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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

DECIZIA nr. 144 din 28.03.2017 
privind somarea publică a S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. 

cu sediul în ORADEA, Str. Călăraşilor nr. 15A, Jud. Bihor 
CUI 32921259 

Tel.: 0359190841; Fax: 0359 190 841 
 

- pentru postul de televiziune THE FISHING AND HUNTING CHANNEL 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 martie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control şi Digitalizare, Serviciul Inspecţie, dar şi 
nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea S.C. FISHING & HUNTING 
TEMATIC S.R.L. de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordată pentru 
difuzarea pe satelit a serviciului de programe The Fishing and Hunting Channel. 

Postul de televiziune The Fishing and Hunting Channel aparține radiodifuzorului  
S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 196.4/13.12.2007 
eliberată la 09.09.2014 şi decizie de autorizare - init.: 1432.1-1/25.03.2018 elib. la 05.12.2012). 

 În urma analizării documentaţiei prezentate, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. 
(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 
20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire 
a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor 
pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe 
locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori şi pe cele ale art. 100 
alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în 
documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) conform căruia licența 
audiovizuală cuprinde datele de identificare ale titularului acesteia, precum şi structura 
acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar. 

Conform prevederilor din Decizia nr. 277/2013: 
   Art. 20 alin.  (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, 
se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, 
dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele 
documente:     a) licenţa audiovizuală, în original; 
    b) decizia de autorizare, în original; 
   c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul 
juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k). 
 Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului: 
 Art. 100 alin. (2) Plasarea de produse se semnalează, la începutul şi la sfârşitul 
programului, precum şi la reluarea după fiecare pauză publicitară, prin menţiunea "Acest 
program conţine/a conţinut plasare de produse.", precum şi prin simbolul "PP" de culoare albă 
pe fond negru, afişate lizibil, cu o dimensiune de minimum 30 de puncte în format SD, definiţie 
standard, respectiv 60 în format HD, înaltă definiţie, şi pentru o durată de minimum 5 secunde. 

În fapt, din nota întocmită şi prezentată Consiliului de Biroul Licenţe Autorizări în cadrul 
şedinţei publice din data de 28.03.2017, s-a constatat modificarea acţionariatului fără acordul 
Consiliului, astfel: 

Acţionariat Bază date  
 

Modificat 
Conf.Certificat constatator 
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nr. 9641/02.03.2017  
SC TEMATIC CABLE SRL  
(asociat unic Szabo Morar Viorica Nicoleta ) 

57 % 57 % 

Tomşa Gheorghe Adrian 33 % - 
Morar Nicolae Radu 10 % 10 % 
DPO SERVICE KFT  
(asociat unic TEMATIC MEDIA GROUP KFT) 

 33 % 

 Din nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că 
acţiunile deţinute de către dl. Tomşa Gheorghe Adrian în cadrul societăţii Fishing & Hunting 
Tematic S.R.L. au fost transferate catre un nou asociat, DPO SERVICE KFT, societatea 
modificându-şi, astfel, acţionariatul, situaţie cu privire la care nu a solicitat acordul, conform 
Legii audiovizualului. 
 Mai mult, analizând cererea de solicitare a prelungiri licenţei audiovizuale nr. S-TV 
196/13.12.2007 înregistrată la CNA, dar şi nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări, membrii 
Consiliului au putut constata faptul că cererea a fost înregistrată la C.N.A. la data de 
17.03.2017, în condiţiile în care licenţa acordată societăţii expira pe data de 25.03.2017, 
încălcând astfel dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 care prevăd că 
cererea de prelungire se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei 
de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia. 

De asemenea, în cadrul şedinţei din 28.03.2017, membrii Consiliului au analizat şi raportul 
de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la programele difuzate de radiodifuzor 
pe postul de televiziune Fishing and Hunting Channel, în intervalul 09-15.03.2017, în urma 
căreia au constatat că S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L. a difuzat programe cu 
plasare de produse fără a semnala plasarea de produse prin simbolul PP, încălcând, astfel, 
prevederile  art. 100 alin. (2) din Cod. 

