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Decizia nr. 674 din 02.07.2019
privind somarea S.C. ECO RINO S.R.L.

BACĂU, Str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, jud. Bacău
CUI 16086327

Fax: 0234/512.720

- pentru postul de televiziune EURO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 iulie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări (BLA) cu privire la structura acţionariatului
radiodifuzorului S.C. ECO RINO S.R.L.

Radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. deţine licenţa audiovizuală nr. TV-C
756/104.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1974.0/23.07.2015 pentru postul EURO TV din
localitatea Bacău, judeţul Bacău).

În urma analizării Notei prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul
S.C. ECO RINO S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) raportate la alin. (1) lit. b) a
aceluiaşi articol din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:

art. 54 (2) - 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) şi e)

art. 54 (1) lit. b) - Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de
identificare a titularului acesteia, 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;

În fapt, din Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări rezultă următoarea situaţie:
Prin adresa nr. 1539/21.02.2019, s-a notificat suspendarea emisiei postului EURO

TV pentru 96 ore, asumată de către d-na Angela Munteanu în calitate de administrator.
Ținând cont că potrivit bazei de date reprezentantul societății este dl. Avram Ionuț, s-

a efectuat o interogare ONRC la data de 22.02.2019, și s-a constatat modificarea
acționariatului societății (fără acordul/aprobarea Consiliului), administrator fiind d-na
Macarie Georgiana.

Prin adresa nr. 1539/25.02.2019, BLA a transmis radiodifuzorului obligațiile ce îi
revin pentru a intra în legalitate - fără răspuns.

La data de 25.02.2019, inspectorul CNA a informat față de reluarea emisiei la
24.02.2019, în intervalul celor 96 de ore anunțate.

Prin adresa nr. 6782/21.06.2019, s-a notificat întreruperea emisiei postului EURO TV
pentru 72 ore, asumată de către dl. Marius Curucli în calitate de director de programe
(bază date-Macarie Georgiana). Reluarea emisiei a fost notificată la data de 24.06.2019 și
confirmată de inspectorul CNA.

S-a efectuat o nouă interogare ONRC la data de 27.06.2019, și s-a constatat
modificarea administratorului în persoana d-nei Angela Munteanu, acționariatul fiind
același constatat la data de 22.02.2019.

Prin adresa nr. 6782/27.06.2019, BLA a transmis radiodifuzorului obligațiile ce îi
revin pentru a intra de urgență în legalitate.
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Acţionariat (%) Bază date Modificat
Roman Victor 100 20
Munteanu
Angela

- 80

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, act normativ emis în aplicarea Legii audiovizualului,
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, fiind încălcate dispoziţiile art. 54 alin. (2)
din Legea audiovizualului.

Ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90
alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu respectarea
prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ECO RINO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C
756/104.06.2015 şi decizia de autorizare nr. 1974.0/23.07.2015 pentru postul EURO TV din
localitatea Bacău, judeţul Bacău) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea
prevederilor art. 54 alin. (2) raportate la alin. (1) lit. b) a aceluiaşi articol 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. ECO RINO S.R.L.
are obligaţia de a transmite pe postul EURO TV, 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. ECO RINO S.R.L., deţinătorul postului EURO TV, deoarece a modificat structura
acţionariatului fără să solicite acordul Consiliului, aşa cum prevede art. 54 din Legea
audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic, reglementări
și relaţii europene
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


