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Decizia nr. 239 din 17.04.2018 de respingere a
solicitării de reanalizare a Deciziei 200/2018 privind amendarea cu 50.000 lei

a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 aprilie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat solicitarea formulată de S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.
înregistrată sub nr. 3068/05.04.2018, prin care se solicită reanalizarea Deciziei
nr. 200/20.03.2018 privind amendarea cu 50.000 lei, anularea sau modificarea în somaţie publică,
pentru motive referitoare la o greşită înţelegere a situaţiei de fapt, emisiunea având un vădit
caracter religios, şi la o interpretare şi aplicare eronată a dispoziţiilor legale.

Motivele au fost susţinute şi de reprezentanţi ai radiodifuzorului, prezenţi şi audiaţi
în şedinţa publică.

În fapt, pentru emiterea Deciziei 200/2018, Consiliul a reţinut că difuzarea emisiunii
“Timpurile actuale” ediţia din 25.09.2017 s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, raportate la art. 73 din Decizia nr. 220/2011, Codul
audiovizualului.

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 amenda dispusă 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. 200/20.03.2018.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU
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