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Decizia nr. 1024 din 14.11.2019
privind somarea S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, sector 2
C.U.I. 17307027     Fax: 021/529.60.02 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului  a  analizat  situația  întocmită  de  Serviciul  Inspecţie  cu  privire  la
reţelele de comunicaţii electronice din localitățile  Focșani și  Drăgușeni, jud. Galați,
Dumitrești  și  Hăulișca,  jud.  Vrancea,  Rădășeni  și  Vadu Moldovei,  jud.  Suceava,
Stâlpu, jud. Buzău, Chirnogeni și Hârșova, jud. Constanța, Câmpina, jud. Prahova,
Ceamurlia de Sus și Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea,Turia și Întorsura Buzăului, jud.
Covasna,  Sânmartin,  jud.  Harghita,  Greaca  și  Prundu,  jud.  Giurgiu,  Doicești  și
Vulcana-Băi, jud. Dîmbovița, Tg. Jiu, jud. Gorj, Bălăcița, jud. Mehedinți, Bogdana și
Rădoiești,  jud.  Teleorman,  Sălașu de Sus,  Chitid  și  Sântandrei,  jud.  Hunedoara,
Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Stoicănești, jud. Olt, Dăbuleni, jud. Dolj și Hălăucești,
jud. Iași, aparţinând S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Distribuitorul  de  servicii  S.C.  DIGITAL  CABLE  SYSTEMS  S.A.  deţine
următoarele avize de retransmisie: 

- nr. A 6815/22.07.2014 pentru localitatea Focșani, jud. Vrancea;
- nr. A 7995/24.09.2015 pentru localitatea Drăgușeni, jud. Galați;
- nr. A 7639/30.04.2013 pentru localitatea Dumitrești, jud. Vrancea;
- nr. A 6820/24.06.2008 pentru localitatea Hăulișca, jud. Vrancea;
- nr. A 8032/12.01.2016 pentru localitatea Rădășeni, jud. Suceava
- nr. A 7989/03.09.2015 pentru localitatea Vadu Moldovei, jud. Suceava;
- nr. A 8187/31.10.2017 pentru localitatea Stâlpu, jud. Buzău;
- nr. A 7674/21.05.2013 pentru localitatea Chirnogeni, jud. Constanța;
- nr. A 7751/09.01.2014 pentru localitatea Hârșova, jud. Constanța;
- nr. A 6944/21.05.2013 pentru localitatea Câmpina, jud. Prahova;
- nr. A 8073/10.05.2016 pentru localitatea Ceamurlia de Sus, jud. Tulcea;
- nr. A 8152/20.07.2017 pentru localitatea Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea;
- nr. A 8150/20.07.2019 pentru localitatea Turia, jud. Covasna;
- nr. A 6858/26.07.2012 pentru localitatea Întorsura Buzăului, jud. Covasna;
- nr. A 7370/06.09.2011 pentru localitatea Sânmartin, jud. Harghita;
- nr. A 7694/22.07.2014 pentru localitatea Greaca, jud. Giurgiu;
- nr. A 6445/03.12.2009 pentru localitatea Prundu, jud. Giurgiu;
- nr. A 8067/05.04.2016 pentru localitatea Doicești, jud. Dâmbovița;
- nr. A 8067/05.04.2016 pentru localitatea Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița;
- nr. A 7244/22.07.2014 pentru localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj;
- nr. A 7992/03.09.2015 pentru localitatea Bălăcița, jud. Mehedinți;
- nr. A 8155/20.07.2017 pentru localitatea Bogdana, jud. Teleorman;
- nr. A 8103/04.08.2016 pentru localitatea Rădoiești, jud. Teleorman;
- nr. A 8122/17.01.2017 pentru localitatea Sălașu de Sus, jud. Hunedoara;
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- nr. A 8124/17.01.2017 pentru localitatea Chitid, jud. Hunedoara;
- nr. A 8124/17.01.2017 pentru localitatea Sântandrei, jud. Hunedoara;
- nr. A 7242/22.07.2014 pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea;
- nr. A 7653/30.04.2013 pentru localitatea Stoicănești, jud. Olt și
- nr. A 8153/20.07.2017 pentru localitatea Hălăucești, jud. Iași.

În  urma  analizării  situației  sintetizate  prezentate  de  Serviciul  Inspecție,
membrii  Consiliului  au constatat că distribuitorul  de servicii  S.C. DIGITAL CABLE
SYSTEMS S.A. a încălcat  prevederile articolelor 74 alin. (3) și 82 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
Art. 74 alin. (3): Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii

de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 alin. (2): Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia,

la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi
două  programe  locale,  acolo  unde  acestea  există;  criteriul  de  departajare  va  fi
ordinea descrescătoare a audienţei.

În  fapt, distribuitorul  de  servicii  S.C.  DIGITAL  CABLE  SYSTEMS  S.A.  a
retransmis  în  unele  localități  peste  5  programe  fără  a  fi  înscrise  în  avizul  de
retransmisie, cel puțin 5 programe înscrise în oferta de servicii nu le retransmitea, iar
în alte localități a retransmis mai mult de 5 programe fără a fi înscrise în avizul de
retransmisie, cel puțin 5 programe înscrise în oferta de servicii nu le retransmitea și
nu a retransmis două programe regionale și două locale în localitățile unde acestea
există. 

