
CONS I L I U L NA Ț IONAL AL AUD IOV I ZUALULU I

ROM ÂNI A
BU CUR E Ș T I
Bd. Libertății nr. 14
Sector 5, CP 050706
www.cna.ro

Autoritate publică
autonomă

Tel.: 00 4 021 3055356
Fax: 00 4 021 3055354

cna@cna.ro

Către, S.C. ESTRADA TV S.R.L.
Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3
CUI 26605260, Fax: 031 814 97 92
Administrator Judiciar ALV Insolvență IPURL,
București, Str. Aleea Valea Florilor , nr. 2, bl. P11, sc.1, et.1, ap.6
Fax: 0371 603 414

Decizia nr. 893 din 17.10.2019 de respingere a
Plângerii prealabile formulate împotriva Deciziei de retragere a

Licenței audiovizuale nr. S-TV 315/16.12.2014
deținută de S.C. ESTRADA TV S.R.L. pentru serviciul de programe de televiziune cu

denumirea eSTRADA TV –Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat solicitarea formulată de S.C.ESTRADA TV S.R.L., prin
administrator judiciar ALV Insolvență IPURL, Titular Văduva Alberto Ciprian, înregistrată
sub nr. 10777/11.10.2019, prin care se solicită revocarea Deciziei CNA de retragere a
licenței audiovizuale pentru serviciul de programe de televiziune cu denumirea
eSTRADA TV, deținută de societate.

Motivele de revocare au fost susţinute şi de reprezentantul radiodifuzorului,
administrator judiciar ALV Insolvență IPURL, Titular Văduva Alberto Ciprian, prezent şi
audiat în şedinţa publică.

Pentru emiterea Deciziei 881/2019 Consiliul a făcut aplicarea prevederilor art. 57
alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările
ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) lit. d), licenţa audiovizuală analogică se
retrage de Consiliu în situaţia în care titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni
de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

Astfel, pentru a face aplicarea prevederilor legale, Consiliul a constatat că, din
documentele prezentate de radiodifuzor prin administratorul judiciar ALV INSOLVENȚĂ
IPURL, înregistrate sub nr. 9227/16.09.2019, rezulta fără echivoc că amenzile stabilite
de Consiliul Național al Audiovizualului prin Decizia nr.471/24.09.2015 - amendă 20.000
lei, Decizia nr. 560/22.09.2016 - amendă 10.000 lei, Decizia 284 din 03.05.2018, în
sarcina titularului de licență S.C. ESTRADA TV S.R.L, au fost achitate de către terți la
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data de 16.09.2019, iar în ce privește amenda stabilită prin Decizia 125/26.02.2015, din
înscrisurile depuse, nu rezulta în clar și nu era dovedită achitarea integrală.

În aceste condiții, membrii Consiliului au constatat că documentele depuse de
titularul de licență, prin administratorul judiciar, înregistrate sub nr. 9227 la data de
16 septembrie 2019 nu demonstrau că titularul licenței audiovizuale S.C. ESTRADA TV
S.R.L. a procedat la achitarea și la depunerea dovezii achitării amenzilor aplicate de
Consiliu în perioada 2015-2018, în termen de 6 luni de la data aplicării acestora, așa
cum prevăd dispozițiile art. 57 alin. (1) lit.d), ci abia la data de 16 septembrie 2019.

În urma analizării argumentelor invocate în solicitarea de revocare și a celor
prezentate de administratorul judiciar în ședința publică, membrii Consiliului au apreciat că
acestea au fost avute în vedere la momentul adoptării deciziei de retragere a licenței, a
cărei revocare se solicită, și au constatat că în motivele, respectiv în situația de fapt și de
drept, avute în vedere la adoptarea deciziei, nu a intervenit nici o modificare, acestea
subzistând în continuare.

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 solicitării de revocare a Deciziei nr. 881/08.10.2019
privind retragerea Licenței audiovizuale nr. S-TV 315/16.12.2014 deținută de
S.C. ESTRADA TV S.R.L. pentru serviciul de programe de televiziune cu denumirea
eSTRADA TV –Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

.
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