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Către,
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Decizia nr. 1106 din 12.12.2019
privind respingerea plîngerii prealabile formulate de
S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
împotriva Deciziei C.N.A. nr. 914/29.10.2019
Întrunit în sedinţa publică din data de 12 decembrie 2019, Consiliul
Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia formulată de
S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 914/29.10.2019
prin care a fost respinsă cererea înregistrată la CNA sub nr. 11068/18.10.2019
de prelungire a valabilităţii licenţei audiovizuale S-TV 30/27.03.20101 pentru
serviciul de programe Realitatea TV.
Cu titlu preliminar, precizăm că decizia contestată a intrat în circuitul civil
şi a produs efecte, în sensul că, începând cu data de 31.10.2019, ora 00.00,
societatea, în calitate de radiodifuzor, a încetat emisia.
Prin plângerea prealabilă formulată, societatea a invocat aceleași motive
care au stat la baza susținerii cererii de prelungre a licenței audiovizuale S-TV
30/27.03.20101 pentru serviciul de programe Realitatea TV, motive respinse
de Consiiu, după cum urmează:
Referitor la motivarea societății potrivit căreia “singura forma prin care
planul de reorganizare poate fi infirmat este trecerea la faliment”, Consiliul a
apeciat că acesta nu se susține, în condițiile în care există o hotărâre
judecătorească definitivă privind infirmarea planului de reorganizare şi care
trimite cauza la judecătorul sindic în vederea deschiderii procedurii
falimentului.
Referitor la motivarea societății potrivit căreia: “Consiliul pare să rămână
în pasivitate faţă de însăşi precizarea ANAF care specifică foarte clar că acele
datorii care se nasc în procedură NU POT FI EXECUTATE şi ele sunt
suspendate la plată pe parcursul reorganizării/insolvenţei, dar şi faptul că dacă
planul de reorganizare continuă, acestea nu vor mai face corp comun la plata
sumelor de bani, iar datoriile vor fi ŞTERSE”;
Consiliul a respins și această motivare raportat la dispozițiile art. 64 din
Legea nr. 85/2006 care prevede în mod expres: “Creanţele născute după data
deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării
judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară
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înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru
creanţele născute în procedura de faliment.”
Cu privire la motivul potrivit căruia societății i-ar fi încălcate mai multe
drepturi constituţionale, respectiv dreptul la petiţionare şi libertatea economică,
Consiliul a apreciat că este nefondat, în condițiile în care dispoziţiile legale
privind procedura prelungirii licenţei audiovizuale nu au fost declarate
neconstituţionale.
Referitor la argumentul societății potrivit căruia decizia este ilegală
raportat la faptul că voturile membrilor CNA nu ar fi fost motivate şi că decizia
se ia cu voturi deschise, Consiliul a apreciat că și acesta este neîntemeiat faţă
de situaţia de fapt din ședinţa publică din data de 29.10.2019, când voturile au
fost motivate și exprimate public, fiind consemnate în Procesul-verbal al
ședinței.
Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea plângerii
prealabile formulate de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. împotriva Deciziei
C.N.A. nr. 914/29.10.2019 prin care a fost respinsă cererea înregistrată la
CNA sub
nr. 11068/18.10.2019 de prelungire a valabilităţii licenţei
audiovizuale S-TV 30/27.03.20101 pentru serviciul de programe Realitatea
TV.
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 respinge plângerea prealabilă, ca fiind
nefondată.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Șef Serviciul juridic, reglementări
și relații europene,
Dumitru Ciobanu

Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea

