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Către,
Cabinet Individual Avocat Socianu Marian
Galaţi, Str. Albatros nr. 2, bl. N1, ap. 8, Centru
Jud. Galaţi, cod poştal 800029

Decizia nr. 481 din 20.07.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iulie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Notificarea formulată de Asociaţia Unison Buzău, prin
reprezentant convenţional avocat Marian Socianu, notificare înregistrată la C.N.A. sub
nr. 6094/14.07.2017, prin care se solicită anularea concursului de acordare a licenţelor
audiovizuale pentru frecvenţe FM şi reluarea acestuia.

Petenta îşi întemeiază Notificarea pe dispoziţiile art. 1522 din noul Cod civil în
susţinerea căreia invocă două motive pentru care solicită anularea concursului şi
reluarea acestuia.

Astfel, având în vedere natura obiectului solicitării formulate prin Notificare,
coroborată cu prevederile art. 1522 C. civ., considerăm că această normă care
reglementează instituţia juridică a „punerii în întârziere de către creditor” nu poate fi
incidentă în speţă.

În această situaţie, Notificarea poate fi asimilată unei plângeri prealabile, în sensul
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În consecinţă, în raport de obiectul Notificării - „anularea” şi „reluarea” concursului
- numai instanţa de judecată are competenţa de a dispune anularea, în tot sau în parte,
potrivit legii invocate.

Pe fondul solicitării, cu referire la primul motiv invocat de petentă sub aspectul că
nu au existat criterii transparente de punctare/departajare, precizăm următoarele
aspecte:

- concursul a cărui anulare se solicită a fost reglementat prin Decizia nr.
184/19.04.2017 privind scoaterea la concurs a unor frecvenţe pentru difuzarea
serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, decizie ce a
fost adusă la cunoştinţă publică şi care se coroborează cu prevederile Deciziei nr.
277/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- acest ultim act normativ conţine atât condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
dosarul de înscriere la concurs, cât şi criteriile de care Consiliul va ţine seama la
acordarea licenţei audiovizuale - respectiv articolele 4 şi 8.

- pe de altă parte, nu este lipsit de relevanţă faptul că argumentaţia petentei este
ulterioară desfăşurării şi anunţării parţiale a rezultatelor concursului de acordare a
licenţelor audiovizuale, aceasta având posibilitatea să conteste deciziile anterior
înscrierii la concurs dacă ar fi apreciat că nu există criterii clare, aşa cum afirmă, în
condiţiile în care decizia de organizare a concursului a fost adusă la cunoştinţă publică
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din data de 20.04.2017, înscrierea fiind până în 24.05.2017, iar concursul începând în
19.06.2017, conform Deciziei 184/2017.

În privinţa celui de al doilea argument, potrivit art. 10 din Decizia nr. 277/2013, cu
modificările şi completările ulterioare, decizia de acordare a licenţei audiovizuale se
aduce la cunoştinţă publică, moment de la care curge termenul de contestare,
neexistând o obligaţie legală în sarcina CNA de a preciza calea de atac sau instanţa.

Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Naţional al Audiovizualului decide respingerea Notificării, ca nefondate.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


