Decizia nr. 178 din 16.03.2022
privind somarea S.C. ROM FIRST S.R.L.
PIATRA NEAMȚ, Str. Ozana, nr. 11, jud. Neamț,
Fax: 0233/23420 CUI 9167852

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 martie 2022, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat Situația întocmită de Direcția Control- Serviciul Inspecție cu
privire la distribuitorii de servicii care nu au depus în termen, respectiv pînă la data de
03.03.2022, solicitările de modificare a avizelor de retransmisie.
În fapt, în data de 01.02.2022 pe site-ul C.N.A. a fost publicată Lista stațiilor TV
pentru anul 2022, în vederea aplicării principiului must carry și respectării prevederilor
art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.
După publicarea acesteia, distribuitorii de servicii aveau obligația legală, ca în
termen de 30 zile, să introducă în oferta de programe retransmise serviciile de
programe care îndeplinesc condițiile regimului must carry și să o depună la C.N.A., în
conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condițiile de
eliberare și modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările
ulterioare, care prevăd că, în termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry,
distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de
programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry şi să depună la CNA anexa
nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c).
În raport de aceste dispozițiile legale, coroborate cu Lista prezentată de Direcția
Control - Serviciul Inspecție, Consiliul a constatat că, până la data de 03.03.2022,
distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L. nu a depus la C.N.A. oferta serviciilor
de programe pentru avizele de retransmsie deținute pentru rețele de comunicații
electronice din județul Neamț, ofertă care să respecte dispozițiile art. 82 din legea
audiovizualului în ceea ce privește serviciile de programe de televiziune retransmise în
regim must carry.
Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de
servicii a încălcat prevederile art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile
de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările
ulterioare, și au decis, ținând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute
la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, sancţionarea societății cu somație publică,
cu termen de intrare în legalitate până la data de 31.03.2022.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 din
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Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de
retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare ,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1 Distribuitorul de servicii S.C. ROM FIRST S.R.L, deținător al avizelor de
retransmisie pentru rețelele de comunicații electronice din județul Neamț, se
sancţionează cu somaţie publică, cu termen de intrare în legalitate până la data de
31.03.2022, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012
privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și
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.
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