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Decizia nr. 11 din 16.01.2018
privind respingerea contestaţiei formulate de

S.C. CABLE VISION S.R.L.
împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 665/05.12.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 ianuarie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 10928 din
21.12.2017, formulată de S.C. CABLE VISION S.R.L., prin care solicită
reanalizarea Deciziei nr. 665.05.12.2017, în care s-a dispus sanctionarea
societăț ii cu amendă contravenț ională în cuantum de 10.000 lei, aplicată de
Consiliu pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1), 58 alin. (1) și
74 alin. (3) Legea audiovizualului cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că
aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Petenta nu a solicitat anularea deciziei care face obiectul prezentei
cereri sau modificarea acesteia, invocănd doar faptul că amenda o consideră
ca fiind foarte mare pentru un distribuitor de servicii, și că nu își va „reveni
după așa o amendă”.

De asemenea, aceasta a mai susț inut că ar fi înregistrat la CNA,
ulterior emiterii Deciziei nr. 665.05.12.2017, două solicitări pentru acordarea
de avize de retransmisie.

Referitor la aspectele expuse mai sus, membrii Cosiliului au stabilit că
Legea audiovizualului prevede în mod clar faptul că amenda aplicată de
Consiliu poate fi contestată, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din
Legea audiovizualului, „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”, analizarea și soluț ionarea unei eventuale contestaț ii



fiind, în opinia noastră, atributul exclusiv al instanț ei competente în
soluț ionarea acesteia.

Având în vedere că ditribuitorul de servicii este nemulţumit de amenda
contravenţională aplicată de Consiliu, acesta, în temeiul prevederilor art. 93
din legea invocată, se poate adresa direct instanţei de judecată, în termenul
legal, deci fără a fi necesară îndeplinirea procedurii prealabile administrative
prevăzute de art. 7 din Legea contenciosului administrativ.

Sub acest aspect, subliniem că Legea audiovizualului este lege specială
care derogă de la dreptul comun în materie de contecios administrativ, iar
decizia de amendare reprezintă un act administrativ cu caracter
contravenţional, care intrând în circuitul civil poate fi anulat sau modificat
numai de instanţa de judecată.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului
decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu

Cons. jr. Macovei Florin Alexandru


