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Decizia nr. 467/06.08.2020
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. LINKPRESSTV S.R.L.
BUCUREŞTI, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116, bl. M2/III, sc. 3, et. 3,

ap. 138, cam.1, sector 4 CUI 34338007

- pentru postul de televiziune LINKPRESSTV
Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, Corp C2, et. 3, sector 1

BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat reclamația nr. 6183/22.06.2020, precum și raportul de
monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la modul în care radiodifuzorul
LINKPRESSTV S.R.L. a respectat obligaţiile ce îi revin la înregistrarea programelor de
radio şi de televiziune, precum și la difuzarea filmelor artistice.

Postul de televiziune LINKPRESSTV aparţine radiodifuzorului
S.C. LINKPRESSTV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 798.1/06.10.2015 şi decizia
de autorizare audiovizuală nr. 2124.0/26.09.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate de
Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 25 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului), precum și pe cele ale art. 1 alin. (1) și 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.

Conform Codului audiovizualului:
Art. 25 (1) - Programele 18 se difuzează numai în intervalul orar 1,00-6,00 şi vor

fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă,
iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

Potrivit Deciziei nr. 412/2007:
Art. 1 (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.
În fapt, potrivit raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie la data de

08.07.2020, au reieşit următoarele:
„Constatări :
În urma primirii petiției în data de 24.06.2020 am contactat reprezentanții

postului pentru a le cere înregistrările martor în conformitate cu prevederile deciziei
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C.N.A. nr. 412/2007 modificată și completată de DECIZIA nr. 223 din 5 aprilie 2016
elaborată în temeiul prevederilor art. 17 alin.(1) lit. d) din Legea 504/2002 cu
modificările şi completările ulterioare. Am făcut acest lucru atât telefoniccât și prin
email.

Deoarece nu am primit înregistrările în termen de 5 zile am revenit în dată de
29.06.2020 cu încă un email și am discutat la telefon pentru a rezolva situația, dar
reprezentantul postului mi-a adus la cunoștință că a existat o defecțiune tehnică pe
care încearcă să o rezolve și să îmi pună la dispoziție înregistrările martor. După încă
5 zile în cursul unei discuții telefonice a devenit clar că nu dețin (sau nu doresc să le
pună la dispoziție) înregistrările martor dar printr-o adresa datată în 08.07.2020 mi-au
comunicat că filmul difuzat în jurul orei 20:40 la care se face referire în reclamație este
filmul „ROCKER”.

În consecință am constatat că respectivul film este Clasificat: I.M.-18 conform
Centrului Național al Cinematografiei, iar ca subiect: „ filmul spune povestea lui
Victor, un rocker ajuns la 40 de ani, mereu gata să facă orice pentru fiul său,
liderul unei trupe rock şi dependent de droguri. În tot acest timp încearcă să-şi
refacă viaţa de familie, însă totul parcă merge anapoda. Poate că singurul lucru
care -i mai este la îndemână e chiar muzică rock.”

Nu am avut posibilitatea să verific dacă au respectat pe parcursul filmului
inscripționarea obligatorie respectiv difuzarea să fie însoțită permanent de un semn de
avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond
transparent, numărul 18 de culoare albă.”

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat, pe de o parte, că
radiodifuzorul nu a transmis înregistrările solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute
de dispoziţiile Deciziei nr. 412/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe de altă parte, în raport de clasificarea filmului artistic „ROCKER”, difuzat în
data de 19.06.2020, ca fiind un program 18, acesta putea fi transmis numai în
intervalul orar 1,00-6,00, așa cum prevede art. 25 din Codul audiovizualului; or,
radiodifuzorul l-a difuzat în jurul orei 20:40, faptă de natură să prejudicieze dezvoltarea
minorilor.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că nerespectarea de
către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să
afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora, avându-se în vedere nevoia de
protecţie şi de îngrijire specială, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală.

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 3 din Decizia nr. 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale prevederilor 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. LINKPRESSTV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
798.1/06.10.2015 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 2124.0/26.09.2017 pentru
postul LINKPRESSTV) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
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prevederilor art. 25 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 1
alin. (1) și 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.

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,
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 postul LINKPRESSTV cu
somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 1 și 2 din Decizia
nr. 412/2007, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului
înregistrarea unui film artistic transmis în data de 19.06.2020.

De asemenea, difuzarea în jurul orei 20.40 a acestui film, care era un program 18, a
încălcat art. 25 din Codul audiovizualului, care prevede că acesta putea fi transmis numai
în intervalul orar 1,00-6,00, în scopul asigurării protecției minorilor în cadrul serviciilor
de programe.”

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

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu

Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea


