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Decizia nr. 296 din 09.04.2020 

privind somarea S.C. MEDIA GRUP MARKET ADV S.R.L. 

cu sediul în MIERCUREA CIUC, Al. Pictor Nagy Istvan nr. 12, sc. B, ap. 1, 
jud. Harghita 

Telefon: 0266/218.115, e-mail: marketing@d3.ro 

CUI: 37314525 

- pentru postul RADIO STAR și posturile de televiziune DIGITAL 3 TV și CSIKI 
TV  

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări ca urmare 
modificării licențelor audiovizuale (schimbarea structurii acționariatului) a 
radiodifuzorului S.C. MEDIA GRUP MARKET ADV S.R.L., conform cererilor 
înregistrate la CNA cu nr. 2847-2850/19.03.2020. 

Potrivit bazei de date a CNA, radiodifuzorul deține următoarele licențe 
audiovizuale: 

- RADIO STAR: licența audiovizuală nr. R 298.6/30.09.1998 și decizia de 
autorizare nr. 313.2/03.09.2019; 

- DIGITAL 3 TV: licența audiovizuală nr. TV-C 801.1/08.12.2015 și decizia de 
autorizare nr. 2038.0/14.04.2016; 

- CSIKI TV: licența audiovizuală nr. TV-C 397.4/15.04.2009 și decizia de 
autorizare nr. 1472.0-4/29.05.2008. 

http://www.cna.ro/
mailto:cna@cna.ro
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 În urma analizării Notei întocmite de Biroul Licențe Autorizări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP MARKET ADV 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 structurii 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. 
  

 În baza Notei întocmite de Biroul Licențe autorizări, ca urmare a situației 
rezultate din documentele juridice depuse de radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP 
MARKET ADV S.R.L. la sediul CNA, în data de 19.03.2020, cu privire la  
modificarea licențelor audiovizuale pentru serviciile de programe RADIO STAR, 
DIGITAL 3 TV și CSIKI TV, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
modificat structura acționariatului societății, fără a notifica în prealabil Consiliul 
cu privire la acordul său înainte de modificarea acesteia. 

 Astfel, din Nota analizată de Consiliu în ședința publică din 9 aprilie 2020, 
rezultă că radiodifuzorul a modificat structura acționariatului (fără acordul 
Consiliului), după cum urmează: 

 

     
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 structurii 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). 

Acţionariat Conf. baza de date CNA Conf. documentelor 
prezentate pentru modificarea 

licențelor 

Szekely Robert 100 48 

SC YOUTH WAVE MEDIA SRL 
(București) 

---- 52 
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Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a modificat 
structura acționariatului societății în mod unilateral, fără acordul prealabil al CNA, 
fapt ce rezultă atât din certificatul constatator, eliberat în data de 19.02.2020, 
care atestă că modificarea acționariatului a survenit la data de 31 ianuarie 2020,  
cât și din cererea adresată Consiliului de către radiodifuzor, înregistrată la CNA în 
data de 19.03.2020, prin care solicită modificarea licențelor audiovizuale pentru 
posturile RADIO STAR, DIGITAL 3 TV și CSIKI TV, întrucât, și-a schimbat 
structura acținariatului, în sensul că dl. Szekely Robert a fost asociat unic, iar 
începând cu data de 31.01.2020 (data înregistrării modificării actului constitutiv), 
acționariatul societății a devenit Youth Wave Media SRL care deține 52 % din 
capitalul social și Szekely Robert care deține 48 %.   

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. MEDIA GRUP MARKET ADV S.R.L. 
deținătorul licențelor audiovizuale pentru posturile RADIO STAR (licența 
audiovizuală nr. R 298.6/30.09.1998 și decizia de autorizare nr. 
313.2/03.09.2019), DIGITAL 3 TV (licența audiovizuală nr. TV-C 
801.1/08.12.2015 și decizia de autorizare nr. 2038.0/14.04.2016) și CSIKI TV 
(licența audiovizuală nr. TV-C 397.4/15.04.2009 și decizia de autorizare nr. 
1472.0-4/29.05.2008), se sancţionează cu somație publică 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 
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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 
posturile RADIO STAR, DIGITAL 3 TV și CSIKI TV cu somație publică, întrucât, a 
modificat 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 
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