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Decizia nr. 243 din 17.04.2018
privind somarea S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L.

Botoșani, Al. Pictorului, nr. 5, tronson 3, et. 1, ap. 5, jud Botoșani
C.U.I. 34476727

-pentru postul TV TELE M
Botoșani, Bd. Mihai Eminescu, nr. 2, jud. Botoșani

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 aprilie 2017, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării
nr. 1979/08.03.2018 cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea
Botoșani, judeţul Botoșani, reţea aparţinând S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L.

Postul de televiziune TV TELE M aparţine S.C. NORD EST MEDIA IMAGE
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 779/16.06.2015, decizia de autorizare
nr. 1985.1/09.11.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 1
alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Conform dispoziţiilor invocate:
(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.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) înregistrările conţinând
programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de
televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării,
situaţie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

În fapt, ca urmare a reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 1979/08.03.2018,
inspectorul teritorial al CNA a solicitat radiodifuzorului, în ziua de 28.02.2018, să-i
pună la dispoziţie înregistrările martor audio, ale emisiunii “Dosarul Zilei” difuzata pe
data de 05.02.2018.

În ziua de 04.03.2017, a fost transmis la CNA, adresa postului de televiziune
‘TELE”M “, conținând raspunsul formulat catre petentul Sorici Ioan, la reclamatia
acestuia, in care se precizeaza printe altele urmatoarele aspecte, citez: ”Inainte de a
va folosi dreptul la replica va invitam la studioul nostru din Municipiul Botosani, situat
pe Bulevardul Mihai Eminescu nr.2, sa vizionati emisiunea la care faceti referire in
solicitarea dumneavostra. O inregistrare video a emisiunii respective puteti primi pe
suport DVD doar contracost. Tariful practicat de SC Nord Est Media Image SRL este
de 200 lei cu TVA inclus. DVD-UL cu inregistrarea se preda pe baza de proces
verbal de predare primire, factura si chitanta. Totodata va precizam ca potrivit Legii
504/2002 suntem obligati sa pastram timp de 30 de zile emisiunele difuzate de catre
postul nostru de televiziune (martorii). Dupa aceasta perioada, productiile nu mai
sunt pastrate in baza noastra de date decat daca sunt considerate de interes.
Emisiunea “Dosarul Zilei” difuzata pe data de 05.02.2018, la care faceti referire in
solicitarea dumneavoastra, nu face parte din aceasta categorie.
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Referitor la afirmatia dumneavoastra potrivi careia “in cazul in care nici de

aceasta cata nu dati curs sesizarii mele si nu solutionati favorabil cererea, intermen
de 15 zile de la comunicare, voi fi nevoit sa va actionez in judecata “, consideram ca
este o amenintare prin care incercati sa intimidati conducerea postului TELE”M
pentru a va pune la dispozitie spatiu de emisie pentru un drept la replica ce in
realitate nu va fost refuzat.

Precizam ca prezenta tine loc de raspuns la solicitarile dumneavoastra din
data de 26.02.2018 si va comunicam pe email si pri posta la adresa de
corespondenta indicata”.

La data de 06. 03.2018, am primit de la CNA-Serviciul Inspectie, plangerea
numitului Sorici Ioan, adresata initial postului de televiziune TELE M, inregistrata sub
nr. 121, din data de mai sus, fapt pentru care, in aceeasi zi ,am solicitat mai intai,
telefonic, reprezentantului postului Poclid Ionut, sa pastrze inregistrarile martor cu
emisiunea care face obiectul sesizarii, iar a doua zi, pe 07.03.2018, am solicitat si in
scris

In urma demersurilor efectuate s-a transmis urmatorul raspuns, citez:”
Emisiunea “Dosarul Zilei” din data de 05.02.2018 nu mai exista in arhiva noastra
deoarece a fost stearsa din baza electronica de date . Precizam ca emisiunea a fost
pastrata timp de 30 de zile, asa com prevede si Legea 504/2002, si din lipsa de
spatiu, dupa expirarea termenului legal de pastrare a martorilor, a fost stearsa.”

În raport de aspectele prezentate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de Decizia nr. 412/2007 care, la
alin. (3) al art. 1, dispune ca înregistrările programelor/emisiunilor pentru care
radiodifuzorii au primit cereri de drept la replică, să fie păstrate timp de 45 de zile după
data difuzării acestora.

Pe cale de consecinţă, radiodifuzorul nu a fost în măsură să respecte nici obligaţia
prevăzută la art. 3 din Decizia nr. 412/2007, respectiv aceea de a pune aceste înregistrări
la dispoziţia Consiliului, în formatele precizate şi reglementate de normele incidente în
speţă.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor în temeiul prevederilor art. 3 din Decizia
nr.412/2007 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor
art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L., având licenţa
TV-C 779/16.06.2015, decizia de autorizare nr. 1985.1/09.11.2017 pentru postul TV
TELE M, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 1
alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările, radiodifuzorul S.C. NORD EST MEDIA IMAGE S.R.L.
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 TV TELE M cu somaţie
publică pentru încălcarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 412/2007,
întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrarea
programului transmis în ziua de 05 februarie 2018.

Potrivit dispoziţiilor invocate, înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate
timp de 45 de zile după data difuzării."

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


