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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25.04.2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei
nr. 8527/27.09.2016, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Liteni,
jud. Ilfov, aparţinând SC FAN TV SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. FAN TV S.R.L. deţine avizul de retransmisie:
A2541/15.04.2004, pentru localitatea Cârlibaba, jud. Suceava.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma controlului
efectuat de inspectorul CNA în data de 28.10.2016, la staț ia cap de reţea cu
denumirea FAN TV, aparţinând SC FAN TV SRL, din Cârlibaba, jud. Suceava, a
constatat că distribuitorul a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) și
82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, întrucât 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 oferta aprobată de Consiliu, nu erau
retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de

programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Art. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de

comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are
obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de
Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe,
libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor
privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de
programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror
obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care
România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea
descrescătoare a indicelui anual de audienţă.

(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 urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în data de 28.10.2016, s-a
constatat că sunt retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 6 programe,
respectiv: NEst TV Channel, Disney Junior, Etno TV, Eurosport 1, Discovery World,
Realitatea TV, iar următoarele 8 programe, Pro Cinema, Sport.ro, Est TV, Naț ional TV,
TV Neptun, Intermedia, Inedit TV, Credo TV, deși existente în Aviz, cu acorduri
valabile, nu sunt neretransmise în reţea la data controlului.

De asemenea, Consiliul a constat că distribuitorul de servicii a încălcat
prevederile art. 82 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, prin neretransmiterea postului TVR 2, program al SRTV, a
postului TV 5 Monde și nici a programelor posturilor regionale Intermedia și Tele
Moldova disponibile în zonă.
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De asemenea, s-a constatat că S.C. FAN TV S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile
art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează un serviciu de
programe propriu fără a deț ine licenț ă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de
emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii
în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program unde se retransmit
înregistrări ale altui post tv, de pe CD – în acest caz ale postului Orion TV din Vatra
Dornei (cu licenț a TV-C 319/16.01.2007, al SC Confluenț e Dornene Media SRL, Vatra
Dornei, Suceava) – pe acel canal propriu, administratorul firmei mai transmite când
este solicitat și anunț uri de la primărie (info obț inută după discuț ii cu cetăț enii din
zonă).

Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui
serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României
se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de
emisie.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea
serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare
audiovizuală.

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 în termen de 15 zile.

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.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) şi (4) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii, S.C. FAN TV S.R.L. deţinător al avizulului de
retransmisie: A2541/15.04.2004, pentru localitatea Cârlibaba, jud. Suceava, se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate în termen de 15 zile,
pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 50 alin. (1), 58 alin (1), 74 alin. (3) și
82 alin. (1) și (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.

Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de
servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din
jud. Suceava în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a
constituit obiect al sancţiunii, următorul text:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii

S.C. CABLE VISION SRL, cu somaț ie publică de intrare în legalitate, întrucât, în
reţeaua de comunicaţii electronice din județ ul Suceava, a retransmis programe fără a fi
înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul C.N.A. cu privire la modificarea
structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu
erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Distribuitorul de servicii a mai fost distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis
programul regional INTERMEDIA şi nici programul DIGI 24, a căror retransmisie este
obligatorie.”

De asemenea, distribuitorul de serviciia a fost sancț ionat și pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a difuzat un serviciu de
programe propriu, fără a deţine licenţă audiovizuală analogică.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


