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Decizia nr. 219 din 14.02.2019
privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA S.R.L.
CĂLĂRAŞI, Str. Borcea nr. 4, bl. L21, sc. 2, et. 1, ap. 28, cam. 3, jud. Călăraşi
CUI 26973601
- pentru postul RADIO ARENA
CĂLĂRAŞI, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Hotel Călăraşi, jud. Călăraşi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr.
10091/13.12.2018, cu privire la serviciul de programe difuzat de postul RADIO ARENA, în
perioada 07-13.01.2019, precum şi raportul întocmit în baza documentului eliberat de Oficiul
Naţional al Registrului privind furnizarea de informaţii în privinţa S.C. DIRECT GLOBAL
MEDIA S.R.L.
Postul de RADIO ARENA aparține radiodifuzorului S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA
S.R.L. (licenţă audiovizuală R 666.7/26.07.2005 eliberată la 13.09.2016 şi decizia de
autorizare nr. 1184.1-1/14.05.2013 eliberată la 09.10.2015 pentru localitatea Călăraşi,
jud. Călăraşi).
În urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecţie şi documentației
prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DIRECT GLOBAL
MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia
să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în
datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).
Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică
sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura
acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care
deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei
societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
Din analiza raportului întocmit de inspectorul teritorial rezultă că acesta în data de
15.01.2019 a solicitat radiodifuzorului să-i pună la dispoziţie înregistrările martor pentru
perioada 07-13.01.2019. Contactându-l telefonic pe dnul Toma Marian, reprezentantul
legal al S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA S.R.L., acesta a comunicat inspectorului că şi-a
încetat activitatea în cadrul societăţii, indicând pe altcineva ca persoană de legătură,
respectiv pe d-nul Dănuţ Bîlbîie.
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Pornind de la această informaţie consemnată în raport, în şedinţa publică din
12.02.2019, Consiliul a hotărât amânarea şi întocmirea de către Serviciul Inspecţie a
unei situaţii la zi cu privire la societate.
Ulterior, Biroul Licenţe Autorizări a interogat baza de date a Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului pentru obţinerea de informaţii cu privire la S.C. DIRECT
GLOBAL MEDIA S.R.L.
Astfel, din analizarea documentului emis de ONRC sub nr. 271183/13.02.2019 cu
privire la furnizarea de informaţii în privinţa S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA S.R.L.
reiese că societatea are următoarea structură a acţionariatului:
- Bîlbîe Maricica - asociat 68%;
- Niculae Alexandru - asociat 32%.
Or, conform ultimelor date declarate de radiodifuzor la C.N.A., structura
acţionariatului este următoarea:
- Toma Marian - asociat 68%;
- Niculae Alexandru - asociat 32%.
În şedinţa publică din 14.02.209, în baza furnizării de informaţii obţinute de la
ONRC şi a raportului Serviciului Inspecţie cu privire la această situaţie, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a modificat structura acţionariatului, fără a
solicita acordul C.N.A., aşa cum acesta avea obligaţia legală în conformitate cu art. 54
alin. (2) din Legea audiovizualului.
Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul are obligaţia să solicite Consiliului
acordul pentru orice modificare intervenită în structura acţionariatului până la nivel de
persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din
capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
În consecinţă, în temeiul legii, radiodifuzorul ar fi trebuit ca, în prealabil, să solicite
acordul Consiliului cu privire la modificarea acţionariatului, fapt ce nu s-a întâmplat.
Faţă de 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 cu amendă de 20.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA S.R.L. ((licenţă audiovizuală
R 666.7/26.07.2005 eliberată la 13.09.2016 şi decizia de autorizare nr. 1184.11/14.05.2013 eliberată la 09.10.2015 pentru postul RADIO ARENA din localitatea
Călăraşi, jud. Călăraşi) se sancţionează cu amendă de 20.000 lei, 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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) și (3) din Legea audiovizualului nr.

504/2002, cu modificările și completările
GLOBAL MEDIA S.R.L., pentru postul
transmite în următoarele 24 de ore de
intervalul orar 06.00-14.00, din care o
următorul text:

ulterioare, radiodifuzorul S.C. DIRECT
RADIO ARENA, are obligaţia de a
la comunicare, de cel puţin 3 ori, în
dată în principala emisiune de ştiri,

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 20.000 lei
radiodifuzorul S.C. DIRECT GLOBAL MEDIA S.R.L., deținătorul postului RADIO
ARENA, deoarece a modificat structura acționariatului societății fără acordul C.N.A.,
fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu

