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Decizia nr. 493 /30.10.2018 privind respingerea plângerii prealabile
formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
împotriva Deciziei CNA nr. 388/28.08.2018
Întrunit în şedinţa publică din data de 30 octombrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a luat în discuţie plângerea prealabilă înregistrată sub
nr. 9214/08.10.2018, formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva Deciziei
388/28.08.2018 privind respingerea cererii de prelungire a licenţei audiovizuale
R338/26.10.1999 pentrul serviciul de programe de radiodifuziune Realitatea FM Costeşti.
Societatea consideră că dispoziţiile art. 51 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare nu i-ar fi aplicabile, întrucât acestea ar face
referire expresis verbis numai la acordarea licenţei şi la modificarea acesteia, iar nu şi la
prelungirea licenţei, situaţie în care nu trebuie să facă dovada faptului că nu înregistrează
obligaţii restante la bugetul de stat.
Potrivit art. 55 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului, licenţa audiovizuală se
acordă pentru o perioadă de 9 ani şi poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în
condiţiile stabilite de Consiliu. În temeiul art. 17 alin. (1) lit. a) şi d) din Legea
audiovizualului, CNA a emis Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de
modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare
audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi
condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe
ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 20 alin. (2) coroborat cu art. 4 din această decizie de reglementare menţionează
documentele ce urmează a fi prezentate de către radiodifuzorul interesat în prelungirea
licenţei audiovizuale, între acestea fiind enumerat, la art. 4 alin. (2) lit.f), şi certificatul de
atestare fiscală, cu privire la care se precizează că trebuie să respecte dispoziţiile art. 51
din Legea audiovizualului.
Faţă de dispoziţiile menţionate anterior rezultă că prevederile art. 51 din Legea
audiovizualului sunt incidente şi absolut obligatoriu a fi respectate, interpretarea societăţii

în susţinerea cererii sale de revocare a Deciziei CNA nr. 388/2018 fiind subiectivă şi
neîntemeiată.
Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a decis respingerea solicitării de revocare a Deciziei CNA 388/2018
formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
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