
 

Către,  
SC ESTRADA TV SRL 
București, Bd. I. C. Brătianu, nr.29-33, spațiul 401A al Compl. COCOR, 

 SECT.3, CUI 26605260 
 

      - pentru postul NEWS ROMÂNIA 
     București, Bd. I. C. Brătianu, nr. 29-33, sect. 3 

 
 

Decizia nr. 199 din 17.03.2022 
 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 martie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat adresa nr. 2775/11.03.2022 formulată de SC ESTRADA TV 
SRL cu privire la sancțiunea ce i-a fost aplicată prin Decizia nr. 132/22.02.2022 privind 
sancționarea cu somație publică. 

În fapt, prin decizia menționată, în urma dezbaterilor ce au avut loc după 
analizarea Notei întocmite de Biroul Licențe Autorizări și a documentației depusă la 
dosarul de modificare a licenței audiovizuale, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului 
acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, 
prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b). 

În concret, din datele și documentele prezentate rezultă că radiodifuzorul a 
modificat sediul social și structura acționariatului fără a avea acordul  C.N.A, situație 
față de care membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) 
din Legea audiovizualului, astfel încât au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică. 

În ședința publică din 17.03.2022, analizând contestația, membrii Consiliului au 
constatat că Decizia nr. 132/22.02.2022 a fost comunicată radiodifuzorului, care a 
confirmat primirea acesteia. 

 Prin urmare, potrivit Legii  contenciosului administrativ nr. 554/2004, o autoritate 
publică, în speţă C.N.A., poate revoca un act administrativ emis, respectiv  Decizia  
nr. 132/22.02.2022, numai dacă aceasta nu a intrat în circuitul civil, producând efecte 
juridice.  
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Pe cale de consecință, Decizia nr. 132/22.02.2022 nu mai poate fi revocată. 
Contestarea deciziei poate fi făcută în condițiile menționate în cuprinsul deciziei de 
sancționare emise, respectiv radiodifuzorul nemulţumit de sancțiunea aplicată prin 
actul administrativ a cărui revocare se solicită, are posibilitatea de a se adresa direct 
instanţei de judecată, în temeiul dispoziţiilor legale incidente în speţă. 

Solicitarea de revocare a deciziei contestate a fost supusă la vot, cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, fiind respinsă, ca nefondată.  

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
                    
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 


