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Decizia nr. 877 din 08.10.2019
privind somarea S.C. ESTRADA TV S.R.L.

Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3
CUI 26605260 Fax: 0318149792

- pentru postul de televiziune eSTRADA TV –
Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, et. 2, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat adresa nr. 9400/16.09.2019 formulată de administratorul judiciar
al S.C. ESTRADA TV S.R.L. cu privire la solicitarea acordului Consiliului în vederea cesiunii
părților sociale, adresa nr. 10518/08.10.2019 a aceluiași administrator judiciar, precum și
adresa Biroului Licenţe Autorizări, însoțită de documentele nr. 1726082/01.10.2019 și
1765715/07.10.2019 de la O.N.R.C. privind furnizarea de informații pentru SC ESTRADA
TV SRL.

Radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. deține licenţa audiovizuală nr. S-TV
315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017 pentru postul de televiziune
eSTRADA TV - Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti.

În urma analizării întregii documentații prezentate de Biroul Licențe Autorizări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV 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 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), respectiv 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, prin adresa nr. 9400/16.09.2019, administratorul judiciar al S.C. ESTRADA
TV S.R.L. solicita Consiliului acordul cu privire la cesiunea părților sociale, astfel:

- ALUI-GHEORGHE DENISA-STELIANA - 150 părți sociale;
- ALUI-GHEORGHE CONSTANTIN - 50 părți sociale,
către RĂU ALEXANDRU-RICHARD, devenind asociat unic.
Cu privire la această solicitare, în data de 01.10.2019, ora 10.34, Biroul Licențe

Autorizări a efectuat o interogare la ONRC, iar din Furnizarea de informații nr. 1726082
rezultă că, potrivit ultimei înregistări în registrul comerțului la 27.09.2019, structura
acționariatului SC ESTRADA TV SRL este:

- NEGOIȚĂ VICTOR VIOREL - 0,5% ( 1 părți sociale);
- RĂU ALEXANDRU-RICHARD - 0,5% ( 1 părți sociale);
- ALUI-GHEORGHE DENISA-STELIANA - 74,25 (150 părți sociale);
- ALUI-GHEORGHE CONSTANTIN - 24,75% (50 părți sociale).
În data de 07.10.2019, la ora 11.52, Biroul Licențe Autrorizări a efectuat o altă

interogare la ONRC, în urma căreia, din furnizarea de informații nr. 1765715, conform
ultimei înregistrări din 02.10.2019, rezultă următoarea structură a acționariatului SC
ESTRADA TV SRL:

- NEGOIȚĂ VICTOR VIOREL - 0,5% ( 1 părți sociale);
- RĂU ALEXANDRU-RICHARD - 99,5% ( 201 părți sociale).
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De asemenea, în data de 08.10.2019, prin adresa nr. 10518/08.10.2019

administratorul judiciar al radiodifuzorului a formulat o “Precizare” în care menționa
structura părților sociale ale SC ESTRADA TV, în urma cesiunii:

- NEGOIȚĂ VICTOR VIOREL - 0,5%;
- RĂU ALEXANDRU-RICHARD - 99,5%.
În ședința publică din 08.10.2019, analizând întreaga documentație prezentată de

Biroul Licențe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că, deși inițial radiodifuzorul a
solicitat la C.N.A acordul în privința cesiunii părților sociale, potrivit adresei nr.
9400/16.09.2019, acesta, ulterior, a modificat succesiv structura acționariatului, operațiuni
înregistrate la ONRC, în datele de 27.09.2019 și 02.10.2019, înainte de obținerea
acordului CNA. Procedând astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

Față de această situație, ținând 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. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.201 pentru postul eSTRADA TV)
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 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 cu somaţie publică radiodifuzorul
care deține postul eSTRADA TV, deoarece a modificat structura acţionariatului înainte de
obținerea acordului C.N.A., aşa cum prevede 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 relaţii europene
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


