
 

 
Decizia nr. 248 din 09.09.2021 

privind somarea S.C. COZA MEDIA S.A. 
BAIA SPRIE, Str. Forestierului nr. 213, jud. Maramureș 

CUI 18293396 
 

- pentru postul MARAMUREȘ TV 
BAIA SPRIE, Str. 1 Str. Forestierului nr. 213, jud. Maramureș;  

BAIA MARE, Al. Expoziției nr. 1, jud. Maramureș 
 

 
  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, cu 
privire la emisiunile difuzate în perioada 07 - 13.04.2021, de postul MARAMUREȘ TV. 

Postul de televiziune MARAMUREȘ TV aparţine radiodifuzorului S.C. COZA 
MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 321.4/16.01.2007 eliberată la 26.01.2017 
şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1401.1-1/21.06.2016 eliberată la 
26.01.2017). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 421 alin. (3) lit. a) şi 
c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media 
audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de 
televiziune cu acoperire locală: 

    a) vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau 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; 

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. 

 
În fapt, potrivit raportului întocmit de inspectorul teritorial, în perioada 

monitorizată, 07 -13 aprilie 2021, programul difuzat are în componenţă următoarele 
programe/emisiuni, identificate prin generice:  
 EDU CULTURA, emisiune de educaţie culturală. Marți 13.04.2021, orele 17:00-17:45, având 

titlul "Relația profesor-elev, factor al reușitei școlare". Invitat in studio Laura Cardoș, prof. 
geografie la CN „Vasile Lucaciu, Baia Mare și o redifuzare joi 07.04.2021 a emisiunii anterioare, 
cu Titlul "Tudor Lakatos - Elvis Rromano Povestea unei vieți ieșite din sărăcie prin educație". 
Emisiune filmată in satul Șoncuța Mare.  

 DOCUMENTARE de informare turistică, educative şi culturale 
- materiale producţie proprie care descriu diverse locuri de interes turistic sau de importanţă 
istorică şi culturală (muzee, orașe cultural-istorice sau obiective culturale şi istorice din Europa 
sau din ţară). Exemple de titluri: „Biserica Sfântul Ștefan, Baia Mare Maramureș” , ”Kosice, 
capitala culturală a Europei în 2013” sau „În drum spre o degustare de vinuri la Eger” sau “ 
Defileul Lăpușului” 



 

 

2

 
 

- emisiuni de prezentare a istoriei locale, a artei populare şi tradiţiilor. Exemple de titluri: “ Roșu 
și Verde de Moisei. Tradiție și Modernitate” , ”Amintiri din Tinerețe. Toader Danci, țăran ”  

- EDIŢIE SPECIALĂ. Emisiune informativă, ce conţine dezbatere pe teme de actualitate, 
moderată de Tiberiu Mihali, cu invitaţi în studio sau online, zilnic la orele 18.00, cu reluări la 
orele 22:00 şi  a doua zi la orele 10:00.  Diverse ediţii ale săptămânii au fost redifuzate şi în 
zilele de sâmbătă 10.04.2021 de 3 ori şi duminică 11.04.2020, de 2 ori. Nu se afișează sigla 
Reluare la nicio emisiune redifuzată. 
Exemple de emisiune Ediţie Specială, titluri şi invitaţi:  

o Miercuri 07.04.2021, ora 18:00 - Invitat in studio: Ioan Avram Mureșan, consultant in 
politici europene.  Titlul "România în disoluție? Vindem și ce a mai rămas din țară". 

o Joi 08.04.2021, ora 18:00 - Invitat in studio: Ionel Bogdan, preș CJ Maramureș, preș 
PNL Maramureș. Titlul "La 6 luni de mandat". 

o Vineri 09.04.2021– lipsă emisiune la ora 18:00, apoi o reluare la ora 22:00 Invitat Silviu 
Ungur, fost prefect al județului Maramureș. Titlu: Un an cât un mandat întreg.  

o Sambătă 10.04.2020: Invitați in studio: Diana Șoșoacă, senator indep și Nistor Lihert, 
susținător Titlul: Fenomenul Șoșoacă. De ce trebuia să apară?!  

