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Către,
S.C. RCS & RDS S.A.
Bucureşti,

Decizia nr. 734 din 15.12.2015
privind respingerea contestaţiei formulate de

S.C. RCS & RDS S.A.
împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 569/12.11.2015

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 decembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 10726 din
23.11.2015, formulată de S.C. RCS & RDS S.A. împotriva Deciziei CNA
nr. 569 din 12 noiembrie 2015, prin care această societate, ce deţine postul
DIGI 24, a fost sancţionată cu somaț ie publică pentru încălcarea prevederilor
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare și ale art 64 alin. (1), lit. b) din Decizia CNA
nr. 220/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că
aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive:

În cererea adresată Consiliului, petenta susț ine faptul că difuzarea
știrilor care au făcut obiectul aplicării sancț iunii, ar fi fost determinată de
„dorinț a de a surprinde cât mai exact realitatea”.

De asemenea, contestatoarea solicită Consiliului o nouă individualizare
a sancț iunii aplicate, în care să fie analizate atât gravitatea faptei, cât și
activitatea anterioară a radiodifuzorului.

Argumentele invocate de aceasta în susț inerea contestaț iei sunt
netemeinice, acestea nefăcând obiectul aplicării sancț iunii. Faptul că petenta
invocă în susț inerea demersului anumite circumstanț e care ț in de conduita
anterioară, constituie o recunoaștere implicită a încălcării legislaț iei
audiovizuale reț inute în sarcina sa prin decizia contestată.

Precizăm că la individualizarea sancț iunii aplicate și la dozarea
calculului amenzii, Consiliul a luat în considerare faptul că petenta nu a mai



fost sancț ionată în ultimul an și a aplicat minimul amenzii prevăzut de Legea
audiovizualului pentru fapta reț inută în sarcina acesteia.

Mai mult, Legea audiovizualului prevede în mod clar faptul că amenda
aplicată de Consiliu poate fi contestată, în conformitate cu prevederile art. 93
alin. (3) din Legea audiovizualului, 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.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului
decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


