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CUI: 11835252

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  14 noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat în sinteză rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la
respectarea prevederilor legale de către distribuitorii de servicii audiovizuale retransmise prin
rețele de comunicații electronice. 

Distribuitorul  de  servicii  S.C.  ELECTRO  CARMEN  S.R.L.  deţine  avizul  de
retransmisie nr. A1153.6/26.02.2015, pentru localitatea Crucea  din județul Suceava.

Analizând sinteza realizată în baza rapoartelor prezentate de Serviciul  Inspecţie,
membrii  Consiliului  au constatat că distribuitorul  de servicii  S.C.  ELECTRO CARMEN
S.R.L. a  încălcat  articolele 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,  în  urma controlului  efectuat  de inspectorul  teritorial  al  C.N.A.,  a  rezultat
următoarea situaţie:
“  ANALOGIC  
Sunt retransmise, în mod real, un nr. de 36 programe în sistem analogic: 
Etno TV, Look Sport, AXN, Kanal D, Pro TV, Alfa Omega TV, National TV, Antena 1,
Prima TV, Realitatea TV, Pro X, B1 TV, TVR 1, Look Plus, Discovery, Digi Animal World,
Pro 2, Antena 3, Pro Cinema, Eurosport 1, Antena Stars, Inedit TV, Trinitas TV, Happy
Channel,  National  Geographic,  Film  Cafe,  Minimax,  Favorit  TV,  National  24  Plus,
Romania TV, Pro Gold, Taraf TV, TVR 2, Zu TV, TV Plus Regional, Black screen 

Prin comparație cu ultima ofertă de servicii  de programe aprobată de C.N.A. la
data de 26.07.2018: 

Programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz: 12 + un black screen
Look Sport, AXN, Alfa Omega TV, Look Plus, Discovery, Digi Animal World, Eurosport 1,
Inedit TV, National Geographic, Film Cafe, Minimax, TV Plus Regional, Black screen

Programe „must carry” retransmise: 5
România TV, Național TV, Prima TV, Realitatea TV B1 TV

1



Programe existente  în Aviz,  cu acorduri valabile,  dar  neretransmise în reţea  la
data controlului (nr. total): 4
TV 5 Monde, Music Channel, Intermedia TV, Tele Moldova Plus

Programe care sunt retransmise în  reţea,  dar  au acordurile  de retransmisie cu
termenul  de valabilitate  expirat  -  conform  structurii  ofertei  de servicii  de programe
retransmise aprobată de CNA în 26.07.2018:  22
TVR 1, TVR 2, Pro TV, Antena 1, Kanal D, National TV, Prima TV, Antena Stars, Happy
Channel, National 24 Plus, Pro 2, Pro Gold, Pro Cinema, Pro X, Antena 3, Romania TV,
B1 TV, Nasul TV, Favorit TV, Taraf TV, Etno TV, Zu TV.
(...)”

Față de situația  prezentată,  membrii  Consiliului  au constatat  că,  pe de o parte,
distribuitorul a  retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi
fără  a  solicita  acordul  Consiliului  înainte  de  modificarea  structurii  acesteia,  iar  alte
programe, deşi înscrise în ofertă, nu erau retransmise. Pe de altă parte, a fost constatată
și neretransmiterea în rețelele de comunicații electronice  a unor programe regionale sau
locale, așa cum rezultă din raport. 

Toate aceste fapte constatate contravin  dispozițiilor art. 74. alin. (3) și 82 alin.  (2)
din Legea audiovizualului.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii  Consiliului au propus
sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. 

Supusă la vot, propunerea 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. (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.ELECTRO  CARMEN S.R.L.  (deținător  al
avizului  de  retransmisie  nr.  A1153.6/26.02.2015 pentru  localitatea  Crucea din  județul
Suceava) se sancţionează cu somaţie publică  pentru încălcarea 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.

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene

       Şef serviciu Ciobanu Dumitru     
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