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Decizia nr. 888 din 15.10.2019
privind amendarea cu 10.000 lei

a HUNYADI LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
cu sediul social în localitatea JOSENI nr. 11, jud. Harghita

CUI 34034180
E-mail:hunyadi82@yahoo.com

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamației
nr. 10314/02.10.2019, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea
Joseni, aparținând Întreprinderii Individuale Hunyadi Laszlo.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au
constatat că HUNYADI LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a încălcat
prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora retransmisia de servicii de programe de către
distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

În fapt, în data de 07.10.2019, inspectorul teritorial a efecutat un control în
localitatea Joseni, județul Harghita, pentru a verifica aspectele sesizate, iar din
constatările cuprinse în raport rezultă următoarele:

“La prima adresă la care m-am dus, la locuința unei persoane fizice la adresa nr.
771 din Joseni, județul Harghita, am constatat că sunt retransmise 51 de programe în
format digital: M1, M2, RTL KLUB, TV2, DUNA HD, SUPER TV2, RTL2, RTL
GOLD, RTL+, PRIME, M4 SPORT, JIM JAM, NICKELODEON, DISNEY
CHANNEL, BOOMERANG, NICK JR, NICKTOONS, MINIMAX, MOZIVERZUM,
FILM+, HBO HD, HBO2, RTL SPIKE, NICK. JR., MTV HUNGARY, PRO TV,
ETV HD, ATV, HIR TV, M5, SOROZAT+, STORY/4, BOLLYWOOD TV, FOOD
NETWORK, LOOK PLUS, SPEKTRUM, VIASAT EXPLORER, HISTORY
CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, COOL TV, SPILLER 2, SPORT 1,
EUROSPORT 1, EUROSPORT 2, EXTREM SPORT CHANNEL, JOCKY TV, PRO
CINEMA, DISC SHOWCASE, DISCOVERY SCIENCE, TRAVEL CHANEL HD,
ANIMAL PLANET.

Conform afirmațiilor abonatului programele retransmise și internetul sunt
furnizate de societatea Hunyadi Laszlo. Ei sunt abonați de la începutul anului 2019 și
încă nu au plătit pentru serviciile furnizate, plata se face la sfârșitul anului.

Până să plec de acolo, abonatul la care am făcut verificarea l-a anunțat prin
telefon pe reclamat (Hunyadi) că am făcut verificarea programelor și acesta a ajuns la
fața locului în timp de câteva minute. Cum a ajuns Hunyadi Laszlo retransmisia
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programelor era deja oprită, motiv pentru care nu am mai putut verifica și la alți
abonați.

Din discuția purtată cu reclamatul, reiese faptul că, nu recunoaște că retransmite
programe fără aviz și fără acorduri, afirmând că furnizează doar servicii de internet, de
un an, la aproximativ 50 de abonați, pe care îi ajută cu configurarea serviciilor IPTV
(numai pe abonații săi la internet), dispozitiv achiziționat de pe internet de către
fiecare client în parte. Acesta a mai afirmat faptul că, în viitorul apropiat are de gând
să distribuie și servicii de programe de televiziune.

Din discuția purtată cu Hunyadi Laszlo, am aflat că, denumirea corectă a
societății este Întreprindere Individuală Hunyadi Laszlo, CUI 34034180 iar sediul este
înregistrat la adresa nr. 11 din Joseni, județul Harghita.”

Astfel, în baza raportului analizat, membrii Consiliului au constatat că HUNYADI
LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a retransmis mai multe servicii de programe,
fără a deține aviz de retransmisie eliberat de C.N.A., faptă ce constituie contravenție.

Față de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea HUNYADI LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu amendă de
10.000 lei.

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

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: HUNYADI LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, având CUI
34034180, cu sediul social în localitatea Joseni nr. 11, județul Harghita, se sancţionează
cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1)
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 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.

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări
și relații europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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