Cu privire la nerespectarea dispoziţiile referitoare la aplicarea simbolului PP în programele 
care conţin plasare de produse, redăm fragmente, din capitolul Constatări al raportului de 
monitorizare întocmit pentru postul de de televiziune Fishing and Hunting Channel, astfel: 
 „Dudi baits – Crapii care se prind greu” – protagonist Ciprian Dudilă – Dudi Baits :  

Programul a fost semnalat,  la început şi la sfârşit, prin coperte cu menţiunea "programul 
următor conţine plasare de produse" ; nu a fost folosit simbolul "PP".  Sigla Dudi Bait, pe tot 
ecranul, cu durata de 1,2 secunde, apare de mai multe ori în timpul programului. Realizatorii 
sunt în relație directă cu  S.C. FISHING&HUNTING TEMATIC S.R.L.  [...] 

Episodul „Double Take” (serialul „Carp Theatre”) – regia Andrei Vlădeanu - 
Fishing&Hunting Tv :  

Programul a fost semnalat, la început şi la sfârşit, prin coperte cu menţiunea "programul 
următor conţine plasare de produse" ; nu a fost folosit simbolul "PP".[...] 

Haldorado – „Oy the blue in new catchy variations”  -  Haldorado productio (Hu): 
Programul a fost semnalat,  la început şi la sfârşit, prin coperte cu menţiunea "programul 

următor conţine plasare de produse" ; nu a fost folosit simbolul "PP".  Sigla Haldorado, 
apare de mai multe ori în timpul programului. [...] 

„The weaponmaster” (armurierul) – invitat Jozsef Kristof – Spectiv.hu :  
Programul a fost semnalat,  la început şi la sfârşit, prin coperte cu menţiunea "programul 

următor conţine plasare de produse" ; nu a fost folosit simbolul "PP". Realizatorii sunt în 
relație directă cu S.C. FISHING&HUNTING TEMATIC S.R.L.   

[...] 
 „Lion hunting with Zoltan Kovacs” – www.zj-africasafari.com  
Programul a fost semnalat,  la început şi la sfârşit, prin coperte cu menţiunea "programul 

următor conţine plasare de produse" ; nu a fost folosit simbolul "PP", precum și cu 
menţiunea "Acest program poate fi vizionat de copii până la 12 ani numai cu acordul sau 
cu părinții ori familia deoarece conține scene de violență fizică și limbaj licențios"; a fost 
folosit simbolul "AP". Realizatorii sunt în relație directă cu S.C. FISHING&HUNTING TEMATIC 
S.R.L.” 

Astfel, analizând documentele întocmite de serviciile specialitate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului  
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nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita 
Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în datele de identificare a titularului 
acesteia, respectiv în structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat 
sau acţionar, operând această modificare fără acordul prealabil al Consiliului. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea datele de identificare a titularului 
licenţei, acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile 
înainte de a se proceda la această modificare.  

De asemenea, membrii Consiliului au apreciat că S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC 
S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 20 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 277/2013 referitoare la 
depunerea cererii de prelungire a licenţei audiovizuale cu cel puţin 30 de zile înaintea expirării 
duratei de valabilitate. 

În urma analizării raportului de monitorizare cu privire la programele audiovizuale 
transmise în intervalul 09-15.03.2017, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
difuzat programe audiovizuale al căror conţinut nu a respectat prevederile  
art. 100 alin. (2) din Codul audiovizualului, întrucât, radiodifuzorul nu a utilizat marcajul PP 
pentru a semnaliza plasarea de produse. 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului 
S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L.  cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de somare 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. h) şi alin. (3), art. 91 alin. (1) şi (2)  din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L.  titular al licenţei 

audiovizuale licenţă audiovizuală nr. S-TV 196.4/13.12.2007 eliberată la 09.09.2014 şi decizie 
de autorizare - init.: 1432.1-1/25.03.2018 elib. la 05.12.2012 pentru postul de televiziune THE 
FISHING AND HUNTING CHANNEL, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea 
dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, art. 20 alin. (2) din Decizia CNA 
277/2013 şi a art. 100 alin. (2) din Codul audiovizualului, 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. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în 
intervalul orar 18.00-22.00, următorul text: 
 “Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică radiodifuzorul  
S.C. FISHING & HUNTING TEMATIC S.R.L., deținător al postului THE FISHING AND 
HUNTING CHANNEL, deoarece nu a solicitat CNA acordul prealabil pentru modificarea unor date 
de identificare. 

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru nerespectarea obligaţiei de aplicare a semnalului PP 
programelor cu plasare de produse difuzate în intervalul 09-15.03.2017, dar şi pentru 
nedepunerea în termenul legal a cererii de prelungire a licenţei audiovizuale.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
 

PREŞEDINTE, 
 

LAURA GEORGESCU 
 
Serviciul Juridic şi Reglementări 
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        Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru  
 
         

             


