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Decizia nr. 392/09.05.2019
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. TV SAT 2002 S.R.L.

cu sediul în RÂMNICU SĂRAT,Str. Costieni, bl. 8, et. 10, ap. 42, jud. Buzău
CUI 14763924

-pentru postul de televiziune EST TV din Râmnicu-Sărat
RÂMNICU SĂRAT,Str. Crângul Ursului, nr. 4A, jud. Buzău

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. TV SAT 2002 S.R.L. în vederea
efectuării unei monitorizări a postului EST TV din Râmnicu-Sărat.

S.C. TV SAT 2002 S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. S-TV 262.2/07.07.2010 şi
decizia de autorizare audiovizuală nr. 1923.1-1/12.10.2017 pentru postul de televiziune
EST TV din Râmnicu-Sărat.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate de
Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
dispozuțiile art. 11 din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European și ale 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.

Conform Decizei nr. 308/2019, emisiunile de promovare electorală vor fi
identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, semnalate prin marcajul
"promovare electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor
de televiziune.

Potrivit Deciziei nr. 412/2007:
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, conform raportului de monitorizare întocmit de inspectorul CNA, în
vederea monitorizării programului postului EST TV din Râmnicu Sărat, pe perioada
campaniei electorale, a fost trimis prin e-mail societăţii adresa nr. 461/02.05.2019, prin
care se solicită punerea la dispoziţie pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile
europarlamentare, a înregistrărilor martor cu programul difuzat.

Deoarece nu s-a primit un răspuns din partea societăţii în legătură cu
înregistrările martor solicitate şi întrucât joi 02.05.2019 la ora 17:00, a fost rezolvată
înregistrarea programului postului EST TV pe o staţie de monitorizare C.N.A. din
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judeţul Covasna, în data de 03.05.2019 s-a solicitat prin e-mail postului să trimită
înregistrările martor ale programului difuzat de EST TV din Râmnicu Sărat, în perioada
27.04-02.05.2019.

Până la data prezentului raport, nu s-au transmis înregistrările martor cerute.
Domnul Gabriel Costianu, director editorial, a transmis prin e-mail joi 02.05.2019,

următoarea precizare referitoare la difuzarea emisiunilor electorale la EST TV:
“In ceea ce priveste campania electorala, mentionam că până in prezent nu am

avut nicio emisiune de promovare electorala, nici pe TVSE, nici pe EST TV . De
asemenea, facem precizarea ca nici in cadrul Jurnalelor de stiri nu am avut pana acum
stiri electorale.”

Conform prevederilor art. 2 din Decizia 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 este de
maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la
Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Condform raportului de monitorizare întocmit de inspectorul audiovizual în baza
înregistrărilor proprii, a fost monitorizat programul difuzat de postul EST TV din
Râmnicu Sărat, în perioada 02.05.2019 ora 17:00 – 03.05.2019 şi am constatat
următoarele:

Vineri 03.05.2019 la ora 05:49, postul EST TV a difuzat emisiunea Politică şi
Putere, cu durata de 38 de minute, realizată de Diana Olteanu. Conform genericului de
final, emisiunea este o producţie proprie, din anul 2018, fiind o emisiune din grila de
programe săptămânală a postului şi nu o emisiune de tip electoral.

Conform anexei 2 la Decizia C.N.A. nr. 308/2019, trimisă la C.N.A., EST TV
difuzează doar emisiuni de promovare electorală şi anume emisiunea Învaţă să votezi,
cu ora de difuzare 20:00 şi în reluare la ora 16:00, în anumite zile.

În cadrul emisiunii Politică şi Putere au fost prezentaţi cei patru preşedinţi
postdecembrişti ai României, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu şi Klaus
Johannis. Pe parcursul emisiunii, realizatoarea a făcut câte un portret fiecăruia dintre
cei patru preşedinţi.

În intervalul orar 06:03-06:15, timp de 12 minute, a fost prezentată activitatea
domnului Traian Băsescu în calitate de Preşedinte al României.

Domnul Traian Băsescu este candidat pe lista Partidului Mişcarea Populară la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European.

