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Decizia nr. 251 din 05.05.2022 
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. 

cu sediul în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Complexului 
Comercial COCOR, etaj 4, sector 3 

CUI 26605260 
 
 

- pentru postul de televiziune NEWS ROMANIA 
 

 
Întrunit în şedinţa publică din 5 mai 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat NOTA nr. 31/28.04.2022 întocmită de Biroul Licențe Autorizări referitoare la 
modificarea denumirii societății titulară a licenței audiovizuale pentru postul NEWS 
ROMÂNIA în condițiile în care aceasta figurează în continuare în evidențele și baza 
de date a autorității cu denumirea SC ESTRADA TV SRL.  

Astfel, conform documentelor și datelor declarate la CNA, licenţa audiovizuală 
nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0/22.02.2022 eliberate la 
data de 22 februarie 2022 pentru serviciul de programe de televiziune cu denumirea 
NEWS ROMÂNIA aparţin S.C. ESTRADA TV S.R.L. CUI 26605260, actualmente, 
conform datelor publice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, S.C. NEWS 
ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. CUI 26605260.  

În urma analizării NOTEI și a discuțiilor privind situația de fapt și de drept, 
membrii Consiliului au constatat că S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, 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) şi e). 

Conform art. 54 alin. (1): Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde: 
b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura 

acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care 
deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei 
societăţi titulare de licenţă audiovizuală; 

În fapt, în ședința publică din data de 17 martie 2022, Consiliul Național al 
Audiovizualului a pus în discuție adresa înregistrată sub nr.2775/11.03.2022  prin 
care SC NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION SRL solicita reanalizarea sancțiunii 
aplicate prin Decizia nr. 132/22.02.2022 și a sancțiunii de amendare a postului News 
România cu amendă în cuantum de 50.000 de lei.  

Prin Decizia nr. 132/22.02.2022, comunicată la data de 25 februarie 2022, 
furnizorul de servicii SC ESTRADA TV SRL fusese sancționat cu somație publică, în 
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condițiile în care Consiliul constatase, la analizarea cererii de modificare formulată 
de societate, că radiodifuzorul a modificat deja sediul social și structura 
acționariatului fără a avea acordul  C.N.A.   

Analizând adresa nr. 2775/11.03.2022 cu privire la sancțiuni aplicate 
radiodifuzorului SC ESTRADA TV SRL, Consiliul a constatat că aceasta este 
formulată de o societate care se identifică sub denumirea S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L., astfel încât, procedând la verificarea datelor de 
identificare ale societății  la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cadrul 
ședinței publice din data de 17 martie 2022, s-a constatat că modificarea denumirii 
societății intervenise și fusese înregistrată la data de 24 februarie 2022.  

Având în vedere că din documentele transmise Consiliului până la data de      
17 martie 2022 nu rezulta că societatea titulară de licență a notificat autorității vreo 
intenție de modificare a datelor de identificare, în speță a denumirii sub care se 
identifică,  și nu a solicitat acordul în acest sens, conform prevederilor legale, 
Consiliul a decis sancționarea cu somație publică pentru încălcarea prevederilor 
legale ale art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.   

De asemenea, din Nota întocmită la data de 28 aprilie 2022 și documentele 
prezentate de Biroul Licențe Autorizări în ședința din 5 mai 2022, rezultă că 
furnizorului de servicii media audiovizuale i s-a transmis în mod expres, prin adresa 
2775RF/31.03.2022,  că, față de aspectele constatate și sancționate prin Deciziile 
CNA nr. 132/2022 și 198/2022 are obligația de a solicita modificarea datelor 
prevăzute în licența audiovizuală și de a depune documentele care atestă datele de 
identificare sub care funcționează în acest moment, așa cum sunt acestea 
prevăzute de legislația în domeniu.  

Conform Legii audiovizualului, încălcarea dispozițiilor legale din domeniu 
constituie contravenție, deciziile Consiliului prin care se aplică sancțiuni îşi produc 
efectele de la data comunicării, iar cele neatacate în termenul prevăzut de lege 
constituie de drept titlu executoriu. 

Astfel, în condițiile în care în alte cereri adresate Consiliului se identifică sub 
noua denumire, S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. CUI 26605260,  
dar până la data de 5 mai 2022 furnizorul de servicii, desi somat cu privire la 
respectarea obligațiilor legale, nu a solicitat acordul pentru modificarea datelor 
declarate și nu a transmis  documentele care certifică noua situație juridică, situație 
în care în evidențele Consiliului și actele eliberate de autoritate figurează sub 
vechea denumire, membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor art. 54 
alin. (2) din Legea audiovizualului.  

Având în vedere toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, în special de cele 
două somații pentru intrarea în legalitate aplicate anterior pentru încălcarea 
acelorași prevederi legale privind obligațiile titularului de licență audiovizuală, 
membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum 
de 10.000 lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului                  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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Art. 1. S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. CUI 26605260 fost 
S.C.ESTRADA TV SRL – titulara licenţei audiovizuale nr. TV-C 925/22.02.2022 şi a 
deciziei de autorizare nr. 2304.0/22.02.2022, pentru serviciul de programe de 
televiziune NEWS ROMÂNIA, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de 
lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a Curţii 
de Apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului        
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de 
a transmite pe postul NEWS ROMÂNIA, în următoarele 24 de ore de la comunicare, 
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în 
principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei 

societatea NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION, deținătoare a postului de 
televiziune NEWS ROMÂNIA, întucât nu a respectat obligația legală de a solicita 
acordul Consiliului pentru modificările intervenite în documentele şi în datele 
declarate la acordarea licenței audiovizuale.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 


