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Decizia nr. 182 din 08.03.2016 
privind somarea  S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. 

cu sediul în Piteşti, B-dul Republicii nr. 39, et. 4, cam. 2, jud. Argeş  
CUI 27365866 

Tel./Fax: 0348/44.55.55 
  

- pentru postul ARGEŞ TV 
B-dul Republicii nr. 39 et. 3-4, PITEŞTI,  jud. Argeş 

   
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 martie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat documentul întocmit de Biroul Licenţe Autorizări, ca urmare a 
depunerii de către S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. a solicitării înregistrate la 
CNA sub nr. 1682/18.02.2016, referitoare la modificarea structurii acţionariatului.  

 Postul ARGEŞ TV aparţine radiodifuzorului S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT 
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 369.5/22.11.2007 şi decizia de autorizare 
iniţială nr. 1453.0/06.05.2008 şi reautorizare nr. 1453.0-4/06.05.2008). 
  În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. a încălcat prevederile  
art. 54 alin. (2) raportate la cele ale alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b), respectiv, 
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. 

  În fapt, din documentul întocmit de Biroul Licenţe Autorizări, rezultă că  
S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. a modificat structura acţionariatului, fără să 
solicite acordul Consiliului, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, după cum urmează: 

 

%
Acţionariat 

Bază 
date 

Modificat*) 

Penescu Dumitru Andrei 99 - 
Oprea Iulia 1 - 
Rădulescu Daria Georgia - 100 

 

 Comparând baza de date a CNA cu certificatul constatator din 18.02.2016, în 
ceea ce priveşte acţionariatul societăţii, reiese că acesta a fost modificat, în sensul 
că, dl. Penescu Dumitru Andrei care deţinea 99 % din cota de participare şi  
d-na Oprea Iulia, cu un procent de 1 %, nu mai sunt acţionari ai societăţii, acţionar 
unic devenind d-na Rădulescu Daria Georgia, astfel cum rezultă din  certificatul 
constatator.  

  În conformitate cu prevederile art. 17 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, modificarea datelor 



 

 

2

 

prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului implică solicitarea 
acordului CNA cu cel puţin 30 de zile înainte de modificare. 

   Faţă de dispoziţiile legale invocate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu le-a respectat, procedând la modificarea acţionariatului societăţii 
fără a solicita, anterior, acordul Consiliului, în termenul mai sus-precizat. 
 Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului  
au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. cu 
somaţie 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. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L., titularul licenţei 
audiovizuale nr. TV-C 369.5/22.11.2007, al deciziei de autorizare iniţială nr. 
1453.0/06.05.2008 şi reautorizare nr. 1453.0-4/06.05.2008, pentru postul ARGEŞ  
TV din PITEŞTI, jud. Argeş, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, 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. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul  
S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L. 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 somaţie publică  
radiodifuzorul S.C. BBE MEDIA NEWS ALERT S.R.L., deţinătorul postului  
ARGEŞ TV, deoarece a modificat structura acţionariatului societăţii fără să solicite 
acordul Consiliului, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului.” 

 

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

 

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 
        
 
 

         Serviciul Juridic şi Reglementări, 
 
                    Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 


