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Decizia nr. 410 din 11.09.2018
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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 septembrie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări în baza solicitării
înregistrate sub nr. 8302/29.08.2018, prin care SC PAGINA CIUDATULUI S.R.L.
solicită prelungirea cu 6 luni a termenului de punere în funcţiune pentru postul de
televiziune NCN din Cluj-Napoca.
Radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. deţine licenţa audiovizuală
nr. S-TV 338/21.09.2017 pentru postul de televiziune NCN Cluj-Napoca.
În urma analizării Notei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. a încălcat
prevederile art. 12 alin. (3) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare,
de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de
autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru,
precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau
preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, în situaţii justificate, titularul unei licenţe
audiovizuale poate solicita prelungirea termenului de 12 luni prevăzut la art. 57 alin.
(1) lit. a) din Legea audiovizualului, în condiţiile prevăzute în acelaşi articol. Cererea
de prelungire va fi însoţită de documente care să susţină solicitarea şi trebuie
transmisă în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b), respectiv, cu cel puţin 30 de zile
înainte de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1)
lit. a) din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii
electronice.
Conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa audiovizuală
analogică se retrage de Consiliu în situaţia în care titularul nu începe difuzarea
serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la
obţinerea licenţei audiovizuale, Consiliul putând acorda însă două prelungiri
succesive de câte 6 luni în situaţii justificate.
Din documentele prezentate în şedinţa publică a Consiliului rezultă că
solicitarea de prelungire a termenului de începere a difuzării, formulată de titularul
licenţei audiovizuale, a fost înregistrată sub nr. 8302/29.08.2018. Potrivit Notei
întocmite de Biroul Licenţe Autorizări, radiodifuzorul a obţinut licenţa audiovizuală STV 338 pentru postul de televiziune NCN din Cluj-Napoca, la data de 21.09.2017,
dată de la care a început să curgă termenul de 12 luni prevăzut de lege.
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În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
solicitat prelungirea termenului pentru începerea difuzării cu cel puţin 30 de zile înainte
de data împlinirii termenului de retragere a licenţei prevăzut la art. 57 alin. (1) lit. a)
din Legea audiovizualului, în cazul difuzării prin reţele de comunicaţii electronice,
conform prevederilor art. 12 alin. (3) din Decizia nr. 277/2013, cu modificările şi
completările ulterioare.
Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. cu somaţie
publică.
Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PAGINA CIUDATULUI S.R.L. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 338/21.09.2017 pentru postul de televiziune NCN din Cluj-Napoca) se
sancţionează cu somaţie publică pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 12 alin. (3)
din Decizia C.N.A. nr. 277/2013, 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.
PREŞEDINTE,
LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

