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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului  a  analizat  situația  întocmită  de  Serviciul  Inspecţie  cu  privire  la
reţelele  de comunicaţii  electronice din localitățile  Aleșd,  Marghita  și  Oradea,  jud.
Bihor.

Distribuitorul  de servicii  S.C.  RCS &  RDS S.A.  deţine  următoarele  avize de
retransmisie: 

- nr. A 8174/10.10.2017 pentru localitatea Aleșd, jud. Bihor;
- nr. A 8219/26.07.2018 pentru localitatea Marghita, jud. Bihor și
- nr. A 0861/26.07.2018 pentru localitatea Oradea, jud. Bihor.

În  urma  analizării  situației  sintetizate  prezentate  de  Serviciul  Inspecție,
membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a
încălcat  prevederile articolelor 74 alin. (3) și 82 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
Art. 74 alin. (3): Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii

de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 alin. (2): 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, distribuitorul de servicii a retransmis în localitățile menționate mai mult
de 5 programe fără a fi  înscrise în avizul  de retransmisie,  cel  puțin  5 programe
înscrise  în  oferta  de  servicii  nu  le  retransmitea  și  nu  a  retransmis  2  programe
regionale și două programe locale în aceste localități unde există.

În raport de această situație, membrii Consiliului au constatat că în localitățile
Aleșd,  Marghita  și  Oradea,  jud.  Bihor,  distribuitorul  a  retransmis  mai  mult  de  5
programe fără a fi înscrise în avizul de retransmisie, cel puțin 5 programe înscrise în
oferta de servicii nu le retransmitea deși erau înscrise în avizul de retransmisie și nu
a retransmis două programe regionale și două programe locale în localitățile unde
există,  fapt  ce  contravine  prevederilor  art.  74  alin.  (3)  și  82  alin.  (2)  din  Legea
audiovizualului.

Potrivit  dispozițiilor  invocate,  distribuitorii  de  servicii  pot  modifica  structura
ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului, iar cei care
retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în
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oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde
acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

 Faţă  de  aceste  constatări,  ţinând  cont  de  criteriile  de  individualizare  a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea distribuitorului de servicii S.C. RCS & RDS S.A. cu somație
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.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.  1: Distribuitorul de servicii  S.C. RCS & RDS S.A. deținând avizele de
retransmisie  nr.  A  8174/10.10.2017  pentru  localitatea  Aleșd,  jud.  Bihor,  nr.  A
8219/26.07.2018 pentru localitatea Marghita, jud. Bihor și nr. A 0861/26.07.2018 pentru
localitatea Oradea, jud. Bihor,  se sancționează cu somație publică de intrare în
legalitate  pentru  încălcarea  dispoziţiilor  articolelor  74 alin.  (3)  și  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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene

Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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