi decizia de autorizare nr.
2044.0/10.05.2016 pentru postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU) 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, şi ale art. 78 alin. (3) din din Decizia nr. 220/2011 privind Codul
de reglementare a conţinutului audiovizual, 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 audiovizualului
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 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
TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV SIBIU, deoarece nu a respectat structura
programului aprobată de C.N.A., încălcând, astfel, prevederile art. 54 din Legea
audiovizualului.

De asemenea, a difuzat emisiuni în reluare, fără a afişa sigla „reluare”, aşa cum
dispune art. 73 din Codul audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


