
 
Decizia nr. 566 din 13.10.2022 

privind sancționarea cu somație a S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. 
BRAȘOV, Str. Zaharia Stancu, nr. 21A, camera S, et. 1,  jud. Brașov 

CUI 3046355 
e-mail:rttbrasov@yahoo.com 

 
- pentru postul RTT 

Brașov, Str. Zaharia Stancu nr. 21A, et.1, jud. Brașov 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamației nr. 
9892/23.09.2022, cu privire la edițiile emisiunii „Jurnal RTT”, difuzate de postul RTT în data 
de 22 septembrie 2022. 

 Postul de televiziune RTT aparţine S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 728.2/05.05.2015 şi decizia de autorizare nr. 
1959.2/14.12.2021) 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. 
a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu completările și modificările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 

În fapt, în cadrul emisiunilor informative difuzate de postul RTT în data de  22.09.2022 
a fost inclusă o știre în care apare cu declarații subprefectul județului Brașov/Președintele 
Organizației Municipale PSD Brașov, dl. Lucian Pătrașcu. În știre dl. Lucian Pătrașcu 
prezintă concluziile unui control efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Brașov.  

Potrivit raportului de monitorizare analizat de Consiliu, știrea a avut următorul conținut:        
”Voce Off: [00:00:03] Liderul organizației municipale a PSD Brașov, Lucian Pătrașcu, îi 

cere demisia primarului Allen Coliban. Subprefectul consideră că edilului șef ar fi trebuit să 
prezinte raportul Curții de Conturi în termen de 10 zile consilierilor locali și nu a făcut acest 
lucru. Pătrașcu spune că sunt două elemente în acest raport pentru care îi cere demisia lui 
Coliban.  

Lucian Pătrașcu, subprefect Brașov/Președinte Organizația Municipală PSD : 
[00:00:26] Administrația Coliban nu a respectat legea, nu a respectat procedurile legale pentru 



punctele scrise în raport. În raport și al doilea lucru s-a stabilit prejudiciul cu privire la bugetul 
local. S-a stabilit un prejudiciu la bugetul local. 

Voce Off: [00:00:46] Lucian Pătrașcu spune că primarul Allen Coliban ar fi creat două 
prejudicii municipalității.         

 Lucian Pătrașcu, subprefect Brașov/Președinte  Organizația Municipală PSD : 
[00:00:52] Ordonatorul principal de credite va lua măsuri pentru stabilirea, în condițiile legii, a 
întinderii prejudiciului creat. Deci, există un prejudiciu creat la contractul de finanțare cu FC 
Brașov. Da, și dom...(așa a spus n.r.), ordonatorul principal de credit, în speță primarul 
Coliban, trebuie să stabilească această întindere. Al doilea prejudiciu care îl spune Curtea de 
Conturi, se referă la catacombele Brașovului.   

Voce Off: [00:01:24] Liderul social-democrat spune că banii alocați pentru FC Brașov SR, 
ar fi trebuit dați prin ghidul de finanțare și nu prin hotărâre de Consiliu Local. Pentru toate 
acestea, Lucian Pătrașcu i-a cerut public demisia primarului Brașovului și și-a exprimat 
speranța că Allen Coliban va fi dat afară și din U.S.R.” 

 
După analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, față 

de afirmațiile de natură acuzatoare  (ex:nu a respectat legea, nu a respectat procedurile 
legale) ce au dat conținut materialului prezentat, pentru protejarea dreptului la imagine al 
persoanei era necesar ca, radiodifuzorul să solicite și să prezinte și un punct de vedere al 
domnului Allen Coliban cu referire la aspectele imputate în cadrul știrii.  

Potrivit dispozițiilor legale ale art. 40 alin. (1) din Codul Audiovizualului, în virtutea 
dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii 
unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie 
susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină 
pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să 
prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie 
precizat acest fapt. 

Membrii Consiliului au constatat că din conținutul știrii referitoare la declarațiile 
subprefectului județului Brașov  despre constatarea în cadrul unui raport al Curții de 
Conturi a unor presupuse fapte sau comportamente de natură prejudiciabilă, primarului 
municipiului Brașov i-a fost  imputată nerespectarea altor obligații legale, aspecte cu privire 
la care acesta nu a fost invitat să prezinte un punct de vedere.  

Astfel, în raport de conținutul știrii prezentate de radiodifuzor, Consiliul a constatat că 
acesta și-a respectat obligațiile legale prevăzute la art. 40, întrucât materialul nu cuprinde 
nici o precizare referitoare la faptul că persoana acuzată a fost contactată şi invitată să 
exprime un punct de vedere privind aspectele imputate, ori că persoana vizată refuză să 
prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate.  

Față de aceste aspecte, constatând nerespectarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului 
cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor 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. RADIOTELEVIZIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 728.2/05.05.2015 şi decizia de autorizare  
nr. 1959.2/14.12.2021 pentru postul RTT din localitatea Brașov) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 40 
alin. (1) din  Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu completările și modificările ulterioare (Codul audiovizualului) 

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 şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RADIOTELEVIZIUNEA 
TRANSILVANIA S.R.L. are obligaţia de a transmite 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 RTT, 

deoarece, o știre referitoare la un raport al Curții de Conturi prezentată în mod repetat în 
cadrul emisiunilor informative ”Jurnal RTT” din 22 septembrie 2022, nu a cuprins și punctul 
de vedere al primarului municipiului Brașov referitor la aspectele imputate ca ilegale de 
subprefectul județului, faptă de natură să contravină prevederilor art. 40 din Codul 
audiovizualului.  

Conform dispoziției legale, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 
programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente 
ilegale ori imorale, persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi 
exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct 
de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.” 

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

 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

                  
 
 


