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Decizia nr. 196 din 15.03.2016
privind somarea S.C. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L.

cu sediul în Vatra Dornei, str. Republicii nr. 5 (Hotel Călimani – cam. 704-705),
jud. Suceava, CUI 16015580

Tel.: 0230/371.121 Fax: 0230/372.111

- pentru postul de televiziune ORION TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 martie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, ca urmare a
depunerii de către S.C. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L. a solicitării
înregistrate la CNA sub nr. 2027/29.02.2016, referitoare la acordarea licenţei
audiovizuale pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de
programe ORION TV din Vatra Dornei, jud. Suceava.

Postul de televiziune ORION TV aparţine radiodifuzorului S.C. CONFLUENŢE
DORNENE MEDIA S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 319/16.01.2007 şi decizia
de autorizare nr. 1274.0/15.03.2007).

În urma analizării Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări şi a
documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA 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, şi ale art. 20 alin. (2), prima teză, din Decizia
CNA 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.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, 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.

Conform art. 20 alin. (2), prima teză, din Decizia CNA 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, potrivit Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, radiodifuzorul S.C.
CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L. a solicitat Consiliului, prin cererea
înregistrată la CNA cu nr. 2027/29.02.2016, acordarea unei licenţe audiovizuale
pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a unui serviciu de programe
de televiziune generalist, cu denumirea ORION TV din Vatra Dornei, jud. Suceava.

În urma analizării Notei întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, Consiliul a
constatat că S.C. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L. a modificat structura
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acţionariatului, fără să solicite acordul Consiliului, astfel cum prevăd dispoziţiile
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, după cum urmează:

%
Acţionariat

Bază
date

Modificat potrivit
certificatului
constatator din
22.02.2016

Rusu Filaret Mircea 30 30
Chiforescu Stelian 30 -
Cioată Mihai 30 30
Pasat Daniel Viorel 10 10
Bighiu Constantin-Doru - 30

Comparând baza de date a CNA, cu certificatul constatator din 22.02.2016
depus în dosarul de acordare licenţă audiovizuală, în ceea ce priveşte acţionariatul
societăţii, a rezultat că acesta a fost modificat, în sensul că, dl. Chiforescu Stelian,
care deţinea în societate 30 % din cota de participare la beneficii şi pierderi, nu mai
este acţionar, în locul său intrând în societate, dl. Bighiu Constantin-Doru cu un
procent de 30 % din cota de participare la beneficii şi pierderi, 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
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.

În aceeaşi Notă întocmită de Biroul Licenţe Autorizări se menţionează că
societatea deţine licenţă audiovizuală pentru acelaşi serviciu de programe, licenţă a
cărei valabilitate (9 ani) expiră la data de 15.03.2016, şi pentru care s-a depăşit
termenul legal de depunere a solicitării de prelungire valabilitate licenţă audiovizuală.

Având în vedere acest aspect, în urma discuţiilor membrilor Consiliului
cu reprezentantul legal al radiodifuzorului, prezent în şedinţa publică din 15 martie
2016, acesta a formulat, în aceeaşi zi, o cerere de prelungire a licenţei audiovizuale
şi a renunţat la cererea de acordare a licenţei audiovizuale pentru care a depus
documentele în conformitate cu prevederile art. 4 din Decizia nr. 277/2013, astfel
cum rezultă din dosarul de solicitare acordare licenţă audiovizuală.

Urmare acestui demers, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
nu a depus cererea de prelungire a licenţei audiovizuale pentru postul ORION TV,
în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), prima teză, din Decizia nr. 277/2013,
respectiv, cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei
(15.03.2016), dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia.

Faţă de aceste considerente, 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. CONFLUENŢE DORNENE
MEDIA 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.
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) 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. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L., titularul
licenţei audiovizuale nr. TV-C 319/16.01.2007 şi al deciziei de autorizare
nr. 1274.0/15.03.2007, pentru postul ORION TV din Vatra Dornei, jud. Suceava,
se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2),
raportate la cele ale alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 20 alin. (2), prima teză, 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.

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. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA 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, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică
S.C. CONFLUENŢE DORNENE MEDIA S.R.L., deţinătoarea postului ORION TV,
deoarece a modificat structura acţionariatului societăţii fără să solicite acordul
Consiliului, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 54 din Legea audiovizualului.

De asemenea, radiodifuzorul nu a depus cererea de prelungire a licenţei
audiovizuale în termenul prevăzut de prevederile art. 20 din Decizia nr. 277/2013.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul Juridic şi Reglementări,

Şef Serviciu Dumitru Ciobanu


