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Decizia nr. 20 din 17.01.2017 
privind respingerea Plângerii prealabile  formulate de S.C. Carpathian Springs S.A. 

împotriva Deciziei nr. 619/03.11.2016 
 
 
 

   
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 ianuarie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a  luat în discuţie Plângerea prealabilă formulată de S.C. Carpathian 
Springs S.A., înregistrată la C.N.A. sub nr. 10163/16.11.2016, prin care solicită 
revocarea integrală a Deciziei nr. 619/03.11.2016 privind intrarea de îndată în legalitate 
în privinţa spotului pentru promovarea apei minerale Aqua Carpatica – AQUA 
SCANNER, transmis de posturile de televiziune. 

Prin plângerea prealabilă sunt invocate mai multe motive, în sensul cărora  
Decizia nr. 619/03.11.2016 nu ar fi motivată, pronunţarea acesteia ar fi fost făcută fără 
respectarea dreptului la apărare al societăţii şi în condiţii de lipsă de contradictorialitate, 
ar fi fost emisă în lipsa oricăror probe ori minime indicii probatorii privind efectele 
spotului examinat, s-ar întemeia pe premisa că afirmaţiile cuprinse în spotul publicitar 
examinat sunt contrare concurenţei loiale, ar constitui o ingerinţă nelegală şi 
disproporţionată în dreptul la liberă exprimare al societăţii. 

Faţă de susţinerile invocate, precizăm următoarele: 
Decizia a fost motivată conform argumentelor ce au reieşit din dezbaterile 

Consiliului referitoare la spotul în discuţie, conform practicii constante a acestuia. 
Potrivit jurisprudenţei de până acum, precum şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

12/2013, în sarcina Consiliului nu există obligaţia de a asigura prezenţa la şedinţe ori 
de a solicita un punct de vedere al persoanelor potenţial interesate de deciziile CNA, 
situaţie în care „nu se poate reţine nerespectarea dreptului la apărare” (Decizia ÎCCJ 
nr. 2061 în Dosarul  nr. 7346/2/2013). 

În privinţa pretinsei ingerinţe nelegale şi disproporţionate în dreptul la liberă 
exprimare, apreciem că este un argument neîntemeiat, Consiliul fiind unica autoritate 
de reglementare în domeniul audiovizualului, inclusiv al comunicărilor comerciale, 
având prerogativa de a dispune măsuri în situaţia în care constată abateri de la 
normele în vigoare. 



 2
Referitor la solicitarea de revocare a deciziei Consiliului, potrivit Legii 

contenciosului administrativ, o autoritate publică  poate revoca, în tot sau în parte, actul 
administrativ emis numai dacă nu a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice. 

Pentru aceste considerente, raportate la prevederile legale invocate, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea 
plângerii prealabile  formulate de S.C. Carpathian Springs S.A.   
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  Serviciul juridic şi reglementări 

     

Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu  

        


