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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 mai 2016, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire
la respectarea de către distribuitorul de servicii S.C. CABLEX S.R.L. a dispoziţiilor Legii
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

S.C. CABLEX S.R.L. este distribuitor de servicii, titular al Avizului de retransmisie
A1752/22.12.2003 pentru reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cireşoaia,
Jud. Bistriţa-Năsăud.

În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că
S.C. CABLEX S.R.L a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului, cu
modificările şi completările ulterioare, prevederi potrivit cărora, distribuitorii de servicii pot
modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 20 ianuarie 2016 de inspectorul teritorial
la staţia cap de reţea aparţinând S.C. Cablex S.R.L, din localitatea Cireşoaia, s-a constatat
că, deşi ultima ofertă de servicii depusă de distribuitor şi aprobată de Consiliu prevede
retransmisia a 13 programe în sistem analogic, în reţeaua de comunicaţii electronice
deţinută de distribuitor erau retransmise în sistem analogic un număr de 28 programe, după
cum urmează: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR CLUJ, TV5 MONDE, KANAL D, PRIMA TV,
ROMANIA TV, ANTENA 1, ANTENA 3, ZU TV, EUFORIA LIFESTYLE, ANTENA STARS,
REALITATEA TV, MINIMAX, SPERANTA TV, DUNA TV, OZONE NETWORK, LIFE
NETWORK, STORY 4, STORY 5, FISHING & HUNTING, RTL KLUB, SLAGER TV, WEST
TV, FAVORIT TV, B1 TV şi NATIONAL TV.

Conform raportului de constatare întocmit de inspectorul teritorial, prin comparaţie cu
ultima ofertă de servicii de programe aprobată de C.N.A., 22 de programe, respectiv:
FISHING & HUNTING, OZONE NETWORK, LIFE NETWORK, STORY 4, STORY 5, RTL
KLUB, SLAGER TV, ANTENA STARS, ZU TV, EUFORIA LIFESTYLE, SPERANTA TV,
FAVORIT TV, TVR 3, TVR CLUJ, TV5 MONDE, KANAL D, PRIMA TV, ROMANIA TV,
ANTENA 3, WEST TV, B1 TV şi NATIONAL TV, erau retransmise în reţea fără a fi înscrise
în aviz.

Conform aceluiaşi raport, programele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR CLUJ, PRIMA TV,
MINIMAX, SPERANTA TV, DUNA TV, OZONE NETWORK, LIFE NETWORK, RTL KLUB,
FAVORIT TV, B1 TV şi NATIONAL TV retransmise în reţea, aveau acordurile de
retransmisie cu termenul de valabilitate expirat.

După analizarea raportului întocmit în urma controlului, membrii Consiliului au
constatat că distribuitorul de servicii S.C. CABLEX S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 74
alin. (3) din Legea audiovizualului, întrucât, prin retransmisia unor servicii de programe care
nu au fost prevăzute în oferta aprobată, a modificat în mod unilateral oferta de servicii de
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programe retransmise, fără să solicite acordul Consiliului cu privire la conţinutul acesteia,
aşa cum obligă dispoziţiile legale.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din
Legea audiovizualului şi ţinând cont de dispoziţiile art. 90 alin. (4) din acelaşi act normativ,
membrii Consiliului au propus sancţionarea distribuitorului cu somaţie publică pentru
intrarea în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a distribuitorului a fost adoptată
cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (3) şi alin. (4) 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. CABLEX S.R.L., deţinător al avizului de retransmisie
A1752/22.12.2003, pentru reţeaua ce acoperă localitatea Cireşoaia, Jud. Bistriţa-Năsăud,
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
S.C. CABLEX S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din
localitatea Cireşoaia, jud. Bistriţa-Năsăud, 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. CABLEX S.R.L. cu somaţie publică de intrare în legalitate, deoarece a modificat oferta de
servicii de programe fără acordul CNA, fapt ce contravine prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea
audiovizualului.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit,
Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu,
Dumitru Ciobanu


