
 
Decizia nr. 315 din 23.06.2022 

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. INTERSAT S.R.L. 
cu sediul în Constanța, Str. Ion Rațiu, nr. 33, jud. Constanța 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.06.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului          
a analizat raportul-sinteză întocmit de Direcţia Control cu privire la reţeaua de comunicaţii 
electronice din localitatea Constanța, jud Constanța aparţinând S.C. INTERSAT S.R.L. 

Distribuitorul de servicii S.C. INTERSAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. 
A6867.1/02.03.2010, pentru localitatea Constanța, jud Constanța. 

Analizând raportul-sinteză prezentat de Direcţia Control, întocmit în urma controlului 
efectuat de inspectorul CNA în ziua de 20.05.2022 în Constanța,  
jud. Constanța, la stația cap de reţea aparţinând S.C INTERSAT S.R.L., membrii 
Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu a  respectat prevederile art. 4  alin. 
(2) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie. 

 Potrivit dispoziţiilor invocate, alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se 
face cu respectarea următoarelor cerinţe: 
a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică; 

În raport de aceste prevederi, membrii Consiliului au constatat că programele 
retransmise în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate nu au fost 
grupate în funcţie de categoria lor tematică, recepționarea acestora fiind în ordine 
alfabetică, fapt ce contravine prevederilor invocate.  

Membrii CNA au apreciat că, la data controlului efectuat de inspectorul CNA, 
distribuitorul de servicii nu a respectat dispoziţiile legale invocate din Decizia nr. 72/2012 
privind condiţiile de eliberare şimodificare a avizului de retransmisie 

   Prin urmare, constatând că distribuitorul de servicii a nesocotit prevederile legale cu 
privire la gruparea programelor retransmise în funcţie de categoria lor tematică şi, ţinând cont 
de criteriile de individualizare ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu somaţie 
publică. 

Supusă la vot, sancţiunea 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. 91 alin. (1) şi (2) 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. S.C. INTERSAT S.R.L., deţinătorul avizului de 
retransmisie nr. A6867.1/02.03.2010, pentru localitatea Constanța, jud Constanța, se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea dispoziţiilor  
art. 4 alin. (2) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului 
de retransmisie, 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 
 
 
 
 
 

 
 


