CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă
Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
www.cna.ro; cna@cna.ro

Decizia nr. 414/14.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C ABC PLUS MEDIA S.A.
cu sediul în Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor,
C.U.I. 13988880
Fax: 021 404 2420
- pentru postul de televiziune NAȚIONAL TV
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării nr. 4315/17.04.2019 cu
privire la respectarea de către posturile cu acoperire națională a prevederilor legale referitoare la
asigurarea dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe
auditive.
Postul NAȚIONAL TV aparţine S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 33.2/11.07.2001 elib. la 13.09.2012 şi decizia de autorizare
nr. 524.0-2/08.09.2003 elib. la 13.09.2012).
În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 421 alin. (2). lit. a), b) și c), din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 421 (2) În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al
persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire
naţională:
a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron în timpul unei durate
programate de cel puţin 30 de minute din programele de ştiri, de analize şi dezbatere pe
teme politice şi/sau economice de actualitate din timpul zilnic de emisie;
b) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron programele de
importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora;
c) vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz",
însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil;
Potrivit raportului de monitorizare, în perioada 11 – 12.04.2019 au fost monitorizate
emisiunile de știri și de dezbatere difuzate de posturile de televiziune Antena 1, Antena 3,
B1 TV, DIGI 24, Realitatea TV, România TV, Kanal D, Prima TV, PRO TV, Național TV,
TVR 1, TVR 2, pentru respectarea dispozițiilor Legii Audiovizualului privind interpretarea în
limbaj mimico-gestual şi prin titrare sincron, în vederea asigurării dreptului de acces la
serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe de auz, după cum urmează:
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Așa cum rezultă din raport, radiodifuzorul nu asigură interpretarea în limbaj mimicogestual și nici titrarea sincron a conținutului informațiilor puse la dispoziția publicului în
cadrul emisiunilor de știri și dezbateri pe care le difuzează, situație de natură să contravină
prevederilor art. 421 alin. (2) din Legea audiovizualului, care impun ca cel puțin 30 de minute
din timpul alocat acestor categorii de programe să fie accesibile și persoanelor cu deficiențe
de auz.
Constatând nerespectarea dispozițiilor Legii Audiovizualului privind interpretarea în
limbaj mimico-gestual şi prin titrare sincron, în vederea asigurării dreptului de acces la
serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe de auz, ţinând cont de criteriile
legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
membrii Consiliului au votat propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie
publică, cu termen de intrare în legalitate, 60 de zile, decizia fiind adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (3) și (4) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., licenţa audiovizuală
nr. S-TV 33.2/11.07.2001 elib. la 13.09.2012 şi decizia de autorizare
nr. 524.0-2/08.09.2003 elib. la 13.09.2012 pentru postul NAȚIONAL TV, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 60 de zile de la comunicarea
prezentei decizii, pentru încălcarea prevederilor art. 421 alin. (2), lit. a), b) și c) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, 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 pe postul
NAȚIONAL TV, 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 NAȚIONAL TV cu somaţie
publică de intrare în legalitate în termen de 60 de zile, deoarece nu asigură respectarea
dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive prin
interpretarea în limbajul mimico-gestual şi prin titrare sincron a programelor de ştiri, de
analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate, cel puţin 30 de minute
din timpul zilnic de emisie, așa cum obligă dispozițiile Legii audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

