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NewsIn
CNA trimite Consiliului Concurenţei documentele privind tranzacţia reţelei Mix FM
NewsIn, 28 martie - Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis miercuri să trimită
Consiliul Concurenţei toate documentele tranzacţiei de vânzare a reţelei de radio Mix FM şi să-l
invite la CNA pe Gabor Benke, acţionarul firmei care, în urma tranzacţiei, a obţinut 80% din reţea.
Întrebat de preşedintele CNA, Ralu Filip, de ce a ales să realizeze un contract "atipic", Aristotel
Căncescu, cel care a vândut compania Canet Radio SRL care deţine reţeaua de radio Mix FM, a
spus că nu se pricepe la chestiuni juridice şi că explicaţiile vor fi date de către avocatul său.
Membrii consiliului au decis să ceară de la departamentul Juridic şi de la departamentul Licenţe
al CNA un raport privind legalitatea tranzacţiei reţelei de radio Mix FM. Raportul va fi discutat de
CNA săptămâna viitoare, în şedinţa de marţi.
Aristotel Căncescu, fostul proprietar al reţelei de radio, a recunoscut că Gabor Benke, acţionar al
firmei New Century Media Holdings BV, care a cesionat 80% din reţea, este partener al reţelei
SBS în Budapesta. Celelalte 20% din acţiunile companiei care deţine reţeaua au fost vândute de
Aristotel Căncescu direct companiei SBS Broadcasting Media (care deţine, în România, printre
altele, Prima TV şi Kiss FM).
Preşedintele CNA, Ralu Filip, a cerut ca în termen de 30 de zile Gabor Benke, acţionar al firmei
New Century Media Holdings BV, să se prezinte la CNA în calitate de proprietar pentru a purta
câteva discuţii lămuritoare.
Ralu Filip l-a acuzat totodată pe Aristotel Căncescu că a vândut opt licenţe care nu au fost puse
încă în funcţiune, fapt interzis de lege. "Legea interzice vânzarea licenţelor cu şase luni înainte de
darea lor în funcţionare", a afirmat preşedintele CNA. În replică, avocatul Cătălin Băiculescu,
reprezentant al Canet Radio SRL, care deţine reţeaua de radio Mix FM, a explicat că aveste
licenţe nu vor fi cesionate decât atunci când acest lucru se va putea face legal. "Contractul
prevede că aceste licenţe nu pot fi cesionate până când nu este legal posibil şi până când CNA
nu va permite acest lucru", a afirmat avocatul Canet Radio SRL.
"Este vorba despre o vânzare mascată a licenţelor", a ripostat Ralu Filip. "Vor avea trei radiouri în
acelaşi oraş şi legea nu îţi permite să ai decât unul", a mai spus preşedintele CNA. "Mi-e clar că
restul de 80%, cesionat de New Century Media Holdings BV, e tot al SBS-ului", a adăugat el.
Aristotel Căncescu a explicat că din cele opt licenţe care nu au fost încă puse în funcţiune, şase
sunt în curs de finalizare, urmând ca el să le administreze până când va exista posibilitatea legală
de a fi cesionate. Membrii consiliului au discutat posibilitatea ca CNA să se implice în acest caz şi
au decis să sesizeze Consiliul Concurenţei. "Indiferent ce facem noi, avocaţii vor găsi mereu o
cale de a face astfel de tranzacţii", a spus vicepreşedintele CNA, Attila Gasparik.
Consiliul Naţional al Audiovizualului l-a invitat miercuri pe Aristotel Căncescu, fostul proprietar al
reţelei de radio Mix FM şi preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov pentru discuţii despre
contractul de cesiune de părţi sociale al Canet Radio SRL, companiei deţine reţeaua de radio Mix
FM.
Compania Canet Radio SRL a fost vândută, pe 2 martie, în proporţie de 20% companiei SBS
Broadcasting Media SRL (care operează, printre altele, Prima TV şi Kiss FM), iar restul de 80%
societăţii Media Office Services, deţinută de familia directorului Kiss FM. O zi mai târziu, cele
80% din acţiuni cumpărate de Media Office Services au fost cesionate firmei New Century Media
Holdings BV, înregistrată în Olanda, care este deţinută de cetăţeanul maghiar Gabor Benke.
