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Decizia nr. 468 din 06.08.2020
privind somarea S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L.
BRAȘOV, Str. Traian Grozăvescu nr. 8, jud. Brașov
CUI 3046355
- pentru postul RTT
Brașov, Str. Mihai Viteazul nr. 6, Spațiul 5, jud. Brașov
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamațiilor
nr.
7179/23.07.2020,
7246/27.07.2020,
7295/29.07.2020,
cu
privire
la
emisiunile ’’Jurnal RTT’’ și „Azi în Brașov”, difuzate în perioada 29.06-28.07.2020, de
postul RTT.
Postul de televiziune RTT aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 728.1/05.05.2015 eliberată la 08.01.2019 şi
decizia de autorizare nr. 1959.1/16.04.2019)
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA
S.R.L. a încălcat prevederile art. 69 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora în programele de ştiri radiodifuzorii trebuie să asigure o prezentare
echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor
parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea
partidelor la nivel local.
În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune RTT din Braşov
este difuzat prin reţele de comunicaţii electronice în municipiul Braşov şi judeţul Braşov.
RTT difuzează emisiunea „Azi în Brașov” zilnic de luni până vineri, la orele 18:15 cu
reluări în aceeași zi, la orele 19:00;19:45;21:15 și 22:30 și a doua zi la orele 09:30. RTT
difuzează emisiuni informative înregistrate „Jurnal RTT” zilnic la orele
18:00;18:45;19:30;20:15; 21:00 şi 21:45 de luni până vineri, iar una din ediţiile
informative zilnice este reluată a doua zi de luni până vineri la orele 08:00 şi
08:45/09:15. RTT difuzează o ediție informativă retrospectivă înregistrată, „Ştirile
Săptămânii” , sâmbăta de la ora 19:30, în reluare aceeași zi la ora 21:00 și duminica de
la ora 11:00.
Obiectul monitorizării l-a constituit analizarea aparițiilor personalităților
publice/politice în emisiunile ’’Jurnal RTT’’ și „Azi în Brașov”, difuzate în perioada
29.06-28.07.2020.
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Astfel, potrivit tabelului centralizator din raportul întocmit de inspectorul teritorial,
Situația monitorizării a personalităților publice/politice care au avut intervenții în
jurnalele informative, din perioada menționată, este următoarea:
Crt.

Personalitate/Funcție Publică/Politică

1

Adrian Veștea, președinte CJ Brașov

2
3
4

Număr total
sincroane
[nr.]

Durată totală
sincroane
[min.]

6

2

Adrian-Laurențiu Folea, subprefectul județului Brașov
Ariana Bucur, fostă inspector general ISJ, PSD
Cătălin Văsâi, prefectul județului Brașov

2
6
18

1
6
11

5

Costel Alexe, ministrul Mediului

15

8

6

Florin Orțanu, senator PSD

12

6

7

George Scripcaru, primarul Brașovului

93

54

8
9

Ioan Marcel Boloș, Ministrul Fondurilor Europene
Klaus Johannis președintele României

3
4

2
2

10
11

Marian Rasaliu, președinte executiv PSD Brașov
Mihai Costel, viceprimar Brașov

3
10

3
6

12

Nelu Tătaru, ministrul Sănătății

6

1

13

prin telefon Virgil Popa, primar Săcele PSD

3

4

14

Roxana Mânzatu, deputat PSD

5

3

186

1:48:29

Total

Față de acestea, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunilor informative
difuzate în perioada monitorizată, nu a fost asigurată o prezentare echilibrată, în
condițiile în care George Scripcaru, primarul orașului Brașov, a avut foarte multe
intervenții, rezultând un număr 93 de sincroane, cu o durată totală de 54 minute. Astfel,
membrii Consiliului au concluzionat că radiodifuzorul nu a respectat condiția prevăzută
de art. 69 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit căreia în programele de ştiri
trebuie asigurată o prezentare echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând
cont de ponderea partidelor parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi,
după caz, de reprezentarea partidelor la nivel local.
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 sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor 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. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 728.1/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 1959.1/16.04.2019
pentru postul RTT din localitatea Brașov) se sancţionează cu somaţie publică de
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intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 69 alin. (1) 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 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 RTT
din Brașov, deoarece, în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada 29 iunie-28
iulie 2020, radiodifuzorul nu a respectat condiția prevăzută de art. 69 din Codul
audiovizualului, potrivit căreia în programele de ştiri trebuie asigurată o prezentare
echilibrată a reprezentanţilor puterii şi opoziţiei, ţinând cont de ponderea partidelor
parlamentare, de importanţa temelor aflate în dezbatere şi, după caz, de reprezentarea
partidelor la nivel local.’’
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

