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Către,
Domnul SERGIU-LEON RUS
Cluj-Napoca, Str. Sitarilor nr. 6
Jud. Cluj

Decizia nr. 516 din 27.11.2018

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 noiembrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat plângerea prealabilă formulată de petentul Sergiu-Leon
Rus, înregistrată sub nr. 8608/1/26.10.2018, prin care, în temeiul art. 7 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, se solicită revocarea „deciziei luate în
şedinţa din data de 11.09.2018 prin care s-a prelungit cu 6 luni termenul licenţei
audiovizuale postului NCN (tv-s/naţională) şi retragerea licenţei tv-s/naţională
pentru depăşirea termenului legal de intrare în emisie, în baza art. 57 alin.(1) lit.
a) teza I din Legea audiovizualului nr. 504/2002”.

În ceea ce priveşte primul temei de nelegalitate invocat de petent, acesta
este nefondat, întrucât orice motiv, pentru care se solicită revocarea unui act
administrativ pe calea plângerii prealabile, trebuie să existe la momentul
adoptării acestuia pentru a putea fi astfel susceptibil de a atrage revocarea.

Cu privire la argumentele prezentate la pct. 3 şi 4, acestea nu sunt de natură
a atrage revocarea deciziei luate, având în vedere că, la momentul discutării în
şedinţă publică a solicitării de prelungire a termenului de intrare în emisie,
Consiliul a avut cunoştinţă despre aceste aspecte, considerând că solicitarea
este întemeiată.

În altă ordine de idei, menţionăm că solicitarea de prelungire a termenului
licenţei la care vă referiţi a fost apobată cu respectarea condiţiilor de cvorum şi
de vot prevăzute expres de art. 15 din Legea audiovizualului, astfel încât nu
poate fi reţinut vreun impediment legal care să atragă revocarea acesteia. Astfel,
conform extrasului procesului verbal al şedinţei din 11.09.2018 (document public,
postat pe site-ul instituţiei), solicitarea de prelungire a termenului de intrare în
emisie pentru postul NCN-satelit a fost aprobată de Consiliu cu 7 voturi pentru şi
1 vot împotrivă.

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 554/2004, o autoritate publică, în speţă
C.N.A., poate revoca actul administrativ emis numai dacă acesta nu a intrat în
circuitul civil, producând efecte juridice.
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Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Naţional al Audiovizualului decide respingerea plângerii prealabile, ca nefondate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


