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 Decizia nr. 175 din 08.07.2021 

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A., 
BUCUREŞTI , Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,  

faza I, etaj 2, sector 5  
CUI  5888716   Fax: 0314004441 

 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 iulie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat, ca urmare a solicitării S.C. RCS & RDS S.A. de modificare 
a unor avize de retransmisie, raportul întocmit de Serviciul Inspecție cu privire la 
Sinteza verificărilor respectării art.82 alin. 2 din Legea 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, de către SC RCS & RDS SA, în mai multe rețele de 
comunicații electronice aparținând  acestei societăți. 

Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. deține avize de retransmisie în 
rețelele de comunicații electronice din mai multe localități, conform Sintezei întocmite 
de Serviciul Inspecție, Sinteză - anexă ce face parte integrantă la Decizia nr. 
175/08.07.2021. 

Astfel, analizând Sinteza prezentată în ședință, membrii Consiliului au constatat 
că distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile  art. 82 alin. 
(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora 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 controalelor efectuate de inspectorii teritoriali ai C.N.A., a 
rezultat că, în mai multe localități în care distribuitorul deține avize de retransmisie, 
nu erau retransmise, în sistem analogic și/sau digital, două programe regionale 
și/sau două programe locale. Sub acest aspect, în Sinteză, la pozițiile  1 – 69 din 
tabel,  sunt precizate atât avizele de retransmise, localitățile în care au fost efectuate 
controalele, cât și programele regionale și locale a căror neretransmisie, în sistem 
analogic sau digital, a fost constatată. 

Față de această situație, Consiliul a reținut că distribuitorul de servicii S.C. RCS 
& RDS S.A. nu și-a îndeplinit obligația legală prevăzută de art. 82 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, în sensul că acesta nu a retransmis, după caz, două  programe 
regionale și  două locale.  

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 S.C. RCS & 
RDS S.A. 
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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. RCS & RDS S.A. (care deține avize de 
retransmisie în rețelele de comunicații electronice din mai multe localități, conform 
Sintezei întocmite de Serviciul Inspecție, Sinteză - anexă ce face parte integrantă la 
Decizia nr. 175/08.07.2021) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate în termen de 2 luni de la comunicarea prezentei, pentru încălcarea     
art. 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. 

 
 
 
 
 
  
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări            
și Relații Europene 

                Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
   Cons. Munteanu Ionica 
 

 
         
 


