
 
Decizia nr. 331/29.04.2020 

privind somarea  S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Cladirea 14, 

parter, sect. 2 
Fax: 0350804804 

 
- pentru postul ANTENA 3  Râmnicu Vâlcea 

Rm. Vâlcea, Str. Scuarul Mircea cel Bătrân, Nr 8, Bloc K, Et. 4, jud. Vâlcea 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la 
operarea şi exploatarea licenţei audiovizuale aparținând radiodifuzorului               
S.C. ANTENA 3 S. A. 

Postul ANTENA 3 din Râmnicu Vâlcea, aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 
S.A. licența audiovizuală TV-C 787.1/18.06.2015 elib. la 04.03.2020 și decizia de 
autorizare nr. 1966.0-1/23.07.2015 eliberată la 04.03.2020 pentru localitatea 
Râmnicu Vâlcea. 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile art. 59 alin. (3) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
conform cărora sunt interzise operarea şi exploatarea licenţelor audiovizuale de 
către alte persoane decât deţinătorii de drept ai acestora.  

În fapt, conform raportului de monitorizare întocmit de inspectorul audiovizual, 
în şedinţa CNA din 12.12.2019  a fost aprobată cedarea licenţei audiovizuale  
nr. TV-C 787/18.06.2015, eliberată la 18.06.2015, deţinută de SC REGAL SRL 
pentru serviciul de programe TV VALCEA 1 din Rm. Vâlcea, către S.C. ANTENA 3 
SA București, cu modificarea licenței audiovizuale.  

Conform bazei de date a CNA, în data de 04.03.2020 a fost eliberată  licența 
audiovizuală nr. TV-C 787.1/18.06.2015 pentru serviciul de programe ANTENA 3 / 
ANTENA 3 HD aparţinând SC ANTENA 3 SA. 

„In urma verificarilor zilnice efectuate la sediul biroului CNA, a programelor 
retransmise prin reţeaua CATV RCS & RDS Rm. Vâlcea (nr. Aviz A5022.3), am 
constatat că serviciul de programe  ANTENA 3 / ANTENA 3 HD din Rm. Vâlcea nu 
este difuzat şi retransmis în această reţea CATV. Conform Deciziei CNA nr. 
277/2013, art. 21, alin. (1), noul titular şi-a asumat toate obligaţiile pe care le avea 
cedentul, la momentul cedării licenţei, deci inclusiv acordurile de retransmisie, fiind 
cazul unei licenţe audiovizuale pentru un serviciu de programe difuzat prin reţele de 
comunicaţii electronice. In mod concret am verificat toate programele retransmise 
prin reţeaua CATV RCS & RDS Rm. Vâlcea (nr. Aviz A5022.3), inclusiv canalul 
alocat serviciului de programe VALCEA 1, canal pe care era difuzat în continuare 
acest serviciu de programe (am trimis raport de constatare separat pe această 
speţă), precum şi canalul destinat serviciului de programe ANTENA 3 Bucureşti.  
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Am discutat prin telefon cu doamna Alexandra Roşu (nr. tel : 0723 288406, 
adresa mail: alexandra.gordea@yahoo.com), reprezentant al SC ANTENA 3 SA la 
Rm. Vâlcea pentru punerea în funcţiune a serviciului de programe  ANTENA 3 / 
ANTENA 3 HD din Rm. Vâlcea. Reprezentantul menţionat a arătat că se lucrează în 
continuare la amenajarea studioului pentru acest serviciu de programe şi începerea 
difuzării acestui program ar putea fi făcută aproximativ la sfârsitul lunii martie. Am 
solicitat şi în scris, la adresele de mail : juridic@antena3.ro, 
alexandra.gordea@yahoo.com şi secretariatvl1@yahoo.com, prin „VL - 
ADRESA_Solicitare punct de vedere difuzare program local  ANTENA 3 din Rm. 
Valcea_12.03.2020”, un punct de vedere cu privire la lipsa difuzării acestui serviciu 
de programe după eliberarea Deciziei de autorizare audiovizuală nr. 1966.0-
1/23.07.2015 în data de 04.03.2020. La această adresă nu am primit un răspuns 
până azi, 17.03.2020, orele 12.00.  

