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Către,
S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L.
SIBIU, Str. Al. Vlahuţă nr. 9A
Jud. Sibiu
Decizia nr. 512 din 27.11.2018

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 noiembrie 2018, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat adresa nr. 9294/16.10.2018 formulată de
S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. cu privire la
reanalizarea votului pentru solicitarea acesteia cu nr. 106/24.07.2018.
În fapt, prin cererea 106/24.07.2018, înregistrată la CNA sub nr.
7256/24.07.2018, societatea a solicitat modificarea licenţei audiovizuale nr.
R781/26.06.2007, cu modificările ulterioare, respectiv mutarea amplasamentului
staţiei de emisie şi modificarea frecvenţei de emisie din Agnita – 88,5 MHz la
Sibiu/Site Vf. Păltiniş – 103 MHz, dar şi modificarea structurii serviciului de
programe Radio Eveniment şi a denumirii acestuia în Sweet FM.
Această solicitare a fost analizată de Consiliu în şedinţa publică din data de
25 septembrie 2018, fiind respinsă prin Decizia nr. 453/26.09.2018.
Ulterior, S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. a formulat
adresa înregistrată sub nr. 9294/16.10.2018, prin care solicită reanalizarea
volutului cu privire la solicitarea nr. 106/24.07.2018.
Adresa nr. 9294/16.10.2018, care poate fi asimilată unei plângeri prealabile
împotriva Deciziei nr. 453/2018, a fost analizată în şedinţa publică din
27 noiembrie 2018.
Cu privire la argumentele prezentate în susţinerea adresei nr.
9294/16.10.2018, se poate constata că doar cel referitor la invocarea
prevederilor art. 55 alin.(1) din Legea audiovizualului are legătură cu motivarea
Deciziei nr. 453/26.09.2018, celelalte referindu-se la unele decizii luate de
Consiliu în situaţii particulare care vizează o anumită situaţie de fapt specifică
fiecărui caz.
În ceea ce priveşte argumentul petentei potrivit căruia invocarea în cuprinsul
Deciziei 453/2018 a prevederilor art. 55 alin.(1) din Legea audiovizualului nu ar
avea temei legal, acesta este nefondat, întrucât chiar dacă solicitarea este una
de modificare a licenţei audiovizuale, totuşi o astfel de cerere nu trebuie să
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eludeze normele legale privind acordarea unei licenţe audiovizuale, aşa cum a
fost menţionat şi în decizia respectivă, în sensul că modificarea solicitată ar
putea fi asimilată unei acordări care poate fi făcută numai prin concurs.
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 solicitării formulate prin adresa nr.
9294/16.10.2018, ca neîntemeiate.
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