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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro           e-mail : cna@cna.ro

DECIZIA nr. 554 din 21.09.2017 
privind somarea S.C. Transilvania Look S.R.L. 

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 109, Judeţul Cluj 
CUI 25876783 

Tel.: 0264/504868, 0725009816 
Fax: 0264/504868 

 
- pentru postul de televiziune LOOK TV 

Cluj-Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, Judeţul Cluj 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 septembrie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la sesizarea nr. 
7673/15.09.2017 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenței audiovizuale acordate 
S.C. TRANSILVANIA LOOK S.R.L. din Cluj-Napoca pentru difuzarea prin rețele de 
comunicații electronice a serviciului de programe LOOK TV.  

Postul de televiziune Look TV aparține radiodifuzorului S.C. TRANSILVANIA LOOK 
S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 362.16/18.09.2007 elib. la 21.09.2017 şi decizie de 
autorizare - init.: 1518.6-2/13.02.2014, elib. la 21.09.2017). 

 În urma analizării notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. TRANSILVANIA LOOK S.R.L. a încălcat prevederile art. 20  
alin. (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. 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 277/2013, „cererea de prelungire, conform 
formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de 
expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea 
acesteia”. 

În fapt, durata de valabilitate a licenţei audiovizuale nr. TV-C 362.15/18.09.2007, 
deţinută de radiodifuzor, expira la data de 23 septembrie 2017, iar solicitarea de prelungire a 
licenţei audiovizuale nr. 7673 a fost depusa la C.N.A. la data de 15.09.2017. 

Faţă de acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
termenul de cel mult 60 de zile, dar nu mai puţin de 30 de zile înaintea expirării duratei de 
valabilitate, prevăzut de art. 20 alin. (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, pentru depunerea la C.N.A. a cererii de 
prelungire a licenţei audiovizuale.  

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului 
S.C. TRANSILVANIA LOOK S.R.L.cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. TRANSILVANIA LOOK S.R.L. titular al licenţei audiovizuale 

nr. TV-C 362.16/18.09.2007 elib. la 21.09.2017 şi decizie de autorizare - init.: 1518.6-
2/13.02.2014, elib. la 21.09.2017 pentru postul de televiziune Look TV, se sancţionează cu 
somaţie publică pentru încălcarea art. 20 alin. (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. 

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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, 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 somație publică radiodifuzorul  

S.C. Transilvania Look S.R.L., deținător al postului de televiziune Look TV, deoarece nu a 
solicitat prelungirea licenţei audiovizuale cu minim 30 de zile înaintea expirării duratei valabilităţii 
acesteia.” 

 
 

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

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Juridic şi Reglementări 

        Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru   

         

         

         