In urma verificărilor zilnice efectuate la sediul biroului CNA, a programelor 
retransmise prin reţeaua CATV RCS & RDS Rm. Vâlcea (nr. Aviz A5022.3), am 
constatat că programul TV VALCEA 1 este difuzat şi retransmis în continuare, după 
data de 04.03.2020, în această reţea,  pe canalul S16 (cu frecvenţa purtătoare 
266,25 MHz). Programul difuzat a constat din emisiuni conform grilei-desfăşurător 
săptămânale a postului VALCEA 1; au fost difuzate atât emisiuni noi (exemple: 
„STIRILE VALCEA UNU”, „7 ZILE” – sinteza săptămânală a ştirilor) cât şi emisiuni 
difuzate anterior datei de 04.03.2020, în reluare. Pentru edificare ataşez acestei 
informăriemisiunile „7 ZILE” - difuzată în data de 15.03.20202, interval orar 18.59-
19.58 (sinteza ştirilor săptămânii 09-14.03.2020) şi  „STIRILE VALCEA UNU” – 
difuzată în data de 16.03.2020, interval orar: 18.29-18.52.   

Menţionez următoarele: In data de 12.03.2020 am solicitat d-lui Mocanu 
Nicolae Paul, director al SC REGAL srl, atât verbal, într-o discuţie telefonică, cât şi 
în scris prin adresa „VL - ADRESA_Solicitare punct de vedere difuzare program TV 
VALCEA 1_12.03.2020”, un punct de vedere cu privire la această situaţie.  
Dl director Mocanu Nicolae Paul nu a dat un răspuns clar cu privire la situaţia 
difuzării în continuare a programului TV VALCEA 1 şi la adresa scrisă nu a răspuns 
până azi, 17.03.2020, orele 12.00.” 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Cosiliului au constatat că serviciul 
de programe ANTENA 3/ANTENA 3 HD din Rm. Vâlcea, aparținând radiodifuzorului 
S.C. ANTENA 3 S.A. nu este difuzat şi retransmis în reţeaua CATV RCS & RDS 
Rm. Vâlcea (nr. Aviz A5022.3), continuând să fie difuzat în această rețea serviciul 
de programe serviciului de programe VALCEA 1, aparținând radiodifuzorului S.C. 
REGAL S.R.L., care în fapt exploata licența audiovizuală TV-C 787.1/ 18.06.2015, a 
cărei cedare Consiliul o aprobase în ședința din 12.12.2019, cedare în baza căreia, 
în data de 04.03.2020 a fost eliberată licența audiovizuală nr.TV-C 787.1/18.06.2015 
pentru serviciul de programe ANTENA 3 / ANTENA 3 HD aparţinând SC ANTENA 3 
SA. Astfel, această licență audiovizuală nu era exploatată de către deținătorul 
acesteia S.C. ANTENA 3 S.A., ci de către S.C. REGAL S.R.L., fapt ce contravine 
prevederilor art 59 alin. (3) din Legea audiovizualului, conform cărora sunt interzise 
operarea şi exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât 
deţinătorii de drept ai acestora.  

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. f) 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. ANTENA 3 S.A. (licența audiovizuală TV-C 787.1/ 
18.06.2015 elib. la 04.03.2020 și decizia de autorizare nr. 1966.0-1/23.07.2015 
eliberată la 04.03.2020 pentru localitatea Râmnicu Vâlcea) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea dispoziţiilor art. 59  
alin. (3) 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 (2) din Legea audiovizualului               
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. ANTENA 3 S.A. are obligaţia de a transmite pe postul ANTENA 3 Râmnicu 
Vâlcea în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în 
intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri,  
următorul text: 

 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică 
radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., deţinător al postului ANTENA 3 Râmnicu Vâlcea, 
deoarece a permis altei persoane operarea şi exploatarea licenţei audiovizuale 
pentru acest serviciu de programe încălcând, astfel, prevederile art. 59 din Legea 
audiovizualului, conform cărora sunt interzise operarea şi exploatarea licenţelor 
audiovizuale de către alte persoane decât deţinătorii de drept ai acestora. ” 

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

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
                  
 

           
        


