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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. 636 din 09.11.2017
privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.,

cu sediul în Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, etaj 2, sector
5, BUCUREŞTI
CUI 5888716

Tel.: 0314004440, 0770100201
Fax: 0314004441

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 noiembrie 2017, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportele întocmite în baza sesizării nr. 7530/
11.09.2017, Nr. 7282/30.08.2017, nr. 6075/ 14.07.2017 prezentate de Serviciul
Inspecţie din cadrul Direcţiei Control şi Digitalizare, precum şi situaţia cu privire
la respectarea de către distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a
dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că
distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., deţinător de avize de
retransmisie pentru judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa Năsăud, Bihor,
Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş,
Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Suceava,
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea a încălcat prevederile art.
82 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de
programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin
două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există;
criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

În fapt, în urma controalelor efectuate la nivel naţional pentru S.C. RCS &
RDS S.A., s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice deţinută de
distribuitor nu erau retransmise 2 programe regionale şi 2 locale, în sistem
analogic şi digital, prevăzute ca obligatorii la retransmisie de dispoziţiile art. 82
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, dintre cele care se regăsesc în
lista de Servicii de programe regionale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi
sub jurisdicţia României, precum şi cea conţinând programele locale, publicate
pe site-ul instituţiei.

Redăm spre exemplificare, extrase din rapoartele întocmite de Serviciul
Inspecţie, precum şi din situaţia întocmită la nivelul întregii ţări pentru societatea
RDS & RCS S.A. cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Lege,
astfel:
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- în Judeţul Alba societatea RDS & RDS S.A. a retransmis postul local
Alba Carolina TV până la 17 februarie 2017, după care retransmisia a fost
oprită de RCS&RDS, iar, deşi, posturile de televiziune Eveniment TV şi Ederly
TV au solicitat retransmisia posturilor în regim must carry la începutul anului
2017, conform Deciziei C.N.A. nr. 350/2015, nu au primit raspuns de la S.C.
RCS & RDS S.A.

Cu privire la judeţul Argeş, posturile CURIER TV, Absolut TV şi Argeş TV
au făcut mai multe solicitări către S.C. RCS & RDS S.A. de a fi preluaț i și în
reț eaua digitală, însă pe de-o parte li s-a refuzat dreptul de a fi incluşi în
reţeaua digitală, ca în cazul postului CURIER TV, ori nu li s-a răspuns. La
nivelul acestui judeţ, şi societatea deţinătoare de licenţă audiovizuală pentru
postul Antena 1, inclusă în lista must – carry, s-a adresat cablistului cu o
solicitare în februarie 2017 ca posturile cu licenț ă locală-regională ale Antena 1
(inclusiv Antena 1 Pitești) să fie preluate în reț elele analogică și digitală, însă
această solicitare nu a primit un răspuns oficial până la momentul efectuării
controlului.

În ceea ce priveşte Judeţul Iaşi, postul de televiziune EST TV/10080 (Piatra
Neamț ) nu este retransmis, deşi s-a făcut solicitare în 2017 conform Deciziei
CNA nr. 350/2015, iar pentru Judeţul Satu Mare, în sistem digital nu există în
reţea două programe locale, deşi următoarele posturi au făcut solicitare, însă
nu au fost retransmise, astfel:
- Nord - VEST TV/10080 nu este retransmis: A făcut solicitare conform Deciziei
350/2015,
- TV 1 Satu Mare: A făcut solicitare conform Deciziei 350/2015,
- Informaţia TV: A făcut solicitare conform Deciziei 350/2015,
- ERDELY TV: Există un acord cadru cu RCS&RDS pentru retransmisia
ERDELY TV/7650 în anumite judeţe,
- Maramureş Tv:A făcut solicitare conform Deciziei 350/2015.

Din situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie în şedinţa publică din
09 noiembrie 2017, membrii Consiliului au constatat că situaţia nerespectării
dispoziţiilor art. 82 (2) din Legea audiovizualului se repetă la nivelul tuturor
judeţelor enunţate în prima parte a prezentei decizii, cu privire la programele
locale şi regionale specifice respectivelor zone ce ar trebui retransmise în
sistem analogic şi digital.

Constatând că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale
cu privire la obligaţia sa de a include în ofertă şi de a retransmite programele din
lista must carry, conform prevederilor legale, membrii Consiliului au propus
sancţionarea acestuia cu somaţie publică de intrare în legalitate până la data de
1 APRILIE 2018.

În situaţia în care nu veţi respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va
aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului.

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,
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., deţinător al avizelor
de retransmisie pentru judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa Năsăud, Bihor,
Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa,
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş,
Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Suceava,
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui şi Vrancea, se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate până la data de 01 Aprilie 2018
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) 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 S.C. RCS & RDS S.A. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de
comunicaţii electronice din localitatea Arad, în mod continuu, timp de 7 zile, pe
canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii
S.C. RCS & RDS S.A. cu somaţie publică întrucât oferta de servicii de
programe pe care o pune la dispoziţia publicului nu cuprinde 2 servicii de
programe regionale, respectiv 2 programe locale obligatorii la retransmisie, fapt
ce contravine dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru


