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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro           e-mail : cna@cna.ro

DECIZIA nr. 562 din 26.09.2017 
privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. IMPACT F.M. S.R.L. 

cu sediul în Suceava, Bd. George Enescu nr. 24, bl. E67, sc. B, ap. 2, Jud. Suceava  
CUI 15713185 

Tel.: 021 98 11, 0723 551 004 
Fax: 0330/44 11 33 

 
- pentru postul de radio IMPACT FM 

Câmpulung Moldovenesc, Str. Theodor Stefanelli, nr. 2, et. 1, cam. 11, Jud. Suceava 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 septembrie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, structură din cadrul Direcţiei 
Control şi Digitalizare, cu privire la verificarea respectării deciziei nr. 115/07.03.2017 prin care S.C. 
Impact F.M. S.R.L. a fost sancţionată pentru încălcarea dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea 
audiovizualului referitoare la aria de difuzare a serviciului de programe cu denumirea Impact FM.  

Postul de radio IMPACT FM aparține radiodifuzorului S.C. IMPACT F.M. S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. R567.5/19.10.2004 elib. la 19.10.2015 şi decizie de autorizare - init.: 
1040.0/16.02.2006, 1040.3/08.02.2017 elib. la 08.02.2017). 

 În urma analizării raportului de monitorizare întocmit la data de 25.09.2017 de Serviciul 
Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. IMPACT F.M. S.R.L. a 
săvârşit fapta sancţionată de art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, constituie contravenţie difuzarea 
unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală. 

În fapt, din raportul de monitorizare întocmit la data de 25.09.2017  şi prezentat 
Consiliului în cadrul şedinţei publice din data de 26.09.2017, s-au constatat următoarele: 

“În urma unei monitorizări efectuate în zilele de 23, 24, 25 septembrie 2017, într-un 
interval de timp ales aleatoriu, s-a ajuns la următoarea situație: radiodifuzorul SC IMPACT FM 
SRL/postul de radio IMPACT FM Câmpulung Moldovenesc, nu a reușit să pună în practică 
nici până la această data prevederile Deciziei nr. 115 din 07.03.2017, de intrare de îndată în 
legalitate și implicit, de respectare a art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.  

Prin decizia nr. 115/07.03.2017, radiodifuzorul a fost somat public în vederea intrării de 
îndata în legalitate cu privire la zona de difuzare a serviciului de programe pentru postul 
IMPACT FM, anume să difuzeze program în Câmpulung Moldovenesc, zonă pentru care a 
primit licenţa audiovizuală nr. R567.5/19.10.2004 eliberată de CNA la data de 19.10.2015, şi 
nu în municipiul Suceava, radiodifuzorul fiind obligat să emită în zona de difuzare pentru care 
a obţinut licenţă, indiferent de punctul de amplasare a staţiei de emisie. 

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au putut constat faptul că “emisia 
postului de radio IMPACT FM Câmpulung Moldovenesc pe frecvența de 107.2 FM în 
municipiul Suceava continuă, în aceiași parametrii anteriori deciziei CNA din data de 
07.03.2017”. 

Având în vedere faptul că radiodifuzorul difuzează serviciul de programe în afara ariei de 
difuzare prevăzută în licenţa audiovizuală nr. R567.5/19.10.2004, deşi a fost sancţionat cu 
somaţie publică de intrare în legalitate prin decizia nr. 115/07.03.2017, membrii Consiliului au 
apreciat că radiodifuzorul a săvârşit fapta contravenţională prevăzută de art. 90 alin. (1) lit. e) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit căruia constituie contravenţie difuzarea unui 
serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală acordată de Consiliul 
Naţional al Audiovizualului.  
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Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu sancţionarea radiodifuzorului S.C. IMPACT F.M. S.R.L.  cu 
amendă în cuantum de 50.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de amendare cu 50.000 lei a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. IMPACT F.M. S.R.L.  titular al licenţei audiovizuale  
nr. R567.5/19.10.2004 elib. la 19.10.2004 şi decizie de autorizare - init.: 1040.0/16.02.2006, 
1040.3/08.02.2017 elib. la 08.02.2017 pentru postul de radio IMPACT FM, se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 50.000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 90 alin. (1) lit. e) 
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 (3) din Legea nr. 504/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în 
următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, 
din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă în cuantum de 50.000 lei 

radiodifuzorul S.C. IMPACT F.M. S.R.L., deținător al postului IMPACT FM, deoarece 
difuzează  serviciul de programe în afara zonei de difuzare prevăzute în licenţa audiovizuală.” 

  
 

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

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 

 
 
 
 
 
Serviciul Juridic şi Reglementări 

        Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru   

         

 

 

 


