
 
 

Decizia nr. 514 din 15.09.2022 
privind sancționarea cu somație a  S.C. TELESTAR COMMUNICATION S.R.L., 

Cernica, comuna Cernica, Str. Gabriela Cegolea nr.1, jud. Ilfov  
CUI: 43298483,   e-mail: telestartv@telestartv.ro 

 
 

- pentru postul de televiziune TELESTAR 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, în 
baza reclamaţiei nr. 4905/19.04.2022, cu privire la o emisiune difuzată de postul de 
televiziune Telestar 1, în data de 19 aprilie 2022. 

Postul de televiziune TELESTAR 1 aparţine radiodifuzorului S.C. TELESTAR 
COMMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală TV-C 654.4/15.11.2012 şi decizia de 
autorizare nr. 1853.0-4/15.11.2012). 

După analozarea raportului de monitorizare, în urma dezbaterilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELESTAR COMMUNICATION S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 2 și 21 din Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin 
radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora: 

  ”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. 

    (2) În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio 
sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, 
termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către 
radiodifuzor a solicitării de la Consiliul Naţional al Audiovizualului.” 

Potrivit constatărilor raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului: 
”Ca urmare a sesizării nr. 4905/19.04.2022 înregistrată la sediul CNA, a fost 

transmisă către societatea Telestar Communication SRL adresa cu nr. 
4905/28.04.2022, în vederea punerii la dispoziția instituției noastre a înregistrării 
programului difuzat de postul de televiziune Telestar 1, din data de 19.04.2022, interval 
orar 07:00-10:00.  

În urma acestei solicitări, am primit la sediul instituției adresa nr. 4905/02.05.2022 
însoțită de un desfășurător și un stick cu câteva fișiere, cu durate medii de 9 minute, 
fără siglă, fără precizarea orei și zilei la care fac referire.  
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Având în vedere acest aspecte, am făcut o revenire către societatea Telestar 
Communication SRL, prin adresa nr. 4905/03.05.2022, în care am solicitat din nou să 
ne fie pusă la dispoziție înregistrarea programului difuzat de postul Telestar 1, din data 
de 19.04.2022, interval orar 07:00-12:00.   

Conform solicitării de mai sus, societatea a transmis la sediul instituției adresa nr. 
4905/05.2022 ce cuprindea o înregistrare cu denumirea CNA_Telestar1.mp4, cu o 
durată de 05.01.30 min., fără a fi menționate ziua și intervalele orare pe ecran, însoțite 
de un playlist pe care se regăsește ziua de 19.04.2022.” 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
nerespectarea de către radiodifuzor a obligațiilor privind înregistrarea programelor de 
televiziune prevăzute de Decizia nr. 412/2007, în condițiile în care radiodifuzorul nu a 
răspuns solicitării formulate de Consiliu de a pune la dispoziție înregistrarea 
programului difuzat de postul de televiziune Telestar 1, din data de 19.04.2022, 
intervalul orar 07:00-10:00. 

Astfel, potrivit raportului, la prima solicitare a înregistrării programului radiodifuzorul 
a transmis Consiliului  ”un  desfășurător și un stick cu câteva fișiere, cu durate medii de 
9 minute, fără siglă, fără precizarea orei și zilei la care fac referire.” 

De asemenea, la revenirea formulată de Consiliu în data de 03.05.2022, 
radiodifuzorul ”a transmis la sediul instituției adresa nr. 4905/05.2022 ce cuprindea o 
înregistrare cu denumirea CNA_Telestar1.mp4, cu o durată de 05.01.30 min., fără a fi 
menționate ziua și intervalele orare pe ecran, însoțite de un playlist pe care se 
regăsește ziua de 19.04.2022”.  

Or, conform Deciziei nr. 412/2007, 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.   

Astfel, obligația radiodifuzorului la solicitarea Consiliului de a-i fi pusă la dispoziție 
înregistrarea programelor difuzate, prevăzută la art. 2 și 21 din Decizia 412/2007, 
privește o înregistrare realizată în timp real, integral și simultan transmisiei programului, 
cu toate datele de identificare ale serviciului de programe, conformă cu cea difuzată 
efectiv către public, conform structurii de programe aprobate și grilei depuse la dosarul 
licenței audiovizuale.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 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 somaţie publică de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TELESTAR COMMUNICATION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală TV-C 654.4/15.11.2012 şi decizia de autorizare nr. 1853.0-4/15.11.2012) 
se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru 
încălcarea dispozițiilor  art. 2 și 21 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. 
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul TELESTAR 1, 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 somaţie publică postul 

TELESTAR 1, deoarece, nu a respectat prevederile Deciziei 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 
 
 
 

 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 
 


