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Decizia nr. 391/09.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. INTERSAT S.R.L.

cu sediul în Constanța, Str. Ion Rațiu, nr. 33, jud, Constanța
CUI 4785178

-pentru postul de televiziune DOTTO TV, CONSTANȚA
Constanța, Str. Ion Rațiu, nr. 33 și Bd. Mamaia, nr. 284, jud. Constanța

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 mai 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul şi informarea rezultată din corespondenţa purtată de Direcţia Control şi
Digitalizare, Serviciul Inspecţie, cu reprezentanţii S.C. INTERSAT S.R.L. în vederea
efectuării unei monitorizări a postului DOTTO TV din CONSTANȚA.

S.C. INTERSAT S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C 669/30.04.2013 şi
decizia de autorizare audiovizuală nr. 1900.2/27.11.2018 pentru postul de televiziune
DOTTO TV din CONSTANȚA.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate de
Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. (1) și (2) 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:
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.
2 Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data

difuzării.
În fapt, din „Informarea” întocmită de inspectorul CNA la data de 18.04.2019,

rezultă că la solicitarea acestuia din 09.04.2019 de a-i fi puse la dispoziţie înregistrări
martor ale programului difuzat de postul de televiziune DOTTO TV din CONSTANȚA în
perioada 01-07.04.2019, i s-a comunicat, la data de 17.04.2019, faptul că înregistrările-
martor solicitate nu există, din motive tehnice.

Conform prevederilor art. 1 din Decizia 412/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, 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, iar potrivit art. 2, înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate
timp de 30 de zile după data difuzării.

Faţă de aceste aspecte, constatând că radiodifuzorul nu a transmis înregistrările
solicitate în condiţiile şi în termenul prevăzute de dispoziţiile Deciziei 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 412/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) 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. INTERSAT S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C
544.1/04.11.2010 elib. la 05.05.2011, decizia de autorizare audiovizuală
nr. 1900.2/27.11.2018 pentru postul de televiziune DOTTO TV din CONSTANȚA, se
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 1 și 2 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul DOTTO TV din CONSTANȚA, în următoarele 24 de ore de la
comunicare, 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
radiodivuzorul S.C. INTERSAT S.R.L. deținător al postului DOTTO TV din CONSTANȚA,
deoarece nu a transmis înregistrările programelor difuzate în condiţiile şi termenul
prevăzute de Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la
înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.”

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

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


