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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01.02.2018, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza 
controlului programat, privind reţeaua de comunicaţii electronice  din localitatea 
Suceava, jud. Suceava, aparţinând SC MARILUC COM SRL.  

Distribuitorul de servicii S.C. MARILUC COM S.R.L. deţine avizul de 
retransmisie: A6930.1/26.02.2015, pentru localitățile Adâncata, Berești, 
Călugăreni, Dragomirna, Fetești, Grigorești, Hânțești, Lipoveni, Mihoveni, 
Mitocași, Mitocu Dragomirnei, Siminicea, jud. Suceava. 

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma 
controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 20.09.2017, la stația cap de 
reţea aparţinând  SC MARILUC COM SRL, din Suceava, Str. Plevnei, nr. 76, 
Cartier Burdujeni, jud. Suceava, 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: 
Art. 74 (3) 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 20.09.2017, s-a 
constatat că sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 30 de 
programe, respectiv: Cartoon Network, Disney Channel, Disney Junior, Nașul 
TV, Digi24, Etno TV, Tradițional TV, Agro TV, NEst TV Channel, Eurosport 1, 
Eurosport 2, Film Cafe, Diva, AXN, TNT, Bollywood TV, Alfa&Omega, UTV, 
Discovery, Discovery Science, DQ, Animal Planet, National Geographic, Viasat 
Explore, Viasat History, Fishing&Hunting, Paprika TV, Jurnal TV (R.Moldova), 
Rai Uno, TVP Polonia. 

De asemenea s-a constatat că 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 21.06.2016, un 
nr. de 28 de  programe, respectiv: TVR 1, TVR 2, TVR3, TVR Iași, TVR 
Internațional, Antena 1, Kanal D, Antena 3, România TV, Național TV, Prima 
TV, Antena Stars, B1TV, Favorit TV, Taraf TV, Happy, Kiss TV, ZU TV, Național 
24 Plus, Inedit TV, Bucovina TV, TV Plus, ProGold, Pro2, ProCinema, ProTV, 
Minimax, ProX. 

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 de intrare în legalitate. 
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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) 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. MARILUC COM SRL deţinător al 

avizului de retransmisie A6930.1/26.02.2015, pentru localitățile Adâncata, 
Berești, Călugăreni, Dragomirna, Fetești, Grigorești, Hânțești, Lipoveni, 
Mihoveni, Mitocași, Mitocu Dragomirnei, Siminicea, jud. Suceava., 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. 

Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de 
servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din  
localitatea Ditrău, jud. Harghita, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul 
alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text: 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul  
S.C. MARILUC COM SRL, cu somație publică, întrucât, în reţeaua de 
comunicaţii electronice din localitățile Adâncata, Berești, Călugăreni, Dragomirna, 
Fetești, Grigorești, Hânțești, Lipoveni, Mihoveni, Mitocași, Mitocu Dragomirnei, 
Siminicea, jud. Suceava, a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de 
servicii şi fără a solicita acordul C.N.A, iar alte programe, sunt retransmise în 
reţea, dar au acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate expirat, fapte 
ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

LAURA  GEORGESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări 

       Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
 


