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Decizia nr. 707 din 16.07.2019
privind somarea S.C. LIDAS PROD S.R.L.

Zimnicea, Str. Cuza Vodă, bl. 17 B, ap.18, jud. Teleorman
CUI: 380449

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 iule 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua
de comunicaţii electronice din localitățile: Vaslui, Pogonești, Grivița, Gara Banca,
Costești, Bârlad, Banca, jud. Vaslui, aparţinând S.C. LIDAS PROD S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD deţine avizele de retransmisie:
A7623.1/09.01.2014, A7560/13.09.2012, A7545/13.09.2012, A7556/13.09.2012,
A7546/13.09.2012, A7618/30.04.2013, A7558/13.09.2012, pentru localitățile Vaslui,
Pogonești, Grivița, Gara Banca, Costești, Bârlad, Banca, jud. Vaslui.

Analizând rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie, întocmite în urma
controalelor efectuate de inspectorii CNA în zilele de 12, 26 și 27 iunie la stațiile cap
de reţea cu denumirea din localitățile Vaslui, Pogonești, Grivița, Gara Banca,
Costești, Bârlad, Banca, jud. Vaslui, aparţinând S.C. LIDAS PROD S.R.L, a
constatat că a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

și ale art. 4, alin. (2) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi
modificare a avizului de retransmisie.

Potrivit art. 74 (3) din Legea audiovizualului distribuitorii de servicii pot modifica
structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 72/2012(2) alocarea în
frecvenţă a serviciilor de programe se face cu respectarea următoarelor cerinţe:

a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor
tematică;

b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de
programe de televiziune.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 26.06.2019 în
localitatea Vaslui, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea cu
denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 9 programe, respectiv:
KANAL D, FILM CAFE, ETNO TV, TV PAPRIKA, DIVA UNIVERSAL, BOLLYWOOD
TV, TARAF TV, INFINIT TV (regional), CREDO TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.06.2019 în
localitatea Pogonești, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea
cu denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că
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sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 4 programe, respectiv:
ETNO TV, KANAL D, PROCINEMA, TARAF TV,

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.06.2019 în
localitatea Grivița, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea cu
denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 5 programe, respectiv: –
NICKELODEON, KANAL D, MINIMAX, ETNO TV, TARAF TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.06.2019 în
localitatea Gara Banca, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de
rețea cu denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat
că sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 8 programe,
respectiv: – DISCOVERY CHANNEL, KANAL D, ETNO TV, BALKANIKA TV,
BOLLYWOOD TV, FISHING&HUNTING, ANIMAL PLANET, TARAF TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 27.06.2019 în
localitatea Costești, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea cu
denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 4 programe, respectiv: –
TELEKOM SPORT 1, ETNO TV, KANAL D, TARAF TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.06.2019 în
localitatea Bârlad, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea cu
denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 12 programe, respectiv: –
AUTO MOTOR SPORT, TELEKOM SPORT 1, TELEKOM SPORT 2, KANAL D,
ETNO TV, JURNAL TV, TV 1000, BALKANIKA TV, BOLLYWOOD TV, MEDIA TV
(local), INFINIT TV (regional), TARAF TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.06.2019 în
localitatea Banca, judeţul Vaslui și am efectuat un control la stația cap de rețea cu
denumirea LIDAS PROD, aparţinând SC LIDAS PROD SRL, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 6 programe, respectiv: –
DISNEY JUNIOR, KANAL D, PRO TV, ETNO TV, BALKANIKA TV, TARAF TV.

De asemenea, la baleierea manuală, programele TV nu s-au poziționat
grupate tematic.

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.

În situaţia în care nu veţi respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va
aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului.
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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) și ale art. 91 alin. (1) şi (3)
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. LIDAS PROD S.R.L., deţinător avizelor
de retransmisie: A7623.1/09.01.2014, A7560/13.09.2012, A7545/13.09.2012,
A7556/13.09.2012, A7546/13.09.2012, A7618/30.04.2013, A7558/13.09.2012,
pentru localitățile Vaslui, Pogonești, Grivița, Gara Banca, Costești, Bârlad, Banca,
jud. Vaslui, se sancţionează cu somaţie publică, pentru încălcarea dispoziţiilor
articolelor 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare și ale art. 4, alin. (2) din Decizia nr. 72/2012.

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.

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