Preşedintele CNA, Ralu Filip, a declarat, săptămâna trecută, că după părerea lui, SBS
Broadcasting Media SRL a ales această formă de "tranzacţie mascată" pentru că doreşte să
deţină trei licenţe într-o singură localitate, respectiv Braşov, fapt interzis de legislaţia
audiovizuală. El a mai spus că modul în care s-a făcut vânzarea companiei Canet Radio SRL îi
ridică mai multe semne de întrebare. 28 martie 2007 14:25:25
Reporter Elena Stancu
Editor Bogdan Oprea
Evenimentul zilei
Tranzactia Mix FM-SBS, la Consiliul Concurentei
Floriana Scanteie
Dosarul vanzarii retelei de radio Mix FM catre SBS Broadcasting si New Century Media Holding
va fi trimis la Consiliul Concurentei, in vederea stabilirii legalitatii lui, au hotarat ieri membrii
Consiliului National al Audiovizualului (CNA).

1

In urma cu o luna, SBS si New Century Media au preluat mai multe licente Mix FM de la Aristotel
Cancescu (foto), intr-o tranzactie de aproape sase milioane de euro.
Decizie amanata
Inainte de vanzare, Aristotel Cancescu a trecut mai multe licente Mix FM pe o singura societate Canet, proprietatea lui. In prezent, CNA a pus in discutie suspendarea avizului prin care a
aprobat acest transfer.
Aristotel Cancescu a spus ieri, in fata CNA, ca suspendarea acestui aviz ar fi nefasta, pentru ca
firmele nu mai au destui angajati pentru a opera din nou licentele. „Nu v-ati gandit la consecinte”,
au reprosat Consiliului reprezentantii SBS. In acelasi timp, membrii CNA si-au exprimat
ingrijorarea fata de acordarea avizului, dar au propus amanarea unei decizii.
Vanzare cu probleme
Ralu Filip a precizat ca „tranzactia trebuia respinsa pentru ca sunt probleme de legalitate”. Printre
acestea, faptul ca in pretul net al vanzarii, de 4,5 milioane de euro plus taxe, au intrat si
frecventele care nu au fost inca puse in functiune si care nu pot fi, astfel, vandute.
Filip a mai spus ca, intr-o anexa a contractului, au fost mentionate o serie de promisiuni de
mutare a licentelor, ceea ce contravine legii.
Cancescu a precizat ca, potrivit contractului, el are dreptul sa opereze Mix FM inca 60 de zile de
la semnarea contractului. Ulterior, o parte a frecventelor vor fi trecute sub titulatura Kiss FM si
Magic FM, iar o alta parte va forma o noua retea.
In urma cu cateva saptamani, presedintele CNA a fost acuzat de Cancescu ca s-a implicat in
tranzactia Mix FM si a sugerat un alt cumparator - Lagardere.
Dupa ce licentele s-au dus la SBS, a spus atunci Cancescu, Ralu Filip a incercat sa sicaneze
procesul. CNA va relua subiectul martea viitoare, cand Departamentul Juridic si cel de Licente al
CNA vor prezenta un raport cu privire la legalitatea tranzactiei.
Articol cu acelasi subiect :
CNA-CONCURENŢĂ-SESIZARE / CNA sesizează Consiliul Concurenţei în cazul vânzării
Mix FM către SBS
Bucureşti (MEDIA EXPRES)
Gardianul
Ralu Filip pune la indoiala legalitatea vanzarii retelei Mix FM
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis, ieri, sa trimita la Consiliul Concurentei întregul
dosar al vânzarii retelei Mix FM catre SBS si compania New Century Media Holding, în vederea
cercetarii legalitatii sale. Presedintele CNA, Ralu Filip, a anuntat ca, la solicitarea omului de
afaceri Aristotel Cancescu, fostul proprietar al Mix FM, CNA va forma un grup de inspectie care
sa mearga la Brasov si sa analizeze situatia. Filip este convins ca exista mai multe probleme de
ordin legal, în ceea ce priveste contractele din cadrul tranzactiei. Prima din acestea ar fi legata de
faptul ca în tranzactie nu a fost angajat doar Cancescu si compania Canet, ci si companiile
Canaris si Radio SRL. O alta problema ar fi ca în pretul net al vanzarii, de 4,5 milioane de euro
plus taxe, au intrat si frecventele care nu au fost înca puse în functiune si care nu pot fi, astfel,
vandute.
A.P.
