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Decizia nr. 353 din 02.07.2015 
privind somarea  S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R S.A., 

Bucureşti, Str. Horia Măcelariu nr. 36-38, Sector 1 
CUI 11717605 

 
- pentru postul de radio EUROPA FM  

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iulie 2015, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări având ca obiect solicitarea înregistrată 
sub nr.. 6159/26.06.2015, cu revenire în 29.06.2015, a S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL-R S.A. cu privire la modificarea serviciului de programe după surse 
de provenienţă, în perioada estivală, respectiv 01.07-30.08.2015, pentru postul de radio 
EUROPA FM. 

Serviciul de programe de radio cu denumirea EUROPA FM  aparţine S.C. EUROPE 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R S.A. (licenţă audiovizuală cu acoperire 
naţională nr. R 318.5/15.07.1999 eliberată la 12.08.2011)   

În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R S.A. a încălcat 
prevederile art. 17  alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 privind procedura de 
acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei 
de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, 
precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea 
de programe ale altor radiodifuzori. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, modificarea datelor prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. 
b) şi e) din Legea audiovizualului implică solicitarea acordului CNA cu cel puţin 30 
de zile înainte de modificare. În situaţia modificărilor datelor prevăzute la art. 54  
alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului se va depune grila de program pentru un 
interval de o săptămână, clasificarea emisiunilor pe tipuri de program şi procentele 
alocate acestora. 

Legea audiovizualului la art. 54 alin. (1) prevede că licenţa audiovizuală 
analogică sau digitală cuprinde: 

(…) lit. e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. 
În fapt, din Nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări reiese că, prin cererea 

înregistrată sub nr. 6159/26.06.2015,  radiodifuzorul a solicitat acordul Consiliului cu 
privire la modificarea grilei de program, după sursa de provenienţă, pentru perioada 
01 iulie – 30 august 2015. 

Potrivit Notei, structura programului ce urmează a fi difuzat în perioada  
menţionată, prin comparaţie cu cea aprobată de C.N.A. la data de 26.03.2015, se 
prezintă după cum urmează: 

 

Structura serviciului de programe după surse de 
provenienţă ( % ) 

Aprobat 
26.03.2015 

Solicitat 
 

Producţie proprie 67 35 
Producţii audiovizuale ale altor producători 33 65 
Programe retransmise   0 0 
Programe preluate  0 0 

 
Structura serviciului de programe pe tipuri de Aprobat Solicitat 
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programe/emisiuni ( % ) 26.03.2015  
Programe de informare 13,54 13,54 
Programe educative, culturale, religioase 0 0 

educative - - 
culturale - - 

 
din care: 

religioase - - 
Filme - - 
Programe de divertisment şi alte tipuri de programe 71,46 71,46 
Publicitate şi teleshopping 15 15 

publicitate 15 15 din care: 
teleshopping - - 

 
Analizând documentele prezentate, membrii Consiliului au constatat că cererea 

radiodifuzorului nu a fost formulată cu respectarea termenului legal prevăzut de art. 17 
alin. (2) din Decizia nr. 277/2013, respectiv cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea 
propriu-zisă a difuzării noii grile de programe. 

Astfel, radiodifuzorul a depus cererea pentru modificarea structurii de programe, 
după sursa de provenienţă, în data de 26 iunie 2015,  iar noua grilă de programe urma 
să fie difuzată începând cu 01 iulie 2015. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu solicitat  
acordul C.N.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de modificarea noii grile de programe, 
aşa cum avea obligaţia legală potrivit normei invocate. 

Ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) 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. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R 

S.A.  (licenţă audiovizuală cu acoperire naţională nr. R 318.5/15.07.1999 eliberată la 
12.08.2011  pentru serviciul de programe de radio cu denumirea EUROPA FM) se 
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 17  alin. (2) din 
Decizia C.N.A. nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de 
prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare 
audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi 
condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de 
programe ale altor radiodifuzori. 

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  radiodifuzorul, care deţine postul 

de radio EUROPA FM, cu somaţie publică, întrucât nu a solicitat  acordul C.N.A. cu cel 
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puţin 30 de zile înainte de modificarea noii grile de programe, astfel cum avea 
obligaţia legală potrivit art. 17 din Decizia nr. 277/2013.” 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări 

        
 
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru 
 


