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Decizia nr. 266 din 25.05.2017 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 mai 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat plângerea prealabilă formulată de d-na Bondoc Ionela 
Steliana, înregistrată sub nr.  221/03.05.2017, prin care se solicită „reexaminarea 
actului de constatare nr. 221/RF/30.03.2017” emis de CNA, în sensul revocării în tot.  

În fapt, petenta a formulat sesizarea (iniţială) nr. 221/09.01.2017, prin care 
aceasta reclama spotul pentru produsul Kinder, în care se afirma „Ce ar fi Crăciunul 
fără Kinder”, difuzat în perioada 01-25.12.2016. 

Urmare analizării spotului, petentei i-a fost comunicat răspunsul nr. 221/ 
RF/30.03.2017 împotriva căruia a formulat plângerea prealabilă nr. 221/03.05.2017, 
prin care solicită „reexaminarea”, în sensul revocării integrale. 

Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un 
drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să 
solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta 
există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în 
parte, a acestuia. 

Pe fondul plângerii prealabile, cu privire la susţinerile formulate de petentă, 
învederăm următoarele aspecte, în sinteză: 

În ceea ce priveşte argumentaţia în sensul „inacţiunii” CNA de a-i analiza petiţia 
(prima), aceasta este neîntemeiată, în condiţiile în care în baza sesizării a fost întocmit 
un raport de monitorizare, fiind analizat de Consiliul în şedinţa din 28.03.2017, spot cu 
privire la care nu au fost propuneri de sancţionare, fapt menţionat în răspunsul 
contestat.  

Astfel, nemulţumirea petentei cu privire la soluţia adoptată de Consiliu nu poate fi 
asimilată unei „nerezolvări” a sesizării, aşa cum greşit afirmă aceasta. 

Printre altele, petenta mai afirmă că spotul a avut un conţinut mascat, susţinere 
vădit nefondată, având în vedere că sesizarea viza chiar conţinutul unei publicităţi 
(spot) declarate ca atare, astfel încât nu poate fi reţinută sub nicio formă o pretinsă 
comunicare comercială audiovizuală mascată în sensul Legii audiovizualului. 
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De asemenea, petenta apreciază că ar fi fost şi o publicitate nelegală, sens în 

care invocă aceleaşi argumente ca cele prezentate şi prin sesizarea iniţială, aspecte cu 
privire la care, analizând spotul, Consiliu nu a constatat încălcări, neexistând propuneri 
de sancţionare. 

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 plângerii prealabile, ca nefondate. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  Serviciul juridic şi reglementări 

    

Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu  

    


