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Decizia nr. 480/20.07.2017

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 iulie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Plângerea prealabilă formulată de S.C. RADIO CLASIC
SRL, prin reprezentant legal, dl. Andrei Enescu, plângere înregistrată la C.N.A. sub
nr. 6098/14.07.2017, prin care se solicită „anularea în parte a hotarârii CNA din data
de 27.06.2017 şi a deciziei de atribuire a licenţelor frecvenţelor radio FM”, precum şi
organizarea unui nou concurs în conformitate cu dispoziţiile Legii audiovizualului şi a
deciziilor CNA cu caracter normativ.

Referitor la solicitarea de „anulare” a hotărârii Consiliului din data de
27.06.2017, precizăm că, potrivit legislaţiei specifice contenciosului administrativ, o
autoritate publică nu are posibilitatea de a anula, nici în tot şi nici în parte, acte
administrative pe care le-a emis, acest atribut aparţinând exclusiv instanţei de judecată.

Cu privire la sistemul de vot practicat de CNA, acesta este reglementat în
Legea audiovizualului, la art. 15, precum şi în Regulamentul de organizare şi
funcţionare al CNA, cap. III art. 30-32.

Referitor la aspectul că nu au existat criterii transparente de
punctare/departajare, membrii Consiliului au constatat următoarele:

- concursul a cărui anulare se solicită a fost reglementat prin Decizia
nr. 184/19.04.2017 privind scoaterea la concurs a unor frecvenţe pentru difuzarea
serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale radioelectrică terestră, decizie care
a fost adusă la cunoştinţă publică şi care se coroborează cu prevederile Deciziei
nr. 277/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- acest ultim act normativ conţine atât condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească dosarul de înscriere la concurs, cât şi criteriile de care Consiliul va ţine
seama la acordarea licenţei audiovizuale - respectiv articolele 4 şi 8.

Pe de altă parte, nu este lipsit de relevanţă faptul că argumentaţia petentei este
ulterioară desfăşurării şi anunţării parţiale a rezultatelor concursului de acordare a
licenţelor audiovizuale, deşi, la momentul postării pe site-ul instituţiei a proiectului
acestei decizii de reglementare emise de CNA, petenta avea posibilitatea să
formuleze observaţii, inclusiv cu privire la criterii, în condiţiile în care decizia de
organizare a concursului a fost adusă la cunoştinţă publică din data de 20.04.2017,
înscrierea fiind până în 24.05.2017, iar concursul începând în 19.06.2017, conform
Deciziei nr. 184/2017.
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Mai mult decât atât, membrii Consiliului au constatat că petenta a participat şi la

un concurs anterior, atunci când au fost scoase la concurs alte frecvenţe radio,
respectiv în anul 2015, concurs organizat în baza Deciziei nr. 472/29.09.2015, act
normativ emis de CNA, care a cuprins condiţii similare celui desfăşurat în anul 2017,
ale cărui rezultate nu au fost contestate de petentă.

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 Plângerii prealabile, ca fiind nefondată.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


