
 

CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

DECIZIA nr. 214 din 27.03.2018
privind somarea S.C. JAZZ MEDIA S.R.L.

cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 120, Clădirea Principală,
sala nr. 3, sector 1

- pentru postul JAZZ RADIO

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 martie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licenț e Autorizări, în baza cererii
de prelungire a licenț ei audiovizuale înregistrată de S.C. JAZZ MEDIA S.R.L. sub
nr. 2452/19.03.2018, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de
programe și a structurii programelor difuzate de postul JAZZ RADIO.

Postul JAZZ RADIO, aparț ine radiodifuzorului S.C. JAZZ MEDIA S.R.L.,
(licenţă audiovizuală R981.1/27/03.2018).

În urma analizării documentaț iei prezentate, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. JAZZ MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art.
54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii
media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice
modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54
alin. (1) lit. b).

Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală
analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia,
precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică,
asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori
drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

Observând cererea de modificare a licenț ei audiovizuale aparț inând
S.C. JAZZ MEDIA S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
operat această schimbare anterior formulării cererii înregistrată cu
nr. 2452 din 19.03.2018, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la
cunoștinț ă despre această modificare în data de 19.03.2018, când
radiodifuzorul a depus toată documentaț ia necesară analizării solicitării.

Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acț ionariatului existentă în
baza de date a CNA, era următoarea: Brabete Florin 50% și Vesa Tudor 50%, iar
conform certificatului costatator eliberat de O.N.R.C. la data de 13.03.2018, structura
acț ionariatului era astfel: Vesa Tudor 100%.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. JAZZ
MEDIA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea
audiovizualului, întrucât a modificat structura acț ionariatului fără a solicita
acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.

Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului
cu somaţie publică.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea
audiovizualului
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nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. JAZZ MEDIA S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale R981.1/27/03.2018 pentru postul JAZZ RADIO, se sancţionează
cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

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.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