Astfel,  membrii Consiliului au constatat că în localitățile Focșani și Dumitrești,
jud. Vrancea, Vadu Moldovei, jud. Suceava, Chirnogeni, jud. Constanța, Câmpina,
jud.  Prahova,  Sânmartin,  jud.  Harghita,  Doicești  și  Vulcana-Băi,  jud.  Dâmbovița,
Bălăcița,  jud.  Mehedinți,  Bogdana,  jud.  Teleorman,  Rm.  Vâlcea,  jud.  Vâlcea,
Stoicănești, jud. Olt și Hălăucești, jud. Iași, distribuitorul a retransmis mai mult de 5
programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, iar cel puțin 5 programe înscrise
în oferta de servicii nu le retransmitea, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor
art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului 

De asemenea, Consiliul a constatat că în localitățile Rădășeni, jud. Suceava,
Stâlpu, jud. Buzău, Drăgușeni, jud. Galați, Hăulișca, jud. Vrancea, Ceamurlia de Sus
și  Ceamurlia  de  Jos,  jud.  Tulcea,  Hârșova,  jud.  Constanța,  Turia  și  Întorsura
Buzăului, jud. Covasna, Greaca și Prundu, jud. Giurgiu, Tg. Jiu, jud. Gorj, Sălașu de
Sus,  Chitid  și  Sântandrei,  jud.  Hunedoara,  Dăbuleni,  jud.  Dolj  și  Rădoiești,  jud.
Teleorman, distribuitorul de servicii a retransmis mai mult de 5 programe fără a fi
înscrise în avizul de retransmisie, cel puțin 5 programe înscrise în oferta de servicii
nu le retransmitea și nu a retransmis două programe regionale și  două locale în
aceste localități, ceea ce contravine prevederilor art. 74 alin. (3) și 82 alin. (2) din
Legea audiovizualului.

Potrivit  dispozițiilor  invocate,  distribuitorii  de  servicii  pot  modifica  structura
ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului, iar cei care
retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în
oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde
acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

 Faţă  de  aceste  constatări,  ţinând  cont  de  criteriile  de  individualizare  a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea distribuitorului de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS
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S.A. cu somație publică.  
Supusă  la  vot,  propunerea  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. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.  1: Distribuitorul de  servicii  S.C.  DIGITAL  CABLE  SYSTEMS  S.A.
deținând avizele de retransmisie nr. A 6815/22.07.2014 pentru localitatea Focșani, jud.
Vrancea,  nr.  A  7995/24.09.2015  pentru  localitatea  Drăgușeni,  jud.  Galați,  nr.  A
7639/30.04.2013  pentru  localitatea  Dumitrești,  jud.  Vrancea,  nr.  A  6820/24.06.2008
pentru  localitatea  Hăulișca,  jud.  Vrancea,  nr.  A  8032/12.01.2016  pentru  localitatea
Rădășeni, jud. Suceava, nr. A 7989/03.09.2015 pentru localitatea Vadu Moldovei, jud.
Suceava,  nr.  A  8187/31.10.2017  pentru  localitatea  Stâlpu,  jud.  Buzău,  nr.  A
7674/21.05.2013 pentru localitatea Chirnogeni, jud. Constanța, nr. A 7751/09.01.2014
pentru  localitatea  Hârșova,  jud.  Constanța,  nr.  A 6944/21.05.2013 pentru  localitatea
Câmpina, jud. Prahova, nr. A 8073/10.05.2016 pentru localitatea Ceamurlia de Sus, jud.
Tulcea, nr. A 8152/20.07.2017 pentru localitatea Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea, nr. A
8150/20.07.2019 pentru localitatea Turia, jud. Covasna, nr. A 6858/26.07.2012 pentru
localitatea Întorsura Buzăului, jud. Covasna, nr. A 7370/06.09.2011 pentru localitatea
Sânmartin, jud. Harghita, nr. A 7694/22.07.2014 pentru localitatea Greaca, jud. Giurgiu,
nr. A 6445/03.12.2009 pentru localitatea Prundu, jud. Giurgiu, nr. A 8067/05.04.2016
pentru  localitatea  Doicești,  jud.  Dâmbovița,  nr.  A 8067/05.04.2016 pentru  localitatea
Vulcana-Băi, jud. Dâmbovița, nr. A 7244/22.07.2014 pentru localitatea Tg. Jiu, jud. Gorj,
nr. A 7992/03.09.2015 pentru localitatea Bălăcița, jud. Mehedinți, nr. A 8155/20.07.2017
pentru localitatea Bogdana, jud. Teleorman, nr. A 8103/04.08.2016 pentru localitatea
Rădoiești, jud. Teleorman, nr. A 8122/17.01.2017 pentru localitatea Sălașu de Sus, jud.
Hunedoara,  nr.  A  8124/17.01.2017  pentru  localitatea  Chitid,  jud.  Hunedoara,  nr.  A
8124/17.01.2017 pentru localitatea Sântandrei, jud. Hunedoara, nr. A 7242/22.07.2014
pentru localitatea Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, nr. A 7653/30.04.2013 pentru localitatea
Stoicănești, jud. Olt și nr. A 8153/20.07.2017 pentru localitatea Hălăucești, jud. Iași, se
sancționează  cu  somație  publică  de  intrare  în  legalitate  pentru  încălcarea
dispoziţiilor  articolelor  74  alin.  (3)  și  82  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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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