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Decizia nr. 650 din 17.11.2016
privind somarea S.C. PERFECT CLEVER SOLUTION S.R.L.

Ploieşti, Str.Piaţa Victoriei nr. 12, cam. 8, jud. Prahova
Fax: 0344115172

- pentru postul de radio WYL FM din Ploieşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 noiembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire
la serviciul de programeWYL FM.

Postul de radio WYL FM din Ploieşti apaţine radiodifuzorului S.C. PERFECT
CLEVER S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 416.5/25.11.2003 eliberată la 27.07.2015 şi
decizia de autorizare nr. 622.0-3/08.04.2004 eliberată la 13.05.2015).

În urma analizării raportului prezentat, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. PERFECT CLEVER S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi
ale art. 21 alin. (7) din Decizia 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, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, difuzarea serviciului de
programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Conform prevederilor citate din Decizia 277/2013, în cazul serviciilor de
programe difuzate pe cale radioelectricã terestrã, CNA va efectua modificãrile
impuse în licenţa audiovizualã în maximum 30 de zile de la data înregistrãrii
contractului de cesiune. Decizia de autorizare modificată va fi eliberatã în termen de
30 de zile de la data depunerii la CNA a documentului de autorizare modificat
corespunzãtor de către ANCOM, cesionarul având obligaţia de a-l depune la CNA în
maximum 4 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale modificate.

În raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA este consemnată
următoarea situaţie: „În urma controlului efectuat, în data de 26.09.2016, la sediul
studioului postului local de radio WYL FM din Ploieşti, jud. Prahova, am constatat
următoarele:

Studioul autorizat şi declarat nu există fizic la adresa din Ploieşti, Str. Torcatori
nr. 2B, jud. Prahova.

Studioul în care postul de radio WYL FM Ploieşti funcţionează se află la
adresa: Ploieşti, şos. Vestului, nr.1A, et.3, M E-3-10(WEST MALL), jud. Prahova
într-un amplasament neautorizat.
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Studioul este funcţional, este dotat cu aparatură adecvată pentru producerea
şi difuzarea de programe de radio.

Staţia de emisie şi sistemul radiant se afla în Ploieşti, Şos. Vestului,
nr.23(SILOZ), jud. Prahova, în amplasamentul aprobat, conform Autorizaţie Tehnică
nr. B/R004/14.06/2013 şi a Licenţei de emisie R857/24.05.2013.

Producţia şi inserarea programului local este realizată în studioul local.
Înregistrarea programului este făcută integral, simultan şi în timp real, fiind

respectată Decizia 223/2016.
Postul emite program pe frecvenţa de 95,90 MHz şi poate fi recepţionat în

municipiul Ploieşti şi împrejurimi.”
În aceste condiţii, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii

Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat programe dintr-un alt studio decât
cel autorizat, acesta aflându-se situat altă adresă decât cea specificată în decizia de
autorizare eliberată de C.N.A. la data 13.05.2015 pentru postul de radio WYL FM.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile
legale invocate, deoarece studioul din care funcţionează, situat la adresa menţionată
mai sus, este unul pentru care nu a obţinut decizie de autorizare.

Faţă de această situaţie, în conformitate cu normele incidente, radiodifuzorul
avea obligaţia legală ca, anterior începerii difuzării serviciului de programe, să obţină
decizia de autorizare audiovizuală pentru noul studiou din care s-a constatat că
funcţionează, aşa cum rezultă din raportul analizat.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat
nici prevederile art. 21 alin. (7) din Decizia nr. 277/2013, întrucât nu şi-a îndeplinit
obligaţia legală de a depune la CNA în maximum 4 luni documentul de autorizare
modificat corespunzător de către ANCOM, în cazul cesiunii.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3), ale art. 91 alin. (1) și (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
raportate la art. 23 din Decizia 277/2013,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PERFECT CLEVER SOLUTION S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. R 416.5/25.11.2003 eliberată la 27.07.2015 şi decizia de autorizare nr.
622.0-3/08.04.2004 eliberată la 13.05.2015 pentru ostul de radio WYL FM din Ploieşti)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, și ale art. 21 alin. (7) 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, 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
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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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia ca în
următoarele 24 de ore de la comunicare să transmită, pe postul de radio WYL FM din
localitatea Ploieşti, 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 cu somaţie publică postul de
radio WYL FM din Ploieşti, deoarece a difuzat programe dintr-un alt studio decât cel
autorizat, încălcând prevederile art. 58 din Legea audiovizualului.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


