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Decizia nr. 607/11.06.2019
privind somarea S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L.
Dumbrăveni, Com. Dumbrăveni, Calea Națională, nr. 2177,

Ateneu Grădiniță, jud. Suceava

- pentru postul de televiziune TRADIȚIONAL TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.06.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la situaţia solicitărilor de
modifcare a licenței audiovizuale depuse de SC SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L.
pentru postul de televiziune TRADIȚIONAL TV din Dumbrăveni, jud. Suceava.

Radiodifuzorul S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L. deţine postul de televiziune
TRADIȚIONAL TV licenţa audiovizuală nr. TV-C 799.2/27.10.2015.

În urma analizării Notei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L. a încălcat
prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din 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.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
art. 17 (1) Radiodifuzorii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA, în scris, orice

modificare apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală şi în decizia de autorizare
audiovizuală.

(2) Modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea audiovizualului
implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. În situaţia
modificărilor datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va
depune grila de program pentru un interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe
tipuri de program şi procentele alocate acestora.

Potrivit Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, radiodifuzorul a solicitat prin
adresa nr. 1297/12.02.2019 un alt acord de modificare a structurii acționariatului, primit în
ședința din data de 21.02.2019, pentru care nu a depus documentație în vederea solicitării
modificării licenței audiovizuale.

Potrivit interogării ONRC din data de 07.06.2019, ultima înregistrare la registrul
comerțului s-a efectuat la data de 22.03.2019, potrivit căreia, acționariatul societății este
Atodiresei Titi -55% și Timofte Constantin - 45%
Acţionariat (%) Bază date Acord

21.02.2019
Solicitare actuală
acord

Atodiresei Titi 100 55 -
Timofte Constantin - 45 -
Schipor Radu-Constantin - - 90
Schipor Ioana- Teodora - - 10

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a adus la
cunoştinţa CNA, în scris, modificarea apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală cu
cel puţin 30 de zile înainte de modificare datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din
Legea audiovizualului pentru postul de televiziune TRADIȚIONAL TV din Dumbrăveni, jud.
Suceava, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din 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
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terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau
preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L. cu somaţie.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. TV-C 799.2/27.10.2015, pentru localitatea Dumbrăveni, jud. Suceava) se sancţionează
cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) și (2) din Decizia C.N.A.
nr. 277/2013, 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.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite
în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, 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 radiodifuzorul
S.C. SUCEAVA CULTURAL MEDIA S.R.L., deţinătorul postului de televiziune
TRADIȚIONAL TV din Dumbrăveni, jud. Suceava, deoarece nu a adus la cunoştinţa CNA, în
scris, modificarea apărută în datele cuprinse în licenţa audiovizuală cu cel puţin 30 de zile
înainte de modificare datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e) din Legea
audiovizualului pentru postul de televiziune TRADIȚIONAL TV din Dumbrăveni, jud.
Suceava, încălcând astfel prevederile art. 17 alin. (1) și (2) din Decizia
nr. 277/2013

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

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU
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