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DECIZIA nr. 564 din 10.11.2015
privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, cu privire la
solicitarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. de modificare a licenţei
audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011 pentru difuzarea serviciului de programe
de televiziune cu denumirea ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
281.3/09.06.2011, decizia de .autorizare 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare
nr. 1779.1-2/01.11.2011).

În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS 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) şi lit. e),
respectiv, 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.

Potrivit Notei Biroului Licenţe Autorizări, în data de 19.10.2015, prin adresa
înregistrată la CNA cu nr. 9205, radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS
S.R.L. aduce la cunoştinţa Consiliului modificarea acţionariatului societăţii,
solicitând acordul prealabil pentru efectuarea unei noi operaţiuni de modificare a
acţionariatului, având în vedere intenţia modificării structurii acţionariatului, în
sensul cooptării unui grup european media până în luna decembrie 2015, cu
precizarea că, la momentul definitivării negocierilor va prezenta Consiliului detalii
referitoare la noul acţionariat.

În raport de această solicitare, C.N.A. a efectuat o interogare la ONRC, şi,
potrivit extrasului de informaţii extinse nr. 1839846 din 20.10.2015,
a constatat că structura acţionariatului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. este
constituită din următorii acţionari: Tronaru Radu-Mihai cu un procent de 4 % şi
Gheorghe Catrinel Maria cu un procent de 96 %.

Având în vedere acest aspect, Consiliul a constatat că, potrivit informaţiilor
furnizate de extrasul ONRC, radiodifuzorul a operat ultima modificare în registrul
comerţului la data de 10.08.2015, deşi societatea nu a înregistrat la C.N.A. nicio
solicitare a acordului Consiliului pentru modificarea acţionariatului anterior
acestei date.
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Verificând structura acţionariatului societăţii rezultată din extrasul de

informaţii extinse menţionat anterior, cu situaţia acţionariatului existentă în baza
de date a CNA, a rezultat că societatea operase deja modificarea structurii
acţionariatului aşa cum rezultă din Nota Biroului Licenţe Autorizări:

%
Acţionariat

Bază de
date

Modificat
Certificat constatator
din data de 29.10.2015

RTV Satellite Net SRL
(asociat unic Tronaru
Radu Mihai)

95 -

Tronaru Radu Mihai 5 4
Gheorghe Catrinel Maria - 96

Având în vedere acest aspect, prin adresa de răspuns, înregistrată la CNA
cu nr. 9204RF/23.10.2015, Consiliul i-a comunicat radiodifuzorului
S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. că îi „revine obligaţia de a intra de urgenţă
în legalitate, prin a solicita Consiliului modificarea licenţei audiovizuale acordate
pentru difuzarea pe satelit a serviciului de programe România TV, potrivit
acţionariatului actual, operat la Oficiul Registrului Comerţului.

Modificarea licenţei audiovizuale se face potrivit dispoziţiilor art. 17 din
Decizia CNA nr. 277/2013 şi cu respectarea art. 51 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Ulterior, prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 9855/03.11.2015,
radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERES S.R.L. a solicitat Consiliului
modificarea structurii acţionariatului societăţii şi a structurii serviciului de
programe, depunând în acest sens, documentele juridice prevăzute la art. 4 din
Decizia nr. 277/2013, din care rezultă, potrivit certificatului de înregistrare
menţiuni nr. 44123/07.08.2015, că societatea a modificat actul constitutiv potrivit
hotărârii adunării generale a asociaţilor nr. 01 din 30.07.2015.

Modificarea structurii acţionariatului societăţii rezultă aşadar din cuprinsul
certificatului constatator nr. 59516/29.10.2015, în care data ultimei înregistrări în
registrul comerţului este 10.08.2015, iar acţionari persoane fizice sunt
Gheorghe Catrinel Maria cu un procent de 96 % şi Tronaru Radu-Mihai cu un
procent de 4 %.

Deşi, prin adresa nr. 9205/19.10.2015, radiodifuzorul nu a menţionat că
structura acţionariatului a mai fost modificată anterior acestei solicitări, respectiv
înainte de 19 octombrie 2015, membrii Consiliului au constatat că potrivit
documentelor juridice depuse la CNA, radiodifuzorul operase deja modificarea
structurii acţionariatului fără a solicita acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de
servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice
modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi
structura programelor.

Ţinând cont de aceste considerente, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. cu somaţie
publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., titular al licenţei
audiovizuale nr. S-TV 281.3/09.06.2011, al deciziei de .autorizare
nr. 1779.0/09.06.2011 şi reautorizare nr. 1779.1-2/01.11.2011, pentru postul de
televiziune ROMÂNIA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de
îndată în legalitate 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.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, 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 S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L., deţinătoarea postului de televiziune ROMÂNIA TV, cu
somaţie publică, întrucât a modificat structura acţionariatului fără să solicite acordul
Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


