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Decizia nr. 317 din 13.06.2017 privind respingerea Plângerii prealabile 
formulate de S.C. Carpathian Springs S.A. împotriva art. 27 alin. (4) din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CNA 
 
 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 iunie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat Plâgerea prealabilă formulată de S.C. CARPATHIAN 
SPRINGS S.A., înregistrată la CNA sub nr. 4389/22.05.2017, împotriva art. 27             
alin. (4) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CNA. 

Membrii Consiliului au constatat că, în esenţă, conţinutul Plângerii se 
fundamentează pe ideea nerespectării de către CNA a dreptului la apărare a 
persoanelor interesate de subiecte ale ordinii de zi a şedinţelor publice. 

Cu privire la acest aspect, prin Decizia nr. 12/2003 (publicată în Monitorul Oficial 
Nr. 114 din 28 februarie 2013), Curtea Constituţională a stabilit că : 
 “Într-adevăr, Curtea constată că Legea audiovizualului nr. 504/2002 nu conţine, 
aşa cum ar dori autorul excepţiei, prevederi exprese care să oblige Consiliul Naţional 
al Audiovizualului să respecte unele măsuri prealabile adoptării deciziilor de 
sancţionare, prin care să ofere posibilitatea persoanei în cauză să îşi susţină punctul 
de vedere, să fie ascultată şi să dea explicaţii cu privire la încălcările constatate de 
Consiliu. 
    Curtea constată însă că procedura desfăşurată în cadrul Consiliului Naţional al 
Audiovizualului şi care se finalizează cu emiterea unei decizii de sancţionare are un 
caracter intern şi administrativ, iar decizia respectivă, deşi aplică o sancţiune de 
natură contravenţională, aparţine categoriei actelor administrative, fiind supusă 
controlului instanţei judecătoreşti, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din 
legea examinată: "Actele emise în condiţiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate 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; termenul de 15 zile nu 
suspendă de drept efectele acestora." 

Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care în sarcina Consiliului nu este 
prevăzută obligaţia de a asigura prezenţa la şedinţe ori de a solicita un punct de 
vedere persoanelor potenţial interesate de deciziile CNA, nu se poate reţine 
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nerespectarea dreptului la apărare în privinţa petentei. Fiind vorba despre o decizie a 
Curţii Constituţionale, aceasta este definitivă şi general obligatorie.  

În acelaşi sens invocăm şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
(Decizia nr. 2061/2013 în Dosarul nr. 7346/2/2013). 

Referitor la solicitarea de revocare a art. 27 alin. (4) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al CNA, o autoritate publică  poate revoca, în tot sau în parte, 
actul administrativ emis numai dacă nu a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice; 
or, ROF a fost adoptat prin Decizia nr. 530/16.09.2014, cu modificările ulterioare. 

   
 Având în vedere aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge Plângerea 
prealabilă, ca neîntemeiată. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 

       Serviciul juridic şi reglementări, 
 

       Şef serviciu,  Dumitru Ciobanu  
 
 
 
 


