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Decizia nr. 670 din 25.06.2019
privind somarea S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A clădirea 20 et. 8,
Sector 2 CUI 4747298

Fax: 021/2048489

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul reglementări şi relaţii europene cu
privire la respectarea de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere a obligaţiei
de a comunica la CNA raportul anual referitor la promovarea operelor audiovizuale
europene în cadrul serviciilor de programe, în perioada 01.01.2015-31.12.2018.

Furnizorul de servicii media audiovizuale S.C. PRIMA BROADCASTING S.R.L. deţine
avizul nr. SMAC 005/02.10.2012 pentru serviciul media audiovizual la cerere cu denumirea
WEBSITE.

Analizând Nota prezentată, membrii Consiliului au constatat că societatea a
încălcat prevederile art. 26 alin. (4) din Decizia nr. 320/2012 privind furnizarea
serviciilor media audiovizuale la cerere, potrivit cărora furnizorii de servicii video on
demand prezintă anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform
modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din decizie.

În vederea verificării respectării reglementărilor invocate, prin adresa
nr. 1662/27.02.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a solicitat furnizorului de servicii
să-i transmită situaţia statistică privind asigurarea şi promovarea producţiei de opere
europene în cadrul serviciilor de programe difuzate în perioada 01.01.2015-31.12.2018, de
către serviciul media audiovizual la cerere cu denumirea WEBSITE. Conform Notei, furnizorul
de servicii avea obligaţia de a trimite această situaţie statistică până la data de 25.03.2019.

Astfel, în baza Notei prezentate în şedinţă, membrii Consiliului au constatat că
furnizorul de servicii media nu a comunicat raportul anual, pentru perioada menţionată, cu
privire la situaţia operelor europene promovate şi difuzate în cadrul serviciului de programe
de televiziune pentru care este autorizat, aşa cum avea obligaţia legală în conformitate cu
prevederile art. 26 alin. (4) din Decizia nr. 320/2012.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
furnizorului de servicii cu somaţie publică.

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Furnizorul de servicii media audiovizuale la cerere S.C. PRIMA
BROADCASTING S.R.L., ce deţine avizul nr. SMAC 005/02.10.2012 pentru serviciul media
audiovizual la cerere cu denumirea WEBSITE, se sancţionează cu somaţie publică de
intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 26 alin. (4) din Decizia
nr. 320/2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere.

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.

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


