
1 
 

 

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      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

DECIZIA nr. 396 din 05.07.2016 
privind somarea  S.C. MONTANA PRESS S.R.L. 

cu sediul în Constanţa, Str. Vasile Lupu, nr. 33, Judeţul CONSTANŢA 
CUI 3989382 

Tel.: 0241/520818 / Fax: 0241/691587 
 

- pentru postul de radio SKY FM 
Constanţa, Bulevardul Ferdinand, nr. 17, et. 1, ap. 2, Judeţul Constanţa 

Tel.: 0241/520818 / Fax: 0241/691587 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 iulie 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat situaţia întocmită de Biroul Licențe Autorizări cu privire la solicitarea S.C. MONTANA 
PRESS S.R.L. nr. 5934/17.06.2016 pentru modificarea structurii acţionariatului societăţii.  

Radiodifuzorului S.C. MONTANA PRESS S.R.L.  deţine licenţă audiovizuală (licenţa 
nr. R052.4/19.05.1993 elib. la 22.08.2013 şi dec.autorizare-init.: 007/26.04.1994,  
007.3-2/02.10.2007 elib. la 13.01.2014) pentru postul de radio SKY FM. 

 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. MONTANA PRESS 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 de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare 
intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) în 
conformitate cu care licenţa audiovizuală cuprinde datele de identificare a titularului 
acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, 
asociat sau acţionar. 

În fapt, din situaţia întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au putut 
constata că radiodifuzorul S.C. MONTANA PRESS S.R.L. şi-a modificat structura 
acţionariatului fără să fi solicitat acordul Consiliului conform dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din 
Lege.  

Redăm din situaţia întocmită de Biroul Licenţe Autorizări datele cu privire la structura 
acţionariatului, astfel: 

Structura actuală a 
acţionariatului, conform bazei de date 

Conform certificat constatator  
nr. 40543/23.05.2016 (fără acordul 

C.N.A.) 
 

Cantaragiu Ioana – asociat unic  
 

Munteanu Florin – asociat unic 

 
Conform certificatul constatator nr. 40543/23.05.2016, depus de radiodifuzor la 

C.N.A., structura acţionariatului S.C. MONTANA PRESS S.R.L. este constituită din 
asociatul unic: dl. Munteanu Florin cu o cotă de participaţie la benefici şi pierderi de 100 
%, însă din baza de date C.N.A. rezultă că în structura acţionariatului se afla asociatul 
unic: d-na Cantaragiu Ioana. 

Analizând certificatul constatator nr. 40543/23.05.2016, secţiunea informaţii de 
identificare, Consiliul a putut observa că ultima înregistrare în registrul comerţului a fost 
efectuată în data de 03.04.2015, modificările aduse societăţii fiind astfel făcute înainte de 
a fi depusă la C.N.A. solicitarea nr. 5934/17.02.2016 de modificare a licenţei audiovizuale. 
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Faţa de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că societatea MONTANA 
PRESS S.R.L.   şi-a schimbat structura acţionariatului fără să fi solicitat acordul 
Consiliului, încălcând astfel prevederile art. 54 alin. (2).  

Având în vedere acestea, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului  
S.C. MONTANA PRESS S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate.  

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MONTANA PRESS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale  

nr. R052.4/19.05.1993 elib. la 22.08.2013 şi dec.autorizare-init.: 007/26.04.1994,  
007.3-2/02.10.2007 elib. la 13.01.2014 pentru postul de radio SKY FM, 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. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar  
06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică radiodifuzorul 

S.C. MONTANA PRESS S.R.L., deținător al postului de radio SKY FM, deoarece a 
modificat structura acţionariatului societăţii fără să solicite acordul C.N.A., aşa cum prevede  
art. 54 din Legea audiovizualului.” 

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

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 
 

 
 
 
 

Serviciul Juridic şi Reglementări 
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru 

 

 

        

        
 


