
 
Decizia nr. 118 din 19.01.2023 

privind somarea S.C. LINKPRESSTV S.R.L. 
Bucureşti,  Șos. Pantelimon nr. 255,  sector 2   

CUI 34338007 
 

- pentru postul de televiziune LINKPRESSTV 
Bucrești, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, Corp C2, et. 3, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 ianuarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări cu privire la situația 
serviciului de programe LINKPRESSTV din București. 

Postul de televiziune LINKPRESSTV aparţine S.C. LINKPRESSTV S.R.L., care 
deține licenţa audiovizuală nr. TV-C 798.1/06.10.2015 eliberată la 12.10.2017 şi 
decizia de autorizare nr. 2124.0/26.09.2017 eliberată la 12.10.2017. 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea Notei, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul  S.C. LINKPRESSTV 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). 

Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică 
sau digitală cuprinde 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. 

Astfel, din Nota prezentată rezultă următoarea situație de fapt: 
Istoric corespondență față de modificările licenței audiovizuale LINKPRESSTV: 
197/13.01.2020 – radiodifuzorul a comunicat modificarea sediului social al societății, cu 

atașarea Certificatului de înregistrare al societății. 
Ca urmare a acestei adrese, s-a efectuat o interogare la ONRC, și potrivit furnizării de informații 

din data de 17.01.2020, s-a constatat alt sediu social decât cel declarat în adresă dar și modificarea 
acționariatului societății, fără a fi obținut acordul Consiliului. 

În consecință s-a transmis radiodifuzorului adresa nr. 197RF/20.01.2020, prin care i s-a 
comunicat faptul că îi revine obligația de a intra de urgență în legalitate, prin a solicita Consiliului 
modificarea licenței audiovizuale acordate SC LINKPRESSTV SRL pentru difuzarea prin rețele de 
comunicații electronice a serviciului de programe LINKPRESSTV din București. În aceeași adresă 
s-au comunicat și documentele ce trebuiesc atașate solicitării de modificare a licenței audiovizuale. 

Prin adresa nr. 197/22.01.2020, radiodifuzorul a comunicat că în adresa anterioară s-a produs 
o greșeală față de sediul social, atașând Certificatul actualizat de înregistrare al societății și 
Certificat constatator din data de 21.01.2020, cu precizarea că vor fi depuse documentele solicitate 
prin adresa CNA. 

197RF/17.09.2020 – Ținând cont că până la această dată, la CNA nu a fost înregistrată nicio 
solicitare a SC LINKPRESSTV SRL privind modificarea licenței audiovizuale acordate pentru 
difuzarea prin rețele de comunicații electronice a serviciului de programe LINKPRESSTV din 
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București, s-a comunicat radiodifuzorului că aceasă situație va fi adusă la cunoștința Consiliului 
într-o ședință următoare. 

 
Notificare nr. 9476/29.09.2020- prin care se aduc la cunoștința Consiliului următoarele 

modificări propuse privind postul de televiziune LINKPRESSTV: 

1. Modificare acționariat: 

% 

Acționariat 

Bază 
date 

Furnizare informații 

17.01.2020 

Notificare 

29.09.2020 

Furnizare informații 

30.09.2020 

Coman Maricel 50 - - - 

Fazacas Sabina 50 40 neprecizat 25 

Moane Ghizela - 50 neprecizat 31,25 

Fazacas Dumitru - 10 - 6,25 

Groșeanu Ion Alexandru - - neprecizat 12,5 

Ionescu Adrian Nicolae - - neprecizat 12,5 

Florea Alexandru Iulian - - neprecizat 12,5 

 

2. Modificare sediu social: 

Bază date Adresa  
197/13.01.2020 

Furnizare 
informații 

17.01.2020 

Adresa  
197/22.01.2020 

Notificare 

29.09.2020 

Furnizare 
informații 

30.09.2020 

București              
Bd. Constantin 
Brâncoveanu  
nr. 116 

București              
Str. Grigore 
Ionescu nr. 63 

București      
Șos. 
Pantelimon nr. 
255               

București      
Șos. Pantelimon 
nr. 255               

București      
Str.Văliug nr. 
32  

București      
Șos. 
Pantelimon nr. 
255               

 

3. Modificare amplasament sursă de program: 
Amplasament autorizat sursă de program: București, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei 

Libere, Corp C2  
Amplasament propus sursă de program: București, Str.Văliug nr. 32  
4. Modificare denumire serviciu de programe: LINKPRESSTV  //  LINK TV 
Situația a fost prezentată Consiliului în ședința din data de 03.11.2020. 
Prin adresa nr. 9476RF/04.11.2020, s-a solicitat radiodifuzorului intrarea de urgență în 

legalitate, prin a solicita la CNA modificarea licenței audiovizuale acordate pentru postul 
LINKPRESSTV, cu enumerarea documentelor ce trebuiesc depuse în acest sens. Totodată s-au 
precizat radiodifuzorului și documentele ce trebuiesc depuse în vederea modificării deciziei de 
autorizare audiovizuală. 

