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Decizia nr. 295 din 09.04.2020 

privind somarea S.C. I S G TV S.R.L. 

cu sediul în BUCUREȘTI, str. Smochinului nr. 7, et. 1, sector 1 

Fax: 0316205271 

CUI: 29384104 
 

- pentru postul de televiziune BOLLYWOOD TV  

Str. Matei Basarab nr. 13-15, sector 3 București 

 

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări ca urmare 
solicitării de către radiodifuzor a acordării licențelor audiovizuale pentru difuzarea 
serviciilor de programe Bollywood Clasic, Asia TV și Bollywood Film.  

Postul de televiziune BOLLYWOOD TV aparține  S.C. I G S TV S.R.L. 
(licența audiovizuală nr. S-TV 294.1/17.01.2012 și decizia de autorizare nr. 
1810.0/21.02.2012). 

  În urma analizării Notei întocmite de Biroul Licențe Autorizări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. I G S TV S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 54 alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.   

Conform prevederilor 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), în sensul 
că, pentru modificarea datelor de identificare a titularului licenței audiovizuale (sediul 
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social) şi 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, radiodifuzorul are obligația de a solicita, în 
prealabil, acordul Consiliului.   

  Conform Notei întocmite de Biroul Licențe autorizări, ca urmare a situației 
rezultate din documentele juridice depuse de radiodifuzorul S.C. I G S TV S.R.L. 
la sediul CNA, pentru acordarea licențelor audiovizuale posturilor de televiziune 
Bollywood Clasic, Asia TV și Bollywood Film, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul a modificat sediul social și acționariatul societății, fără a notifica în 
prealabil Consiliul cu privire la acordul său înainte de modificarea acestora. 

 Astfel, din Nota analizată de Consiliu în ședința publică din 9 aprilie 2020, 
rezultă că radiodifuzorul și-a modificat sediul social (fără acordul Consiliului) din 
București, str. Triumfului nr. 48A, sector 1 (astfel cum există în baza de date a 
CNA), în București, str. Smochinului nr. 7, et. 1, sector 1, conform Certificatului de 
înregistrare depus la dosarul de acordare licențe audiovizuale solicitate de 
radiodifuzor pentru posturile de televiziune Bollywood Clasic, Asia TV și 
Bollywood Film, cereri înregistrate la CNA în data de 02.03.2020. 

 De asemenea, radiodifuzorul a modificat structura acționariatului societății 
(fără acordul Consiliului) după cum urmează: 

 

 

Acționariat Bază de date Modificat 

Shimshon Shai (Israel) 45 36 

Elazar Gilad (Israel) 45 36 

Samoilă Zamfirescu Ionuț Daniel 10 - 

Zamfirescu Noemi-Gabriela - 28 
                   

     
În raport de situația prezentată în Nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, 

membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 
54 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul că nu a solicitat acordul 
Consiliului pentru modificarea datelor de identificare a titularului licenței audiovizuale 
(sediul social), precum şi 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. 

 Potrivit dispozițiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). 
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Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
modificat sediul social și structura acționariatului societății în mod unilateral, fără 
acordul prealabil al CNA, fapt ce contravine prevederilor invocate.  

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru orice modificare a licenței 
audiovizuale, acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu 
cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare. 
 

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 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. 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. I G S TV S.R.L. (licența audiovizuală nr. S-TV 
294.1/17.01.2012 și decizia de autorizare nr. 1810.0/21.02.2012) pentru postul de 
televiziune prin satelit BOLLYWOOD TV se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 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 (2) din Legea nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul 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 radiodifuzorul ce deține 
postul de televiziune BOLLYWOOD TV cu somație publică, întrucât, a modificat 
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sediul social și structura acționariatului societății fără a solicita acordul Consiliului, 
fapt ce contravine dispozițiilor art. 54 din Legea audiovizualului.” 

 

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

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

 

Serviciul Juridic, Reglementări și 

Relații Europene, 
 

    Şef Serviciu Dumitru Ciobanu 

 

 

 

   


