
 

 
Decizia nr. 45/05.01.2022 

privind  somarea S.C. IMPULS CONSTRUCT S.R.L. 
Fierbinții de sus, oraș Fierbinți - Târg, Calea urziceni nr. 10, jud. Ialomița 

CUI 23225983;   Fax: 0243280464 
impuls90@yahoo.com 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 ianuarie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmite de Direcţia Control, 
Serviciul Inspecție cu privire la distribuitorul de servicii S.C. IMPULS CONSTRUCT 
S.R.L., în baza controlului tematic efectuat, în data de 20.09.2021, la stația cap de 
rețea Impuls TV 

Distribuitorul de servicii deţine avizul de retransmisie nr. 7337.4/23.04.2015 
pentru localitatea Fierbinți - Târg, jud. Ialomița. 

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 4     
alin. (2) lit. a) din Decizia CNA  nr. 128/2017 pentru modificarea Deciziei Consiliului 
Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a 
avizului de retransmisie potrivit cărora, alocarea în frecvenţă a serviciilor de 
programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe: 

a) - serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor 
tematică. 

Astfel, potrivit raportului de constatare, nu se respectă retransmiterea 
programelor tv în funcție de categoria tematică, programele difuzate fiind dispuse 
aleatoriu fără a se tine cont de aria tematică a fiecăruia. 

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale 
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 somație publică de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi   alin. (2) din Legea audiovizualului            
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 
din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Distribuitorul de servicii  S.C. IMPULS CONSTRUCT S.R.L. (deținător al 
avizului de retransmisie nr. 7337.4/23.04.2015 pentru localitatea Fierbinți - Târg,         
jud. Ialomița) se sancţionează cu somaţie publică  de intrare de îndată în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor  art. 4 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA   nr. 128/2017 
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind 
condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie. 
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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. 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 

 
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene, 
Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 

 
 


