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Decizia nr. 486/23.10.2018
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 23 octombrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Raportul de constatare 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.
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. 2 şi 21 alin. (1) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin
radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
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.
Art. 21 - (1) Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune
şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către
radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
În fapt, potrivit Raportului de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie la data de
24.09.2018, au reieşit următoarele:
„Conform programării în vederea monitorizării, am solicitat în scris înregistrările
martor pentru perioada 3–9 septembrie a.c., prin adresa nr. 83/11.09.2018, cu termen
de trimitere până luni, 17 septembrie 2018.
După câteva încercări nereușite de trimitere online a acestora, radiodifuzorul nu
a putut pune la dispoziție înregistrările martor conform cerințelor Deciziei nr. 412/2007
privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de
televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.”
Conform prevederilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului
Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune solicitate,
într-un format digital uzual, iar potrivit art. 21, termenul de transmitere a înregistrărilor
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este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a
solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Faţă de aceste aspecte, constatând că radiodifuzorul nu a transmis înregistrările
solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute de dispoziţiile Deciziei nr. 412/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea acestuia 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 de intrare în legalitate
pentru încălcarea prevederilor art. 2 şi 21 alin. (1) 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 2 şi 21 alin. (1) din Decizia
nr. 412/2007, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului
înregistrarea programelor transmise în perioada 3-9 septembrie 2018.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

