
Decizia nr. 609 din 21.10.2020 
privind somarea S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L.  

cu sediul în București, Splaiul Unirii, clădirea TN Offices 1, et. 10, camera D, sect.3 
CUI 31491668 

Fax: 021/3177171 
 
 

- pentru postul KISS FM 
Suceava, jud. Suceava 

București, Splaiul Unirii, clădirea TN Offices 1, et. 10, camera D, sect.3 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat situaţia prezentată de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la 
solicitarea de acordare a deciziei de autorizare audiovizuală depusă de S.C. A.G. 
RADIO HOLDING S.R.L. pentru postul KISS FM din Suceava, jud. Suceava. 

Radiodifuzorul S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L. deţine postul KISS FM din 
Suceava (licenţa audiovizuală nr. R400.12/26.11.2001 şi decizia de autorizare nr. 
472.3/11.06.2019).  

În urma analizării situaţiei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 20 alin. (5) teza 2 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. 

Conform dispoziţiilor invocate, în cazul serviciilor de programe cu difuzare 
terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de 
la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de 
către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele 
modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora. 

Potrivit dispozițiilor invocate, în cazul serviciilor de programe cu difuzare 
terestră, decizia de autorizare audiovizuală va fi eliberată în termen de 30 de zile de 
la data depunerii la CNA a documentelor de autorizare modificate corespunzător de 
către ANCOM. Radiodifuzorul are obligaţia de a depune la CNA documentele 
modificate de ANCOM, în maximum 30 de zile de la data eliberării acestora. 

Din analizarea Situației prezentate de Biroul Licențe Autorizări, rezultă că, 
după obținerea Autorizației tehnice eliberate de ANCOM, ca urmare a prelungirea 
duratei de valabilitate a licenței audiovizuale, radiodifuzorul a solicitat CNA 
modificarea deciziei de autorizare după 2 luni, depășind astfel termenul legal. 

Prin urmare, membrii Consiliului au constatat că cererea de solicitare a 
modificării deciziei de autorizare audiovizuală, însoţită de documentele pentru 
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eliberarea acesteia, a fost înregistrată la CNA în 14.10.2020, cu depășirea 
termenului de 30 de zile  de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate 
de ANCOM, fapt ce contravine prevederilor legale invocate. 

Având în vedere aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare 
ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. A.G. RADIO HOLDING 
S.R.L. cu somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L., deţinător al licenţei 
audiovizuale nr. R400.12/26.11.2001  şi decizia de autorizare nr. 472.3/11.06.2019 
pentru postul KISS FM din Suceava, se sancţionează cu somaţie publică pentru 
încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) teza 2 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, 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 
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 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 

radiodifuzorul S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L., deţinătorul postului KISS FM din 
Suceava, întrucât nu a solicitat modificarea deciziei de autorizare audiovizuală în 
termenul prevăzut de art. 20 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013.” 

 
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 
 
 