o Duminică, 01.05.2020, ora 18:00 - Invitat Silviu Ungur, fost prefect al județului 
Maramureș Titlu: Un an cât un mandat întreg. Iar la ora 22:00, Invitat: Vlad Emanuel 
Duruș, noul prefect al județului Maramureș Titlu: Noul prefect la MARAMUREȘ TV 

- MUZICA POPULARĂ: 
o  “ZI-MI CETERAŞ SĂ-ŢI PLĂTESC”– emisiuni de muzică populară, Luni - Vineri 

aprox. 5 ore pe zi, în intervalele orare 12:00-15:00 şi 20:00-22:00, conține 
videoclipuri de muzică populară; diverşi rapsozi populari, titlurile pieselor şi numele 
producătorului video Studionick. 

o Emisiunea în direct ”INIMA DE DOR RĂSUNĂ”. Gazda emisiunii în studio Laura 
Botișan, răspunde telespectatorilor în direct. Marți și joi in interval 19:00-21:00, cu 
pauză de publicitate la jumătate. 

- SPECTACOL Cultural - artistic, Miercuri 07.04.2021, ”Medieval Fest Ardud. 400 ani atestare 
documentară”, cu reluări vineri 09.04.2021 și luni 12.04.2021 

- PROGRAME RELIGIOASE: Slujba Sfintei Liturghii, miercuri 07.04.2021,  interval orar 16:00-
18:00, în direct de la Catedrala Baia Mare 

- FILME ARTISTICE și DOCUMENTARE ale altor case de filme:  
o Un film artistic Concursul de Rodeo (The Ride) – Vineri, 09.04.2021, orele 16:00-

17:40 - Producător World Wild Pictures prin Alfa-Omega TV Production Timişoara şi  
o Documentarele PARADOX FILM ROMÂNIA:  

 (1) Istoria petrolului din România, diferite episoade. Realizator PARADOX 
Film, joi 08.04.21 și vineri 09.04.21 la ora 05:00 și sâmbătă 10.04.21 la ora 11  

 (2) Călugărițele vrajitoare. Producție PARADOX Film 2016 Vineri, 
09.04.2021, orele 17:00-19:00 

                  
Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 

radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 421 alin (3) lit. a) şi c) din Legea 
audiovizualului  nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora  
în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al 
persoanelor cu deficienţe auditive, serviciile de programe de televiziune cu acoperire 
locală vor interpreta în limbajul mimico-gestual şi/sau 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 şi vor avertiza verbal "Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu deficienţe 
de auz", însoţită de o menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în perioada monitorizată,   
radiodifuzorul a difuzat emisiuni informative cu o durată mai mare de 30 de minute, 
în cadrul cărora nu a asigurat dreptul de acces a persoanelor cu deficienţe auditive 
gestual şi/sau prin transmitere sincron şi nu a avertizat verbal „Atenţie! Emisiune 
dedicată şi persoanelor cu deficienţe de auz”, astfel cum impune norma invocată. 
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Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) și (3) din Legea audiovizualului  
 nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. COZA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
321.4/16.01.2007 eliberată la 26.01.2017 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
1401.1-1/21.06.2016 eliberată la 26.01.2017 pentru postul MARAMUREȘ TV din 
localitatea Baia Sprie) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 421 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările și 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 audiovizualului                     
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe postul MARAMUREȘ TV din localitatea Baia Sprie, 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 somație publică postul 
MARAMUREȘ TV, deoarece, în perioada 07 -13 aprilie 2021, nu a asigurat, în cadrul 
emisiunilor informative cu o durată mai mare de 30 de minute, dreptul de acces al 
persoanelor cu deficienţe auditive la interpretarea în limbajul mimico-gestual şi/sau prin 
transmitere sincron şi nu a avertizat verbal „Atenţie! Emisiune dedicată şi persoanelor cu 
deficienţe de auz”, astfel cum impun dispozițiile art. 42 din Legea audiovizualului.” 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 

 

 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 

 
 


