
Decizia nr. 866 din 03.10.2019
privind somarea S.C. TV SIRIUS S.R.L.

DROBETA-TURNU SEVERIN, str. Mareșal Averescu nr. 14, parter, jud.
Mehedinți,

CUI 22204605
Tel.: 032405050 / Fax: 0352405051

- pentru postul de televiziune TELE 2 DROBETA

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 octombrie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Control Digitalizare,
cu privire la emisiunea de dezbatere “Realitatea zilei” difuzată în ziua de 25
iunie 2019 de către postul TELE 2 DROBETA.

Postul de televiziune TELE 2 DROBETA aparţine S.C. TV SIRIUS S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 387.1/18.03.2008 și decizia de autorizare nr.
1570.1/06.10.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare şi vizionarea înregistrării, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. a încălcat prevederile art. 139 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual,
cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate, publicitea, pozitivă sau negativă, în
legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu
excepţia perioadelor de campanie electorală.

În fapt, potrivit raportului de monitorizare, ca urmare a utilizării
înregistrărilor martor de la radiodifuzor, inspectorul audiovizual a monitorizat
programul difuzat de postul TELE 2 DROBETA în săptămâna 24-30.06.2019.

În data de 25.06.2019, începând cu ora 11.41, postul de televiziune TELE
2 DROBETA a difuzat, în reluare, cu o durată de o oră și 13 minute, emisiunea
de promovare electorală “Realitatea zilei” realizată în ultima campanie
electorală privind alegerile pentru Parlamentul european, în care a fost invitat
dl. Vasile Erceanu - reprezentant PMP.
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În aceeași zi, de la ora 16.39 s-a difuzat parțial, în reluare, aceeași

emisiune, cu o durată de 36 de minute și 30 de secunde, în care a fost invitat
dl. Vasile Erceanu - reprezentant PMP, după care emisiunea a fost întreruptă
brusc, fiind difuzată în continuare, în reluare, cu o durată de aproximativ 36 de
minute, emisiunea “Realitatea zilei” transmisă luni, 24.06.2019.

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea “Realitatea zilei” este o
emisiune de dezbatere pe teme de actualitate, cu o durată programată de
aproximativ 75 de minute, difuzată, în direct, de luni până vineri, de la ora
20.45, sau transmisă, în reluare, de la ora 23.45 și a doua zi, la orele 11.45 și
16.40.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 139 din Codul audiovizualului potrivit
cărora publicitea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni
politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie
electorală.

Membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în reluare, a unei emisiuni
de promovare electorală, în afara campaniei electorale pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European, campanie care se
încheiase în ziua de 25 mai 2019, potrivit art. 1 alin. (1) din Decizia nr. 308 din
26 martie 2019, reprezintă o încălcare a prevederilor art. 139 din Codul
audiovizualului.

În esență, Consiliul consideră că, raportat la conţinutul emisiunii de
promovare electorală, aceasta a fost de natură să promoveze politic o
persoană, reprezentantul unei formațiuni politice a PMP.

Or, raportat la dispozițiile invocate, legiuitorul a interzis difuzarea unor
astfel de emisiuni în care este promovat un candidat din partea unui partid
politic, în afara campaniei electorale.

Având în vedere aceste aspecte și 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, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TV SIRIUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-
C 387.1/18.03.2008 și decizia de autorizare nr. 1570.1/06.10.2015) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, 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 S.C. TV SIRIUS 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
TELE 2 DROBETA, deoarece, în ziua de 25 iunie 2019, a difuzat, în reluare,
emisiunea de promovare electorală “Realitatea zilei”, în afara campaniei
electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European,
fapt ce contravine prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor invocate, publicitea, pozitivă sau negativă, în legătură
cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia
perioadelor de campanie electorală.”

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

PREȘEDINTE

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


