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Către,
Decizia nr. 283 din 03.05.2018 de respingere a

solicitării de reanalizare a Deciziei 270/2018 privind privind somarea S.C. REALITATEAMEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 172-176,

corp A, et. 3, cam. 5, sector 1 C.U.I. 14080700
Fax: 0372 124 822

E. mail: edward.pastia@realitatea.net, dorinita.birjaru@realitatea.net
- pentru postul de televiziune REALITATEA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 mai 2018, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat
solicitarea formulată de S.C. REALITATEA MEDIA S.A. înregistrată sub nr. 3587 din 25.04.2018,
prin care se solicită reanalizarea Deciziei nr. 270/24.04.2018, privind sancționarea cu somație
publică, considerând, fără a argument, că emiterea acesteia a fost o simplă eroarea.

Precizăm că alte motive și argumente juridice nu au fost invocate în cuprinsul solicitării
formulate de S.C. REALITATEAMEDIA S.A.

În fapt, pentru emiterea Deciziei 270/2018, Consiliul a reţinut că în lunile decembrie 2017
și ianuarie ianuarie 2018, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare..

Referitor la solicitarea formulată Legea audiovizualului prevede, la art. 93, că sancţiunile
contravenţionale aplicate prin Decizii ale Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 90 şi 91,
produc efecte de la data comunicării şi pot fi atacate direct la instanţa de contencios administrativ
în termen de 15 zile, fără a fi necesară plângerea prealabilă.

În consecinţă, având în vedere că radiodifuzorul este nemulţumit de sancțiunea aplicată
prin actul administrativ a cărui reanalizare o solicită, acesta are posibilitatea de a se adresa direct
instanţei de judecată, în temeiul dispoziţiilor legale incidente în speţă.

Pentru aceste considerente, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide
respingerea solicitării de reanalizare a Deciziei nr. 270/24.04.2018.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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