Selecţia „EST TV Politică şi Putere 03.05.2019”
La începutul secţiunii din emisiune dedicate lui Traian Băsescu, realizatoarea i-a

făcut o scurtă caracterizare în calitate de Preşedinte al României:
Diana Olteanu: „S-a remarcat prin implicarea directă în viaţa politică, economică,
socială şi externă a României. S-a autoinvitat la şedinţele de Guvern. S-a certat cu
premierii, s-a luptat cu partidele de la putere, a fost primul preşedinte suspendat de
două ori şi a criticat dur Parlamentul caracterizat de corupţie. A fost exact aşa cum a
promis, un preşedinte jucător, nu un preşedinte spectator. A fost un garant al
independenţei justiţiei. De numele său se leagă momentul semnării tratatului de
aderare al României la Uniunea Europeană din 2007, introducerea votului uninominal,
condamnarea comunismului şi criza jurnaliştilor răpiţi în Irak. Cu un look ce stârnea
zâmbetele celor din jur, mai ales când vântul îşi făcea simţită prezenţa, deloc diplomat,
cu o limbă engleză stângace, extrem de vocal, cu un simţ al umorului destul de
dezvoltat, lipsit de protocol, prezent mereu pe micul ecran şi pe prima pagină a ziarelor,
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un personaj controversat de-a dreptul, acesta este Traian Băsescu, cel care a fost la
cârma României un deceniu. Părăseşte cea mai înaltă funcţie în stat cu imaginea unui
preşedinte într-adevăr activ, puternic, reuşind să facă faţă criticilor care nu au fost
deloc puţine. Un preşedinte care va rămâne în istorie ca preşedintele jucător.”

Au fost menţionate apoi momentele cheie din cele două madate de preşedinte:
momentul renunţării lui Teodor Stolojan la candidatură, criza ostaticilor din Irak,
deteriorarea relaţiilor cu Tăriceanu, condamnarea comunismului, aderarea României la
UE, summitul NATO de la Bucureşti, cele două tentative de suspendare, criza
economică.

Secţiunea din emisiune dedicată lui Traian Băsescu, se încheie cu următoarea
concluzie:
Diana Olteanu: „Un deceniu marcat de controverse, două supendări şi o criză
economică. Mandatul lui Traian Băsescu se termină pe 21 decembrie 2014. Ca
preşedinte a impus o serie de reforme importante, de schimbări fundamentale în
comportamentul instituţiilor şi un profil bine definit al ţării în plan extern. Istoria reţine
doar evenimentele mari, orientarea fermă a României spre vest, parteneriatul strategic
cu Statele Unite ale Americii, scutul antirachetă, eliberarea justiţiei de sub control
politic şi întărirea unor instituţii cheie, reformarea serviciilor secrete, condamnarea
comunismului în Parlament, predarea arhivelor securităţii, trecerea României prin cea
mai gravă criză economică izbucnită la nivel global din anii treizeci încoace, având
curajul asumării unor decizii nepopulare, impunerea Republicii Moldova pe agenda
Uniunii Europene.
Traian Băsescu a avut două mandate pline de-a dreptul, presărate cu sare şi piper. A
fost preşedintele care a lăsat în urmă cele mai spumoase replici, nu a iertat pe nimeni,
nu a vrut să rămână dator nimănui, astfel că i-a plătit fiecăruia după merite. Traian
Băsescu a fost un preşedinte complex, nu a lăsat în urmă doar replici tăioase, ci şi
lacrimi.”

Membrii Consiliul au constat că radiodifuzorul S.C. TV SAT 2002 S.R.L. nu a
respectat prevederile art.11 al Deciziei C.N.A. nr. 308/2019. Astfel, în cadrul emisiunii
Politică şi Putere, difuzată de EST TV vineri 03.05.2019 la ora 05:49, a fost prezentată
activitatea domnului Traian Băsescu în calitate de Preşedinte al României. Domnul
Traian Băsescu este candidat pe lista Partidului Mişcarea Populară la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European. Mai mult, emisiunea Politică şi Putere,
este o emisiune producţie proprie din anul 2018, din grila de programe săptămânală a
postului şi nu o emisiune de tip electoral, nefiind nici semnalată prin marcajul
"promovare electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata 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 și au făcut promovare electorală în cadrul unei
emisiuni care nu este de tip electoral, nefiind nci semnalată prin marcajul "promovare
electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, precum și faptul că 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, a dispozițiilor art.21 din Decizia nr.308/2019 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. TV SAT 2002 S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
nr. S-TV 262.2/07.07.2010 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1923.1-
1/12.10.2017 pentru postul de televiziune EST TV din Râmnicu-Sărat, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art
11 din Decizia nr. 308/2019 și ale 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite pe postul EST TV din Râmnicu-Sărat, 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. TV SAT 2002 S.R.L. deținător al postului EST TV din Râmnicu-Sărat,
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.

De asemenea, radiodifuzorul a mai fost sancționat și faptul că în cadrul ediției din
03.05.2019 a emisiunii Politică şi Putere, a fost promovat un candidat la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European, nefiind semnalată prin marcajul
"promovare electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării”.

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


