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Decizia nr. 451 din 04.08.2016 

privind respingerea cererii formulate  
împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 344/24.05.2016 

 
 

   
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 august 2016, Consiliul Naţional al  

Audiovizualului a luat în discuţie adresa formulată sub antetul  S.C. R T M BUZĂU S.R.L. 
de domnul Auraş Tereacă, realizator de emisiuni la postul TV Buzău, înregistrată la CNA sub 
nr. 5717/08.06.2016, prin care se solicită anularea Deciziei nr. 344/24.05.2016 privind 
somarea S.C. R T M BUZĂU S.R.L, pentru încălcarea prevederilor   
art. 72 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr.  115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale  
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. 

Prin decizia contestată radiodifuzorul a fost sancţionat cu somaţie publică 
întrucât, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediţiilor emisiunii electorale „Cu 
cărţile pe faţă” difuzate în zilele de 11 şi 12 mai 2016 de postul de televiziune TV BUZĂU, nu 
a fost asigurată desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte 
pentru candidaţii şi competitorii electorali, conform dispoziţiilor Legii nr. 115/2015. 

În urma analizării argumentelor invocate în susţinerea solicitării de anulare a 
Deciziei 344/2016, membrii Consiliului au constatat că acestea nu sunt de natură să 
înlăture faptele reţinute în sarcina radiodifuzorului, care au determinat aplicarea 
sancţiunii. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte revocarea sancţiunii aplicate, un astfel de 
demers poate fi făcut de instituţie cu respectarea prevederilor Legii contenciosului 
administrativ, respectiv în situaţia în care actul administrativ emis nu a intrat în circuitul 
civil. Or, în speţa dată, Decizia nr. 344/24.05.2016 a intrat în circuitul civil, producând 
efecte juridice. 
 Decizia de sancţionare a fost comunicată societăţii, situaţie în care au devenit 
aplicabile prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului referitoare la modul de 
contestare a deciziilor de sancţionare emise de Consiliu. Astfel, potrivit dispoziţiilor 
menţionate, decizia de sancţionare 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. 
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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 anulare a Deciziei  
nr. 344/24.05.2016 privind somarea S.C. R T M BUZĂU S.R.L.,  înregistrată la CNA sub 
nr. 5717/08.06.2016. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
  
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 
 

 
Întocmit,  Serviciul juridic şi reglementări 

                                                                       Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu  

        
 
 
 
 
 
 
             


