
Decizia nr. 1035 din 14.11.2019
privind somarea S.C. LUPO TOURING S.R.L.

Reșița, Str. Corbului, nr. 9, bl. 9, sc. 2, etaj 1, ap. 4, Județul Caraș-Severin 
Fax: 0255/211.291   CUI 14023225

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  14  noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de
comunicaţii  electronice din localitatea  Gărâna, judeţul Caraș-Severin, reţea aparţinând
S.C. LUPO TOURING S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. LUPO TOURING S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr.
A 2373/06.04.2004 pentru localitatea Gărâna, judeţul Caraș-Severin.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat
că distribuitorul de servicii S.C.  LUPO TOURING S.R.L. a încălcat  prevederile art. 74
alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe
retransmise numai cu acordul Consiliului.

În  fapt,  în  urma controlului  efectuat  de  inspectorul  teritorial  al  C.N.A.,  în  data  de
03.09.2019,  în  localitatea  Gărâna,  la  staţia  cap  de  reţea  cu  denumirea  CATV Gărâna,
aparţinând S.C. LUPO TOURING S.R.L., a fost constatată următoarea următoarea situaţie
pe care o redăm din raportul analizat:

ANALOGIC
Sunt retransmise un nr. de 32 programe în sistem analogic (TVR1, TVR2, TVR3, TVR TIMIȘOARA, TV5,
KANAL D, B1TV, REALITATEA TV, PRIMA TV, NAŢIONAL TV, FAVORIT TV, KISS TV, N24 PLUS,
ANTENA STARS, ANTENA 1, HAPPY CHANNEL, ANTENA 3, RTV, ZU TV,TARAF TV,  TRINITAS TV,
INEDIT TV, MUSIC CHANNEL, HIT MUSIC CHANNEL, TEZAUR TV, SPERANȚA TV, ALFA OMEGA TV,
CREDO TV, TRAVEL MIX, UTV, DIGI 24, BANAT TV) .
Prin comparație cu ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A. :
           -programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (0) 

-programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în reţea la data controlului (0)
-programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate 
expirat-conform structurii ofertei de servicii de programe retransmise aprobată de CNA în data de 02.10.2018 (6): 
KANAL D ANTENA STARS, ANTENA 1, HAPPY CHANNEL, ANTENA 3, ZU TV
-     Nu sunt retransmise programe 18+: - (-)
-      Se retransmite programul TV 5
-      Sunt  retransmise programele SRTV:  -(TVR 1, TVR2, TVR3, TVR TIMIȘOARA)
-      Nu sunt retransmise programele locale:  -(Nu există). 
-      Este retransmis un singur program regional, TEZAUR TV.În lista „must carry”, pentru județul Caraş Severin
figurează 5 programe regionale: SUD VEST TV, N-SAT TV REGIONAL ,TEZAUR TV și ANTENA 1 DEVA și
Qub TV. 
-       privind aplicarea principiului „must carry”, pentru  34 de programe care trebuiau retransmise în rețeaua
CATV, în sistem analogic,  se retransmit  9  programe (programele scrise cu caractere bold),   existente în lista
stațiilor TV pe 2019 (valabilă din 03.06.2019), în vederea aplicării principiului „must carry”. 

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  cu  somaţie publică  a  distribuitorului  de  servicii  S.C.  LUPO  TOURING
S.R.L.

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. LUPO TOURING S.R.L. (avizul de retransmisie
nr. A 2373/06.04.2004 pentru localitatea Gărâna, judeţul Caraș-Severin) se sancţionează
cu  somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin.
(3) 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 și Relații Europene

                                            Șef Serviciu,  Dumitru Ciobanu
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