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     DECIZIA nr. 600 din 17.10.2017 

privind somarea  S.C. INFO STATISTICS S.R.L. 
cu sediul în Str. Gheorghe Doja, nr. 231, corp C10, jud. Mureș  

Fax: 0265.250.480 
- pentru postul ȘTII TV 

 cu sediul în Str. Gheorghe Doja, nr. 231, corp C10, et. 2, jud. Mureș  
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 octombrie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat Informarea făcută de Biroul Licențe Autorizări cu privire la serviciul 
de programe ȘTII TV aparţinând radiodifuzorului S.C. INFO STATISTICS S.R.L. 

Radiodifuzorului S.C. INFO STATISTICS S.R.L. deţine licenţa audiovizuală  
nr. TV-C244.3/28.04.2005 și decizia de autorizare nr. 1238.1-2/26.10.2010, pentru postul 
ȘTII TV. 

În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. INFO STATISTICS S.R.L. a încălcat prevederile art. 58 alin. (1) şi  
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora:  
- art. 58 alin. (1) "Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei 
de autorizare audiovizuală." 
- art. 54 alin. (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).”  

Din raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție în data de 21.08.2017, 
membrii Consiliului au constatat că, deşi S.C INFO STATISTICS S.R.L. deţine licenţă 
audiovizuală cu acoperire regională şi decizie de autorizare audiovizuală pentru un studio 
situat în Str. Gheorghe Doja, nr. 231, corp C10, et. 2, jud. Mureș, în realitate societatea 
emitea dintr-un alt studio, neautorizat de CNA, situat în Str. Someșului,  
nr. 1, ap. 1, jud. Mureș, astfel încălcând preverile art. 58 alin (1) din Legea 
audiovizualului. Precizăm că soietatea, a depus la CNA, în ziua de 20.09.2017, sub nr. 
7810 o solicitarea pentru modificarea deciziei de autorizare pentru un nou amplasament 
al studioului, situat în Str. Someșului, nr. 1, ap. 1, jud. Mureș, începând cu data de 
25.10.2017. 

Potrivit prevederilor legale specifice domeniului audiovizualului, în situaţia în care 
un furnizor de servicii decide să schimbe amplasamentul studioului din care emite, are 
obligaţia de a solicita la CNA autorizarea noului studio, urmând ca difuzarea serviciului de 
programe din respectivul studiou să se facă după obţinerea deciziei de autorizare 
audiovizuală. 

Or, la data controlului efectuat de inspectorul audiovizual, societatea emitea deja 
dintr-un studio neautorizat de CNA, altul decât cel pentru care obţinuse decizia de 
autorizare la data de 26.01.2010. 
 De asemenea, s-a mai constatat că societatea S.C INFO STATISTICS S.R.L. nu 
a respectat nici prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora 
furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul 
pentru orice modificare intervenită asupra formatului de principiu al serviciului de 
programe şi structura programelor. 

În urma verificărilor s-a constatat că societatea nu respectă structura de 
programe aprobată de Consiliu. Programul real transmis, conform declarațiilor 
reprezentanților societății, în această perioadă, până la finalizarea lucrărilor de 
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amenajare la noul amplasament al studioului, postu difuzează serviciu de programe prin 
retransmisia programelor Ardeal TV și Agro TV, precum și redifuzarea programelor 
proprii. 

În conformitate cu prevederile legale invocate, societatea avea obligaţia de a 
obţine de la CNA acordul în vederea modificării structuri de programe difuzate. 

Potrivit informării întocmite cu ocazia controlului efectuat în data de 13.10.2017 a 
fost confirmat faptul că situaţia constatată prin raportul de monitorizare din data de 
21.08.2017 persistă, în momentul actual o nouă structură nefiind solicitată şi aprobată de 
Consiliu, programele fiind emise în continuare dintr-un studiou neautorizat. 

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1)  lit. h) şi  alin. (3) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de  art. 15 din acelaşi act normativ, 

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. INFO STATISTICS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale 

nr. TV-C244.3/28.04.2005 și decizia de autorizare nr. 1238.1-2/26.10.2010, pentru postul 
ȘTII TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 58 alin. (1) 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. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor, 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 S.C INFO STATISTICS S.R.L., 

deţinătorul postului ȘTII TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 58 din Legea 
audiovizualului, întrucât a schimbat amplasamentul studioului din care emite, fără a 
solicita la CNA autorizarea acestuia şi fără a obţine în prealabil decizia de autorizare 
audiovizuală. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 din Legea 
audiovizualului, deoarece a modificat structura serviciului de programe fără acordul 
Consiliului." 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

LAURA GEORGESCU 

 

 

Serviciul juridic și reglementări 
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        Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 


