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Decizia nr. 209 din 12.02.2019
privind somarea S.C. UPC ROMANIA S.R.L.

cu sediul Bucureștim Șos. Nordului, nr. 62D, sect.1
Fax: 031.1018101

UPC DEVA
Deva, Bd. Decebal, Bl. G, ap. 1, jud. Hunedoara

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12.02.2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza
reclamaţiei nr. 19/01.10.2016, privind reţeaua de comunicaţii electronice din
localitatea Liteni, jud. Ilfov, aparţinând S.C. UPC ROMANIA S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMANIA S.R.L. deţine avizul de
retransmisie: A5804.1/21.02.2008, pentru localitățile: Deva, Archia, Bârcea Mică,
Cristur, Sântuhalm, peștișu Mare, Geoagiu, Geoagiu-Băi, Gelmar, Bârcea Mare,
Sântandrei, Șoimuș, Bălata, Bejan, Bejan-Târnăvița, Boholt, Câinelu,
Chișcădaga, Păuliș, Vețel, Herepeia, Mintia, jud. Hunedoara.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma
controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 05.12.2018, la stația cap de
reţea cu denumirea UPC DEVA, aparţinând S.C. UPC ROMANIA S.R.L., din
Deva, Bd. Decebal, Bl. G, ap. 1, jud. Hunedoara, a constatat că distribuitorul a
încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe
fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte
de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta
aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate distribuitorii de servicii pot modifica structura
ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 05.12.2018, s-a
constatat că sunt retransmise în reţea, în sistem analogic, dar au acordurile de
retransmisie cu termenul de valabilitate expirat-conform structurii ofertei de
servicii de programe retransmise aprobată de CNA în data de 26.07.2018,
programele: DISNEY CHANNEL și DISNEY JUNIOR.

De asmenea, s-a constatat că sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz,
un nr. de 11 programe, respectiv: AMBIENTAL, AMC HD, MEDIKA TV, PROFIT
TV, CANAL 33, NCN, 24 HORAS, PAPRIKA HU, iar programele: MOTOR
SPORT TV, ROMANCE TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt
retransmise în reţea la data controlului.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus, cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea
distribuitorului de servicii cu somaţie 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.
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În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) şi (4) din Legea

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii, S.C. UPC ROMANIA S.R.L. deţinător al
avizului de retransmisie nr. A5804.1/21.02.2008, pentru localitățile: Deva, Archia,
Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm, peștișu Mare, Geoagiu, Geoagiu-Băi, Gelmar,
Bârcea Mare, Sântandrei, Șoimuș, Bălata, Bejan, Bejan-Târnăvița, Boholt,
Câinelu, Chișcădaga, Păuliș, Vețel, Herepeia, Mintia, jud. Hunedoara., se
sancţionează cu somaţie publică, pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 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.

VICEPREȘEDINTE INTERIMAR
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


