
 
Decizia nr. 43 din 05.01.2022 

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. GEMA CONECT S.R.L. 
cu sediul în GĂINEŞTI, com. SLATINA, nr. 209, jud. SUCEAVA 

CUI: 16062824 
Tel.: 0766366067;    0742094566 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 05.01.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului          
a analizat raportul întocmit de Direcţia Control cu privire la reţeaua de comunicaţii 
electronice din localitatea GĂINEŞTI, jud. Suceava aparţinând S.C. GEMA CONECT 
S.R.L. 

Distribuitorul de servicii S.C. GEMA CONECT S.R.L. deţine avizul de retransmisie            
nr. A1963/09.03.2004, pentru localitatea GĂINEŞTI, jud. Suceava. 

Analizând raportul de constatare prezentat de Direcţia Control, întocmit în urma 
controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 24.09.2021, la stația cap de reţea cu 
denumirea GEMA CATV, aparţinând S.C. GEMA CONECT S.R.L., membrii Consiliului 
au constatat că distribuitorul de servicii nu a retransmis toate programele cuprinse în 
lista must carry şi prevăzute ca obligatorii la retransmisie, în conformitate cu prevederile 
art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului. 

Conform dispoziţiilor invocate: „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.”  

Potrivit raportului de constatare analizat, distribuitorul de servicii S.C. GEMA CONECT  
S.R.L. retransmitea, la data controlului, în sistem: 

ANALOGIC 46 de programe: TVR International, Kanal D, National TV, National 24 
Plus, Pro 2, , Pro TV, Antena 1, Digi24, Prima TV, Antena 3, Happy Channel, TLC, TVR 
1, Realitatea Plus, TV 5 Monde, Etno TV, Favorit TV, Nasul TV, Pro Gold, Zu TV, 
Romania TV, Trinitas TV, Nickelodeon, Animal Planet, TVR 2, Discovery Channel, Pro 
Cinema, Antena Stars, Film Cafe, AMC, Music Channel, Taraf TV, Pro X, Comedy 
Central, Teen Nick, Nick jr., Minimax, Eurosport 1, Eurosport 2, Travel Channel, TVR 3, 
B1 TV, TV Plus Regional, Intermedia TV, Bucovina TV, Moldova TV.  

Raportat la situaţia prezentată, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului 
din 24 septembrie 2021, distribuitorul de servicii nu a retransmis, în sistem analogic, conform 
listei must carry, programul KISS TV, care este înscris în oferta de servicii de programe 
aprobată de CNA la data de 16.04.2019, iar programul MUSIC CHANNEL, deşi era 
retransmis în reţea conform listei must carry, acesta nu este înscris în oferta de servicii 
de programe aprobată de C.N.A. la data menţionată, încălcându-se astfel prevederile 
invocate. 
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În consecinţă, constatând că distribuitorul de servicii nu a respectat prevederile legale cu 
privire la obligaţia de a retransmite în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea 
GĂINEŞTI,  jud. Suceava, programul KISS TV din lista must carry, care nu este înscris în 
avizul aprobat de CNA la data de 16.04.2019, program obligatoriu la retransmisie 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. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) 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. GEMA CONECT S.R.L., deţinătorul avizului de 
retransmisie nr. A1963/09.03.2004, pentru localitatea GĂINEŞTI, jud. Suceava, se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate, pentru încălcarea dispoziţiilor   
art. 82 alin. (1) 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 BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 
 
 

 
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene, 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 
 
 