 

Adresa nr. 767 respectiv 767/1 din 19.01.2021 – Declarație must carry pentru anul 2021, 
greșit completată. 

S-a transmis pe mail radiodifuzorului necesitatea corectării indicelui anual de audiență și s-a 
reamintit că nu s-a dat curs adresei nr. 9476RF/04.11.2020. 

 

Documentația nr. 993/26.01.2021, transmisă pe mail. Conform cererii tip – solicitare 
modificare licență audiovizuală (sediu social, acționariat, denumire post și implicit siglă), decizie de 
autorizare audiovizuală-mutare amplasament studio și schimbare administrator. Documentația a 
fost incompletaă SJR și BLA. 

Prin adresa nr. 993RF/03.02.2021 s-au comunicat solicitantului lipsurile documentației și din 
nou lista documentelor ce trebuiesc depuse la CNA în vederea modificării licenței și deciziei de 
autorizare audiovizuale.  

 

12.01.2022 – se transmite Declarația must carry pentru anul 2022 și aceleași documente 
juridice transmise la 26.01.2021, cu cerere tip actualizată ca dată. 

S-a răspuns pe mail că documentația a fost înregistrată cu nr, 993/26.01.2021 și că s-a 
transmis răspuns la data de 03.02.2021, reamintind că nu s-a dat curs nici adresei anterioare. 
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Adresa 387/13.01.2023 - se transmite Declarația must carry pentru anul 2023 
S-a transmis pe mail că sediul social înscris în formular este altul decât cel înscris în licența și 

decizia de autorizare audiovizuală și s-a reamintit că nu s-a dat curs niciuneia dintre adresele 
anterioare privind intrarea de urgență în legalitate. 

La data de 17.01.2023, BLA a efectuat o nouă interogare ONRC, conform căreia situația SC 
LINKPRESSTV SRL se prezintă astfel: 

- Sediu social este același conform ultimei interogări din data de 30.09.2020; 
- Acționariatul a mai suferit o modificare, după cum urmează: 

% 

Acționariat 

Bază 
date 

Furnizare informații 

17.01.2020 

Notificare 

29.09.2020 

Furnizare informații 

30.09.2020 

Furnizare informații 

17.01.2023 

Coman Maricel 50 - - - - 

Fazacas Sabina 50 40 neprecizat 25 10 

Moane Ghizela - 50 neprecizat 31,25 10 

Fazacas Dumitru - 10 - 6,25 - 

Groșeanu Ion Alexandru - - neprecizat 12,5 20 

Ionescu Adrian Nicolae - - neprecizat 12,5 40 

Florea Alexandru Iulian - - neprecizat 12,5 20 
 
Mențiune: 
Potrivit bazei de date, reprezentant legal este dna. Fazacas Sabina. 
Potrivit notificărilor și Furnizărilor de informații, administratorul societății este dl. Groșeanu Ion 
Alexandru. 

 

Având în vedere situația ce rezultă din Nota prezentată, coroborată cu baza de 
date a instituției, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat, succesiv, 
structura acționarilor, precum și sediul social al societății, fără a obține în prealabil 
acordul Consiliului cu privire la operarea acestor modificări.  

Ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90  alin. 
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu 
respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică.  

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului     
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor      
art. 15 din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. LINKPRESSTV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
798.1/06.10.2015 eliberată la 12.10.2017 şi decizia de autorizare nr. 
2124.0/26.09.2017 eliberată la 12.10.2017 pentru postul de televiziune 
LINKPRESSTV)  se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor 
art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului 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 
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transmite pe postul LINKPRESSTV, 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 somație publică 

radiodifuzorul S.C. LINKPRESSTV S.R.L., deoarece a modificat, succesiv, structura 
acționarilor, precum și sediul social al societății, fără a avea acordul C.N.A., așa cum 
prevede art. 54 din Legea audiovizualului.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


