
 
Decizia nr. 550 din 22.09.2020 

privind somarea S.C. TVMP S.R.L. 
PLOIEȘTI, Str. Mihai Bravu nr. 10, jud. Prahova 

CUI: 15219700   Fax: 0244/524561 
  

   
- pentru postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA 

PLOIEȘTI, Str. Democrației nr. 2228A, jud. Prahova 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în data de 22 septembrie 2020, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, 
în baza cererii nr.  9123/18.09.2020  formulate de  S.C. TVMP S.R.L. cu privire 
la solicitarea de modificare a licenței audiovizuale (acționariat, sediul social și 
structură de programe). 

Postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA aparţine radiodifuzorului  S.C. TVMP 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 055.3/06.11.2003 eliberată la 23.05.2013 
și decizia de autorizare nr. 584.0-3/15.01.2004 eliberată la 23.05.2013). 

În urma analizării cererii menționate și a Notei prezentate, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L. a încălcat art. 54 
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căruia 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). 

Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală 
analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, 
precum şi 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. 

Astfel, cu privire la solicitarea de modificare a licenței audiovizuale, în 
Nota întocmită de departamentul de specialitate se rețin următoarele aspecte: 

Radiodifuzorul a înregistrat la CNA cu nr. 6690/03.07.2020 solicitare 
acord modificare acționariat, analizată de BLA și SJRRE, cu punct de vedere 
SJRRE. 

Din compararea datelor înregistrate în baza de date a instituției și a 
informațiilor publice furnizate de ONRC referitor la situația juridică a societății 
TVMP SRL – în insolvență, s-a constatat că solicitarea de acord pentru 
modificarea datelor cuprinse în licență, conform art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, nu mai 
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este de actualitate, în condițiile în care se procedase deja, anterior formulării 
solicitării privind acordul, la înregistrarea, spre opozabilitate terților, a 
modificărilor privind structura asociaților și a sediului social (aparent modificat 
și necomunicat din 2017). 

Raportat la acest aspect, prin adresa CNA nr. 6690RF/14.07.2020 s-a 
comunicat radiodifuzorului că pentru analizarea în ședință publică a Consiliului 
și ulterior operarea respectivelor modificări și în situația declarată și 
înregistrată la CNA, îi revine obligația să formuleze cererea de modificare și să 
depună toate documentele prevăzute de dispozițiile legale din domeniul 
audiovizualului pentru modificarea licenței audiovizuale acordate SC TVMP 
SRL pentru difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciului de 
programe TELEVIZIUNEA PRAHOVA din Ploieşti. 

 

1. Modificare acționariat (Certificatul constatator din data de 21.08.2020, 
atestă modificările solicitate): 
 

Acționariat Bază de date Modificat/Solicitat 

Iacobescu Vlad Dumitru 80 94,97 

Chirilă Sorin Adrian 20 - 

Petrache Ecaterina - 5,03% 

 
Față de aceste date, raportate la cererea de modificare a licenței 

audiovizuale, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat  
modificări în datele declarate la CNA referitoare la structura acționariatului, 
fără însă a solicita în prealabil acordul Consiliului, care a luat la cunoștință 
despre operarea acestor modificări în ședința din 22.09.2020, când a analizat 
solicitarea radiodifuzorului. În consecință, Consiliul a constatat că S.C. TVMP 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât 
a modificat structura acționariatului societății, fără acordul Consiliului cu privire 
la operarea acestor modificări, așa cum dispune norma legală invocată. 

Pentru aceste considerente, membrii Consiliului au propus şi au votat 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
   

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
055.3/06.11.2003 eliberată la 23.05.2013 și decizia de autorizare nr. 584.0-
3/15.01.2004 eliberată la 23.05.2013 pentru postul TELEVIZIUNEA 
PRAHOVA) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor 
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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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. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul TELEVIZIUNEA PRAHOVA 
din localitatea Ploiești, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor și 
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 cu somaţie publică 

radiodifuzorul S.C. TVMP S.R.L., deținătorul postului TELEVIZIUNEA 
PRAHOVA, deoarece a modificat structura acționariatului, fără a avea acordul 
CNA, așa cum prevede art. 54 din Legea audiovizualului.” 

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

PREȘEDINTE 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 

      Întocmit, Serviciul Juridic,  
Reglementări  și Relații Europene 

        Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 


