
 
Decizia nr. 567 din 29.09.2020 

privind somarea S.C. RADIO CAMPUS S.R..L. 
cu sediul în Slobozia, Str. Domnița Bălașa, zona Școlii Generale, nr. 3, jud. Ialomița 

Fax: 0243.236.196 
   

- pentru postul RADIO CAMPUS din Slobozia, jud. Ialomița 
 

Întrunit în şedinţă publică în data de 29 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul şi informarea rezultată din corespondenţa purtată de 
Direcţia Control, Serviciul Inspecţie, cu reprezentanţii   S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. în 
vederea efectuării unei monitorizări a postului RADIO CAMPUS din Slobozia. 

Postul RADIO CAMPUS din Slobozia aparţine radiodifuzorului  
S.C. RADIO CAMPUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R108.4/09.02.1993, decizia de 
autorizare nr. 151.1/21.01.2016). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor prezentate 
de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RADIO 
CAMPUS S.R.L. a încălcat dispozițiile 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. 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 urmare a petiției nr. 8113 
din 24.08.2020 transmisă on-line de domnul Marian Neacșu către secretariatul CNA 
în data de 24.08.2020, inspectorul CNA a solicitat în data de 27.08.2020 
radiodifuzorului SC RADIO CAMPUS SRL din Slobozia, județul Ialomița, 
înregistrările martor ale emisiunilor difuzate de postul RADIO CAMPUS din Slobozia 
în perioada 03.08.2020-20.08.2020. In data de 02.09.2020, cu o zi înainte de 
împlinirea termenului acordat pentru remiterea înregistrărilor martor, inspectorul 
CNA a contactat telefonic pe dl. Radu Paros, unul dintre acționarii societății care 
deține licența audiovizuală si reprezentant al postului RADIO CAMPUS din Slobozia 
pentru a i se reaminti obligația radiodifuzorului de a pune la dispoziția CNA, in 
termenul stabilit, înregistrările martor solicitate. In urma discuției telefonice, acesta a 
precizat faptul că postul de radio duce lipsa de personal, iar persoana care se ocupa 
de înregistrările martor are grave probleme de sănătate. În data de 04.09.2020, data 
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pana la care radiodifuzorul trebuia să pună la dispoziție înregistrările martor 
solicitate, realizatorul emisiunii „Revista vorbei”, care se ocupa și de înregistrările 
martor, pe e-mail, a transmis următorul mesaj (e-mail atașat prezentului raport): 
„Buna ziua! Rugăm modificarea termenului de predare a înregistrările martor din 
perioada 3-20.08.2020, din motive tehnice deoarece calculatorul de stocare a fost 
deteriorat din cauza unui crypto virus care a criptat toate fișierele calculatorului. 
Facem toate eforturile necesare pt a decripta fișierele. Vă mulțumesc! Dan Urjuma”  

În data de 04.09.2020, a fost trimisă radiodifuzorului o noua solicitare de 
punere la dispoziție a înregistrărilor martor ale postului RADIO CAMPUS din 
Slobozia din perioada 03.08.2020-20.08.2020, stabilindu-se ca termen limită de 
remitere a înregistrărilor martor data de 11.09.2020. În data de 10.09.2020, cu o zi 
înaintea termenului limită de transmitere către inspectorul audiovizual a 
înregistrărilor martor solicitate, a fost contactat telefonic din nou dl. Radu Paros, unul 
dintre acționarii societății care deține licența audiovizuala, pentru a i se reaminti 
obligația radiodifuzorului de a pune la dispoziția inspectorului audiovizual, în 
termenul stabilit, înregistrările martor solicitate. Domnul Paros a declarat telefonic că 
va face tot posibilul, în ciuda problemelor de personal cu care se confruntă.  

Nici in data de 11.09.2020, radiodifuzorul nu a pus la dispoziție înregistrările 
martor solicitate, motiv pentru care nu s-au putut monitoriza emisiunile postului 
RADIO CAMPUS din Slobozia precizate in petiția nr. 8113 din 24.08.2020 transmisă 
on-line de domnul Marian Neacșu către secretariatul CNA în data de 24.08.2020.  

În sedința Consiliului din data de 22.09.2020, s-a decis ca monitorizarea 
emisiunilor postului RADIO CAMPUS din Slobozia precizate in petiția nr. 8113 din 
24.08.2020 să se facă după înregistrările emisiunilor respective făcute de pe pagina 
de Facebook a postului, respectiv https://www.facebook.com/radiocampusslobozia. - 
Emisiunea „Revista vorbei” este un talk show politic-informativ realizat de jurnalistul 
Dan Urjuma.  

Având în vedere cele menționate mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R..L. nu a pus la dispoziție înregistrările solicitate 
de inspectorul audiovizual, încălcând astfel prevederile 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. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului  
nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

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. RADIO CAMPUS S.R..L. (licenţa audiovizuală  

nr. R108.4/09.02.1993, decizia de autorizare nr. 151.1/21.01.2016) se sancţionează 
cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 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.  
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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 RADIO CAMPUS, în următoarele 24 de ore de la comunicare, 
de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică 
radiodifuzorul S.C. RADIO CAMPUS S.R..L., deținător al postului RADIO CAMPUS, 
deoarece nu a comunicat 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. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

               Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 


