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Decizia nr. 180 din 13.07.2021 

privind somarea S.C. LIDAS PROD S.R.L.  
Zimnicea, Str. Cuza Vodă, bl. 17 B, ap.18, jud. Teleorman 

CUI: 380449 
Fax: 0247/368096 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 iulie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat Nota prezentată de Biroul Licențe Autorizări, precum şi 
situaţia cu privire la respectarea de către distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD 
S.R.L. a dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

În urma analizării situaţiei prezentate membrii Consiliului au constatat că 
distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD S.R.L., deţinător al avizelor de 
retransmisie pentru localitățile: Gostinu (A7050), Chiriacu (A7049), Stănești (A7051), 
jud. Giurgiu și Dodești (A7561), Gara Banca (A7556), Pogonești (A7560), Poienești 
(A7543), Viișoara (A7556), Banca (A7558), Botești (A7555), Codăești (A7562), 
Costești (A7546), Vaslui (7623), jud. Vaslui a încălcat prevederile art. 82 alin. (2) din 
Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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 solicitării modificării avizelor de retransmisie  pentru S.C. LIDAS 
PROD S.R.L., s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice deţinută de 
distribuitor nu erau retransmise 2 programe regionale şi 2 locale,  în sistem analogic 
şi digital, prevăzute ca obligatorii la retransmisie de dispoziţiile art. 82 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, dintre cele care se regăsesc în lista de Servicii 
de programe regionale aparţinând radiodifuzorilor privaţi aflaţi sub jurisdicţia 
României, precum şi cea conţinând programele locale, publicate pe site-ul instituţiei.  

Redăm spre exemplificare, extrase din Nota întocmită de Biroul Licențe 
Autorizări, cu privire la respectarea dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Lege, astfel: 

În localitățile Gostinu, Chiriacu, Stănești, jud. Giurgiu, S.C. LIDAS PROD S.R.L. 
nu retransmite două programe regionale. Conform declarațiilor de la dosar, 
societatea susține că nu a primit echipament și că stațiile nu au internet. 

În localitățile Dodești, Gara Banca, Pogonești, Poienești, Viișoara, Banca, 
Botești, Codăești, Costești, jud. Vaslui, S.C. LIDAS PROD S.R.L. nu retransmite 
două programe regionale. Conform declarațiilor de la dosar, societatea susține că nu 
a primit echipament și că stațiile nu au internet. 

În localitatea Vaslui, jud. Vaslui, S.C. LIDAS PROD S.R.L. nu retransmite 
programul local Vaslui  TV. Conform declarației de la dosar, societatea susține că nu 
a primit echipament și nici solicitare. 
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Din situaţia prezentată de Biroul Licențe Autorizări în şedinţa publică din  
13.07.2021, membrii Consiliului au constatat că nu sunt respectate dispoziţiile  
art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului la nivelul celor două județe, cu privire la 
programele locale şi regionale specifice respectivelor zone ce ar trebui retransmise 
în sistem analogic şi digital. 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus, cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, sancţionarea distribuitorului de servicii cu 
somaţie publică de intrare în legalitate până la data de 13 octombrie 2021. 

În situaţia în care nu veţi respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va 
aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului. 

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 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. LIDAS PROD S.R.L., deţinător al avizelor 

de retransmisie pentru localitățile: Gostinu (A7050), Chiriacu (A7049), Stănești 
(A7051), jud. Giurgiu și Dodești (A7561), Gara Banca (A7556), Pogonești (A7560), 
Poienești (A7543), Viișoara (A7556), Banca (A7558), Botești (A7555), Codăești 
(A7562), Costești (A7546), Vaslui (7623), jud. Vaslui,  se sancţionează cu somaţie 
publică de intrare în legalitate până la data de 13 octombrie 2021 pentru 
încălcarea dispoziţiilor 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 
 
 
 

       
 


