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Decizia nr. 585 din 10.10.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 octombrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat solicitarea formulată de S.C. IMPACT FM S.R.L., prin adresa
înregistrată la CNA sub nr. 8029 din 28.09.2017, cu privire la reanalizarea sancţiunii aplicate
prin Decizia nr. 562/26.09.2017.

În fapt, prin decizia menţionată, radiodifuzorul a fost sancţionat contravenţional cu
amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 90 alin. (1), lit. e) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în sarcina radiodifuzorului s-a reţinut că a difuzat serviciul de programe al postului
de radio IMPACT FM în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală, faptă ce constituie
contravenţie potrivit normei invocate.

În susţinerea cererii, S.C. IMPACT FM S.R.L. nu expune motivele pentru care solicită
reanalizarea amenzii contravenţionale, ci doar solicită audierea reprezentanţilor soietăţii, de
către membrii Consiliului, în şedinţa din 28.09.2017.

Referitor la solicitarea formulată, Legea audiovizualului la art. 93 alin. (3) prevede în
mod clar că amenda aplicată de Consiliu poate fi contestată „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”.

În consecinţă, având în vedere că radiodifuzorul este nemulţumit de amenda dispusă
prin actul administrativ a cărui reanalizare solicită, acesta are posibilitatea de a se adresa
direct instanţei de judecată, în temeiul dispoziţiilor legale incidente în speţă.

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 de reanalizare a Deciziei nr. 562/26.09.2017.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


