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Decizia nr. 741 din 10.12.2015
privind somarea S.C. GALAXY S.R.L.

Drobeta-Turnu Severin

- pentru postul RADIO GALAXY

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 decembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat cererea formulată de radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L,
înregistrată sub nr. 10615/18.11.205, cu privire la acordarea deciziei de autorizare
pentru postul RADIO GALAXY din localitatea Reşiţa, precum şi Situaţia întocmită de
Biroul Licenţe Autorizări referitoare la încălcarea termenelor prevăzute la art. 20
alin. (5), teza a doua, din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Postul RADIO GALAXY din Reşita aparţine radiodifuzorului S.C. GALAXY
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 162.3/19.10.2005 eliberată la data de 21.04.2015 şi
decizia de autorizare nr. 225.2/23.10.2007).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentelor depuse în
dosarul de acordare a deciziei de autorizare audiovizuale pentru postul RADIO
GALAXY din Reşiţa, precum şi a Situaţiei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L. a încălcat
prevederile art. 20 alin. (5), teza a doua, 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, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorul are obligaţia de a depune la C.N.A.
documentele modificate de A.N.C.O.M., în maximum 30 de zile de la data
eliberării acestora.

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, în vederea obţinerii deciziei de
autorizare audiovizuale, radiodifuzorul nu a depus documentele modificate de
A.N.C.O.M. în cel mult de 30 de zile de la data eliberării acestora, aşa cum prevede
norma citată.

Astfel, din documentaţia analizată, membrii Consiliului au constatat că
Autorizaţia Tehnică nr. T/R006.00/2015 a fost eliberată de Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (A.N.C.O.M.) la data de
09.10.2015, iar radiodifuzorul a depus acest document la C.N.A. în 18.11.2015.

Faţă de această situaţie, raportată la prevederile legale incidente, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a depus la C.N.A. documentul eliberat de
A.N.C.O.M., cu depăşirea termenului legal prevăzut la art. 20 alin. (5) din Decizia
nr. 277/2013, neîndeplinându-şi astfel obligaţia legală instituită în sarcina acestuia.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.



2
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor
art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R
162.3/19.10.2005 eliberată la data de 21.04.2015 şi decizia de autorizare nr.
225.2/23.10.2007) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor
art. 20 alin. (5), teza a doua, 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, 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. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. GALAXY
S.R.L., ce deţine pentru postul RADIO GALAXY din Reşiţa are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 6.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIO GALAXY din Reşiţa
cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 20 din Decizia
nr. 277/2013, întrucât, în vederea obţinerii deciziei de autorizare audiovizuale, nu a
depus documentele modificate de A.N.C.O.M. în cel mult de 30 de zile de la data
eliberării acestora, aşa cum prevede norma citată.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


