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Către:
SC TELECONTENT PRODUCTION GRUP SRL
cu sediul în Iaşi, str. Nicolina, nr. 64, etaj 2, birou 2, Judeţul Iaşi
Reprezentant convenţional SCP Trofin şi Asociaţii
Bucureşti, Bulevardul Ferdinand, nr. 70, et.3, sector 2
Decizia nr. 656/05.12.2017 privind respingerea plângerii prealabile
formulată de S.C. TELECONTENT PRODUCTION GRUP S.R.L.
împotriva Deciziei CNA nr. 579/10.10.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05 decembrie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 9856/1/17.11.2017,
formulată de S.C. TELECONTENT PRODUCTION GRUP S.R.L. prin care solicita
revocarea Deciziei CNA nr. 579/10.10.2017 privind respingerea cererii de acordare a
licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe RTR din Iaşi şi
acordarea de licenţă audiovizuală.
În susţinerea cererii sale de revocare a Deciziei 579/2017 şi acordare de licenţă
audiovizuală prin satelit pentru difuzarea serviciului de programe cu denumirea RTR,
petenta apreciază că Decizia privind respingerea cererii de licenţă este neîntemeiată în
fapt şi nelegală, întrucât unii membrii ai Consiliului Naţional al Audiovizualului au invocat şi
argumentat ca motiv de respingere a cererii de acordare licenţă că solicitantul Telecontent
Production Grup SRL urmăreşte propaganda rusă în România, iar prin această respingere
îi sunt vătămate o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale, fiindu-i cauzate în acest fel
prejudicii materiale şi morale.
După analizarea motivelor invocate şi detaliate de petentă în susţinerea cererii de
revocare a deciziei de respingere şi acordarea de licenţă prin satelit, motive privind
încălcarea dreptului la comerţul liber, a dreptului la libera iniţiativă şi concurenţa liberă, a
libertăţii de exprimare, a egalităţii în drepturi şi a statului de drept, toate constituind, în
opinia petentei, exces de putere şi încălcare a limitelor de competenţă prevăzute de lege,
membrii Consiliului au supus la vot plângerea prealabilă.
Membrii Consiliului au apreciat că motivele invocate în cadrul plângerii prealabile nu
sunt de natură să atragă revocarea Deciziei 579/2017 de respingere a cererii de acordare
de licenţă în condiţiile în care analiza documentaţiei transmise şi completate în susţinerea
solicitării, precum şi discuţiile purtate cu reprezentantul societăţii, prezent, conform art. 7 şi
8 din Decizia 277/2013, la audiere în şedinţa publică a Consiliului, nu au condus către un
vot favorabil acordării licenţei audiovizuale solicitate.
Aşa cum se menţionează în Decizia a cărei revocare se solicită, cererea de
acordare a licenţei nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată, în fapt, nefiind
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exprimat nici un vot “pentru” acordare.
Conform dispoziţiilor legale, Consiliul este autorizat să stabilească condiţiile, criteriile
şi procedura pentru acordarea licenţelor audiovizuale, iar îndeplinirea formală a condiţiilor
legale, respectiv depunerea documentaţiei în susţinerea solicitării şi analizarea în şedinţă
publică a acesteia, conform legislaţiei, nu creează un drept, ci o vocaţie, adică o
posibilitate lăsată la aprecierea autorităţii care stabileşte prin vot acordarea licenţei
audiovizuale.
Deciziile Consiliului în ce priveşte acordarea unei licenţe audiovizuale pentru
televiziune, conform art. 9 al Deciziei 277/2013, ţin cont în mod obligatoriu atât de criteriile
menţionate la art. 8 cât şi de angajamentele solicitantului în ce priveşte procentele
rezervate operelor europene.
Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Se respinge plângerea prealabilă înregistrată sub nr. 9856/1/17.11.2017
formulată de S.C. TELECONTENT PRODUCTION GRUP S.R.L. prin care solicita
revocarea Deciziei CNA nr. 579/10.10.2017 privind respingerea cererii de acordare a
licenţei audiovizuale pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe RTR din Iaşi.

PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU
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