DECIZIA nr. 473 din 12.08.2020
privind sancționarea cu somație publică a S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
LOCALĂ RĂȘINARI S.R.L.
Rășinari, Com. Rășinari, Str. Octavian Goga, nr. 1520, cam. 5, jud. Sibiu
CUI 27804376
Fax: 0269/557200
- pentru postul INFO RĂȘINARI
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 august 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție cu privire
la programul difuzat de postul INFO RĂȘINARI în perioada 1-7 iunie 2020.
Postul INFO RĂȘINARI aparține radiodifuzorului S.C. GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ LOCALĂ RĂȘINARI S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
088.2/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 590.1/11.09.2018).
În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat
prevederile
art.
35
alin.
(1)
din
Legea
audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, proporţia de spoturi
publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate
depăşi 20%, respectiv 12 minute.
Conform raportului de monitorizare:
”INFO RĂȘINARI este un post TV local, generalist, care difuzează programe TV
tip videotext, prin rețele de comunicații electronice, în localitatea Rășinari, jud. Sibiu.
Pe baza înregistrărilor martor puse la dispoziție de post, am monitorizat
programul difuzat în perioada 01-07.06.2020.
În grila de programe aprobată de C.N.A. la data de 10.05.2016, la
rubrica ”Mențiuni speciale”, se precizează: ”Se difuzează VIDEOTEXT zilnic, în
intervalul orar 00:00-24:00, cu fundal sonor Radio Eveniment Sibiu.”
În perioada monitorizată, postul a transmis videotext între orele 00:00-24:00,
astfel:
a)
Un program TV tip videotext, cu durata de 7111 minute/săptămână, care a
conținut informații post, informații utile, publicitate, mică publicitate, decese,
comemorări și imagini din comună.
b)
Generic tip videotext ”INFO RĂȘINARI TV”, cu durata de 2969
minute/săptămână.
Fundalul sonor a fost asigurat de retransmisia postului Radio Eveniment Sibiu,
cu excepția perioadelor când au fost difuzate anunțuri de decese și comemorări, când
a fost difuzat un fundal sonor alcătuit din muzică religioasă.
1.
Postul a difuzat publicitate și mică publicitate luni 01.06.2020 între orele 00:0013:24 și duminică 07.06.2020 între orele 15:29-24:00, în cadrul unui calup de
videotext ce a conținut informații, publicitate, mică publicitate și imagini din comună.
Luni 01.06.2020, în intervalul orar 00:00-13:00, durata publicității și micii
publicități difuzate într-o oră de program, a fost cuprinsă între 14 minute și 51 secunde
și 24 minute și 14 secunde.
Duminică 07.06.2020, în intervalul orar 16:00-24:00, durata publicității și micii
publicități difuzate într-o oră de program, a fost cuprinsă între 12 minute și 43 secunde
și 25 minute și 28 secunde.

2

În aceste intervale orare, durata publicității și micii publicități difuzate într-o oră
de program, a depăşit cele 12 minute admise de lege.”
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, potrivit sintezei raportului, într-o oră
de program videotext difuzată de postul de televiziune INFO RĂȘINARI în zilele de 1
și 7 iunie 2020, publicitatea difuzată și constituită din anunțuri de mică publicitate a
depășit 12 minute dintr-o oră de program.
Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului, întrucât
a difuzat publicitate peste limita de 12 minute pe oră permisă de dispoziția legală.
Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 35
alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie
publică.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1 Radiodifuzorul S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALĂ RĂȘINARI
S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. 088.2/22.12.2003 şi decizia de autorizare nr.
590.1/11.09.2018 pentru postul INFO RĂȘINARI, se sancţionează cu somaţie publică
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) 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 ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, pe
postul INFO RĂȘINARI, în următoarele 24 de ore de la comunicare, 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
radiodifuzorul
S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALĂ RĂȘINARI S.R.L. cu somaţie publică,
deoarece publicitatea difuzată în zilele de 1 și 7 iunie 2020 a depășit cele 12 minute
permise, într-un interval de o oră de program, conform art. 35 din Legea
audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

