
C O N S I L I U L   N A Ț I O N A L   A L   A U D I O V I Z U A L U L U I  
 

R O M Â N I A  

B U C U R E Ș T I  

Bd. Libertății nr. 14 
Sector 5, CP 050706 

CF 4266189 
 

 

 
Autoritate publică 

autonomă 
Tel.: +4 0213055356 
Fax: +4 0213055354 

cna@cna.ro 
www.cna.ro 

 
 
Către,  
S.C. Radio Clasic S.R.L.  
Balotești, Str. Daliei 4F, jud. Ilfov, CUI: 34849257 
 
 

Decizia nr. 40 din 26.01.2021 
de respingere a plângerii prealabile formulate de S.C. Radio Clasic S.R.L. 

 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat adresa nr. 720/19.01.2021 formulată de S.C. Radio Clasic 
S.R.L. cu privire la anulare deciziei CNA din data de 17 decembrie 2020 privind 
aprobarea schimbării acționariatului Radio Sport Total FM și scoaterea la concurs a 
frecvențelor deținute în prezent de radio Sport Total. 

Analizând motivele expuse pentru care se solicită revocarea deciziei contestate, 
membrii Consiliului au apreciat că acestea sunt nefondate şi nu sunt de natură a 
admite plângerea prealabilă. 

Astfel, potrivit art. 7 alin. 3 din Legea 554/2004, iar nu Legea nr. 544/2004, cum 
a menționat petentul, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana 
vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu 
caracter individual, adresat altui subiect de drept. 

Din plângerea prealabilă, nu indicați care ar fi dreptul sau interesul legitim 
vătămat, simplu fapt că sunteți o societate comercială care a participat la concursuri 
de acordare licențe audiovizuale sau că aveți ca obiect activitatea de difuzare 
programe radio, nu vă conferă pur și simplu un drept sau nu justifică vreun interes.   

Prin contestație, invocați faptul că ar fi trebuit aplicate dispozițiile art. 47 din 
Legea audiovizualului, întrucât ”societatea care a preluat acționariatul Radio Sport 
Total aparține unei autorități publice locale”, argument pe care l apreciem ca 
nefondat, deoarece norma legală prevede că dacă este acordată o licență 
audiovizuală unei autorități publice, licența se retrage în cazul în care este acordată 
o altă licență. Or, în speța de față noul titular al licenței audiovizuale pentru Radio 
Sport Total nu este o autoritate publică, ci o societate comercială.  

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia la analizarea cererii de modificare 
a acționariatului ar fi trebuit să fie avute în vedere și prevederile art. 8 din Decizia 
CNA 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 
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celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea 
de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor 
radiodifuzori, apreciem ca neîntemeiat motivul, întrucât art. 8 se referă la acordarea 
sau prelungirea licenței audiovizuale, iar în speța de față este vorba despre o 
modificare a unei licențe existente.  

Pentru aceste considerente, Consiliul a decis respingerea solicitării de revocare 
a Deciziei CNA din data de 17 decembrie 2020 privind aprobarea schimbării 
acționariatului Radio Sport Total FM și scoaterea la concurs a frecvențelor deținute 
în prezent de radio Sport Total. 

În temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  

MONICA MARIA GUBERNAT 
 
 
 

Întocmit,  Serviciul juridic, 
reglementări și relații europene 
Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 


