Decizia nr. 597 din 10.11.2022
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TEZAUR TV S.R.L.
Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 24, subsol, camera 1, sector 5
CUI 42855772
- pentru postul MELOS TV
Bucureşti, Str. Sirenelor, nr. 24, subsol, camera 1, sector 5
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 noiembrie, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Situația întocmită de Biroul Licențe Autorizări.
Postul MELOS TV, aparține radiodifuzorului S.C. TEZAUR TV S.R.L., (licenţa
audiovizuală nr. TV-C 904/16.09.2020 şi decizia de autorizare nr. 2307.0/27.04.2022).
În urma analizării documentației și a Situației prezentate, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. TEZAUR TV 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, conform notei întocmite de Biroul Licențe Autorizări, Dl. Alexandru Mica este
administrator, unic acționar al societății și reprezentant legal la CNA, conform bazei de
date.
Solicitarea deciziei de autorizare audiovizuală a fost depusă de Dl. Remus Rădoi –
director de programe, împuternicit în acest sens.
Ca urmare a solicitării radiodifuzorului, în urma unor discuții avute la data de
21.07.2022 la sediul CNA, s-a transmis acestuia, prin poșta electronică, lista
documentelor ce trebuiesc depuse în vederea modificării licenței audiovizuale.
În urma acestor discuții s-a efectuat o interogare ONRC și s-a constatat
modificarea acționariatului societății astfel:

Acţionariat
Mica Alexandru
Rădoi Maria

Bază de
date
100
-

Modificat
(%)
40
60

Același acționariat s-a constatat și la interogarea ONRC din data de 09.11.2022.
În data de 21.07.2022 radiodifuzorul a transmis un număr de 3 adrese/notificări,
înregistrate la CNA la data de 25.07.2022, prin care informează că:
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1. Dl. Remus Rădoi nu mai deține responsabilități editoriale, acestea revenind
exclusiv Dl. Alexandru Mica;
2. Începerea emisiei postului în Interlan, postul fiind preluat de câteva rețele de
cablu;
3. Extinderea zonei de difuzare de la națională la națională și internațională Republica Moldova, precizând că există acorduri de parteneriate cu posturile naționale
din Rep. Moldova;
4. Notificare privind atașarea împuternicirii Dl. Damian Spinei - reprezentant în
relația cu CNA, cu mențiunea că, în împuternicire, Dl. Spinei va putea să contacteze și
să intervieveze entități culturale, din domenii de referință etc.
Ținând cont de toate aceste informări și de interogarea ONRC, prin adresa CNA
nr. 8084RF/01.08.2022, s-a solicitat radiodifuzorului intrarea de urgență în legalitate,
prin a cere Consiliului modificarea licenței audiovizuale, din punct de vedere al
acționariatului și a zonei de difuzare, ocazie cu care să lămurească și aspectele legate
de reprezentarea în fața CNA și responsabilitatea editorială pentru postul MELOS TV.
Confirmarea primirii adresei a fost transmisă la data de 22.08.2022, cu asigurarea că
problemele semnalate sunt în curs de a fi rezolvate.
Prin adresa înregistrată la CNA cu nr. 10290/07.10.2022, Dl. Alexandru Mica,
aduce la cunoștință modificarea acționariatului societății (același cu cel constatat prin
interogarea ONRC și pentru care s-a trimis adresa din data de 01.08.2022) și
menționează că, în termen de 7 zile, se va depune la CNA dosarul cu privire la
modificarea licenței audiovizuale.
Prin adresa CNA nr. 10290RF/24.10.2022, s-a retransmis radiodifuzorului
obligativitatea intrării de urgență în legalitate, prin a solicita Consiliului modificarea
licenței audiovizuale acordată pentru postul MELOS TV.
Până la data întocmirii Notei de către Biroul Licențe Autorizări, respectiv
09.11.2022, radiodifuzorul nu a solicitat modificarea licenței audiovizuale.
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
09.11.2022, când a verificat acționariatul radiodifuzorului.
În consecință, Consiliul a constatat că S.C. TEZAUR TV 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 amendă în cuantum de 10.000 lei.
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. TEZAUR TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
904/16.09.2020 şi decizia de autorizare nr. 2307.0/27.04.2022 pentru postul MELOS
TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor
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 nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite, în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 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 amendă de 10.000 lei
radiodifuzorul S.C. TEZAUR TV S.R.L., deținătorul postului MELOS TV, întrucât 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.

VICEPREȘEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