CINEMATOGRAFIE-TV-FINANŢARE / Se modifică modul de finanţare a cinematografiei din
contribuţia televiziunilor
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 28 mar 2007 / Comisia de Cultură a Camerei deputaţilor
intenţionează să modifice două prevederi din Legea cinematografiei care afectează industria de
publicitate şi televiziunile, potrivit modificărilor adoptate miercuri, 28 martie 2007, în şedinţa
comisiei.
În actuala legislaţie televiziunile puteau opta să finanţeze direct producţia de filme de ficţiune şi
documentare în procent de 1% din contribuţia la Fondul Cinematografiei. Comisia a modificat
legea prin schimbarea termenului “contribuţia” cu “contravaloarea minutelor de publicitate”.
Textul art. 16 aliniatul 3 va fi (dacă modificarea va fi aprobată în Plenul Camerei şi apoi al
Parlamentului): “Persoanele juridice autorizate, prvăzute la art. 13(1) lit.b), pot opta pentru
finanţarea directă a producţiilor de televiziune – documentare şi/sau ficţiune – cu până la 1% din
contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea
Centrului Naţional al Cinematografiei, iar pentru finanţarea directă a producţiilor de filme
cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 1,5% din contravaloarea
minutelor de publicitate la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului
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Naţional al Cinematografiei.”
De asemenea, Comisia de Cultură intenţionează să introducă în legea cinematografiei
exceptarea de la socotirea publicităţii ca publicitate comercială a reclamelor pentru filmele
cinematografice româneşti, atunci când reclamele sunt difuzate de televiziunile şi radiourile
publice.
Prevederea a fost scoasă din legea cinematografiei în vigoare la presiunile CNA, care a
considerat că legea cinematografiei nu poate să reglementeze domeniul audiovizualului, care
face obiectul Legii audiovizualului.
Legea cinematografiei (legea 328/2006, care tocmai fusese aprobată în vara aceluiaşi an!) a fost
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97 din decembrie 2006. Modificările la
legea cinematografiei vor fi cel mai probabil votate în Plenul Parlamentului până la sfârşitul lunii
aprilie 2007. De modificări se leagă şi privatizarea cinematografelor şi a fostelor companii de
producţie cinematografică de stat, printre care RoFilm şi Animafilm.
La susţinerea proiectului în faţa Comisiei de Cultură a Camerei, la 28 martie 2007, au participat
Ioan Onisei, fost secretar de stat cu atribuţii pe reglementarea cinematografiei în Ministerul
Culturii (din partea PD) şi consiliera Ministerului Culturii, Cornelia Paloş. În prezent, Ioan Onisei
nu mai este membru PD şi nici secretar de stat, dar este membru al Consiliului Naţional al
Audiovizualului.
Gandul
Costi Ionita are licente pentru Party TV si Party Radio
Cu insistenta obtii licenta. Probabil ca asa suna moto-ul lui Costi Ionita. Fiindca dupa refuzuri
initiale venite din partea CNA, cel mai iscusit dentist din showbiz a invins: Consiliul National al
Audiovizualului s-a indurat sa-i acorde o licenta de emisie pentru Party TV si una pentru Party
Radio.
Posturile, operate de compania Happy Media, vor fi bazate exclusiv pe muzica romaneasca.
Ionita e convins ca existenta acestor noi posturi e pe deplin justificata, intrucat nu existau pana
acum astfel de formate pe piata de la noi.
Cantaretul declara ca posturile vor putea fi urmatite pe platformele digitale Digi TV si FocusSat si
ca nu vor fi criptate.
In sprijinul demersului sau, Ionita a prezentat membrilor CNA recomandari de la case de discuri
precum Cat Music si Roton. El a spus ca prin aceste posturi vrea sa ofere artistilor romani sansa
de a fi promovati si cunoscuti: "Sunt foarte multi artisti care nu au unde sa isi prezinte clipurile si
muzica", a spus el, nominalizandu-i in acest sens pe Paula Seling, Andra sau Marcel Pavel. (Cel
putin in ceea ce o priveste pe Andra, Costi greseste flagrant).
Presedintele CNA, Ralu Filip, care a votat impotriva acordarii licentelor, nu a fost multumit de
proiecte: "Va fi un tonomat al caselor de productie, asa cum a fost si TVKLumea. Incepi bine si
cand nu-ti merge, sa vezi cum o dai pe manele". (D.P.)
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