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Decizia nr. 881 din 08.10.2019
privind retragerea Licenței audiovizuale nr. S-TV 315/16.12.2014

deținută de S.C. ESTRADA TV S.R.L. pentru serviciul de programe de televiziune cu
denumirea eSTRADA TV –Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

cu sediul în Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3
CUI 26605260, Fax: 031 814 97 92

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a reluat discuțiile referitoare la situația prezentată de Biroul Licențe
Autorizări și Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene privind solicitarea de
acord al Consiliului pentru modificarea structurii asociaților societății S.C. ESTRADA TV
S.R.L., în insolvență, înregistrată sub nr. 9400/16.09.2019 și situația privind depunerea
dovezii achitării amenzilor aplicate de Consiliu acestui radiodifuzor.

Situația respectării obligației depunerii dovezilor achitării amenzilor stabilite în
sarcina radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L. a mai fost analizată de Consiliu și în
ședințele publice din 10, 24, 26 septembrie și 01 octombrie 2019, când au fost audiați
reprezentanți ai titularului licenței audiovizuale, au fost solicitate date suplimentare și au
fost depuse înscrisuri.

Radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. deține licenţa audiovizuală nr. S-TV
315/16.12.2014, decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017, pentru serviciul de
programe de televiziune cu denumirea eSTRADA TV – Televiziunea Zonei
Metropolitane Bucureşti, cu studioul de emisie în București, Șos. Dudești -Pantelimon
nr. 1-3, et. 2, sector 3.

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea documentației depuse de
administratorul judiciar al S.C. ESTRADA TV S.R.L., a documentelor solicitate și
transmise CNA de Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a discuțiilor cu
reprezentanții radiodifuzorului, prezenți în ședința publică din data de 8 octombrie 2019,
membrii Consiliului au constatat că situația de fapt, referitoare la dovada achitării
amenzilor aplicate de CNA, așa cum rezultă din aceste înscrisuri, atrage aplicarea
prevederilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) lit. d), licenţa audiovizuală analogică se
retrage de Consiliu în situaţia în care titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni
de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.
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În fapt, pentru încălcarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului,

radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L. i-au fost aplicate, în perioada 2015 - 2018
patru amenzi, în cuantum total de 145.000 lei, prin: Decizia nr. 125/26.02.2015 -
amendă 100.000 lei, cuantum stabilit la 50.000 lei prin Decizia ICCJ nr.
2640/19.06.2018, Decizia nr. 471/24.09.2015 - amendă 20.000 lei, Decizia nr.
560/22.09.2016 - amendă 10.000 lei, Decizia 284 din 03.05.2018 - amendă 65.000 lei.

În urma discuțiilor, în ședința publică din data de 10 septembrie 2019, Consiliul,
constatând că S.C. ESTRADA TV S.R.L. nu a depus la autoritate nici o dovadă a
achitării amenzilor aplicate în intervalul 2015-2018, a decis să solicite atât titularului de
licență audiovizuală, cât și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, relații cu privire
la achitarea de către radiodifuzor a amenzilor aplicate în perioada respectivă prin
deciziile CNA.

Din documentele prezentate Consiliului de radiodifuzor prin administratorul
judiciar ALV INSOLVENȚĂ IPURL, înregistrate sub nr. 9227/16.09.2019, rezultă fără
echivoc că amenzile stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului prin Decizia
nr.471/24.09.2015 - amendă 20.000 lei, Decizia nr. 560/22.09.2016 - amendă 10.000
lei, Decizia 284 din 03.05.2018, în sarcina titularului de licență S.C. ESTRADA TV
S.R.L, au fost achitate de către terți la data de 16.09.2019, iar în ce privește amenda
stabilită prin Decizia 125/26.02.2015, din înscrisurile depuse, nu rezultă în clar și nu
este dovedită achitarea integrală.

La data de 23 septembrie 2019, sub nr. 9228, a fost înregistrat la Consiliu
răspunsul ANAF, adresa nr. MBS3-DEJ-10944/12.09.2019, prin care se comunica
faptul că, la data întocmirii adresei, S.C. ESTRADA TV S.R.L., figura cu amenzile
contravenționale stabilite prin Deciziile CNA neachitate.

Astfel membrii Consiliului au constatat că documentele depuse de titularul de
licență, prin administratorul judiciar, înregistrate sub nr. 9227 la data de 16 septembrie
2019 nu demonstrează că titularul licenței audiovizuale S.C. ESTRADA TV S.R.L. a
procedat la achitarea și la depunerea dovezii achitării amenzilor aplicate de Consiliu în
perioada 2015-2018, în termen de 6 luni de la data aplicării acestora, așa cum prevăd
dispozițiile art. 57 alin. (1) lit.d)., ci abia la data de 16 septembrie 2019.

Constatând că, pentru fiecare dintre cele patru amenzi aplicate în intervalul 2015-
2018 achitarea și dovada acesteia au fost făcute și comunicate Consiliului abia la data
de 16 septembrie 2019, cu mult peste termenul de 6 luni în care titularul licenței era
obligat să ducă la îndeplinire obligația legală, membrii Consiliului au decis aplicarea
prevederilor art. 57 alin. (1). lit. d) din Legea audiovizualului.

Potrivit prevederilor invocate, licenţa audiovizuală analogică se retrage de
Consiliu în situaţia în care titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data
aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul și cu respectarea prevederilor art. 15
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1 Licenţa audiovizuală nr. S-TV 315/16.12.2014, decizia de autorizare
nr. 1915.3/03.05.2017 pentru difuzarea serviciului de televiziune cu denumirea
eSTRADA TV – Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti, cu studioul de emisie în
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București, Șos. Dudești -Pantelimon nr. 1-3, et. 2, sector 3, deținută de radiodifuzorul
S.C. ESTRADA TV S.R.L. se retrage, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1). lit. d) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Conform prevederilor art. 15 alin. (8) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, deciziile având caracter
individual se comunică celor interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării.

Art. 3 Potrivit dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. k) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, furnizarea unui serviciu media
fără a deţine licenţă audiovizuală constituie contravenție.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

Șef serviciu Dumitru Ciobanu


