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Decizia nr. 244 din 17.04.2018
privind somarea S.C. NEXT LEVEL CONNECT S.R.L.

Bragadiru, Str. Prelungirea Ghencea, nr. 45, lot. 1, bl. D5, sc. A, at. 1, ap. 11,
jud. Ilfov

C.U.I. 33953780
-pentru rețeaua NEXT LEVEL, Florica, jud. Buzău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17.04.2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie în baza controlului
programat la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Florica, jud. Buzău,
aparţinând S.C. NEXT LEVEL CONNECT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. NEXT LEVEL CONNECT S.R.L. deţine avizul de
retransmisie: A8029/08.12.2015, pentru localitatea Florica, jud. Buzău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, întocmit în urma
controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 08.12.2017, în localitatea
localitatea Florica, jud. Buzău, membrii Consiliului au constatat că S.C. NEXT LEVEL
CONNECT S.R.L. a încălcat prevederile arti. 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 pe un canal program propriu, tip videotext/infotext, fără
să deţină licenţă audiovizuală analogică şi decizie de autorizare audiovizuală,
documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul
să difuzeze acest program.

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.

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. h) 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
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DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. NEXT LEVEL CONNECT S.R.L. care
deţine avizul de retransmisie: A8029/08.12.2015, pentru localitatea Florica,
jud. Buzău se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 50 alin. (1) și 58 alin. (1) din Legea audiovizualului NEXT
LEVEL CONNECT 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.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


