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Decizia nr. 649 din 16.11.2017
privind somarea SC LIDAS PROD SRL
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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16.11.2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie în baza reclamaţiei
nr. 4309/19.05.2017 și a controalelor programate privind reţeaua de comunicaţii
electronice din localităț ile Bârlad, Banca, Codăești, Puiești, Costești, Poienești, Boț ești
și Gara Banca, jud. Vaslui și în localităț ile Sulina și Chilia Veche, jud. Tulcea aparţinând
SC LIDAS PROD SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD deţine avizele de retransmisie:
A7618/30.04.2013, A7558/13.09.2012, A7560/13.09.2012, A7562/13.09.2012,
A7549/13.09.2012, A7546/13.09.2012, A7543/13.09.2012, A7555/13.09.2012,
A7556/13.09.2012, A7808/29.04.2014, A7811/29.04.2014 pentru localităț ile Bârlad,
Banca, Codăești, Puiești, Costești, Poienești, Boț ești și Gara Banca, jud. Vaslui și prntru
localităț ile Sulina și Chilia Veche, jud. Tulcea.

Analizând rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie, întocmite în urma
controalelor efectuate de inspectorii CNA în zilele de 26 mai, 12 și 19 iulie,
25 septembrie și 04, 11, 13 și 16 octombrie 2017, la staț iile cap de reţea cu denumirea
din localităț ile Bârlad, Banca, Codăești, Puiești, Costești, Poienești, Boț ești și Gara
Banca, jud. Vaslui și în localităț ile Sulina și Chilia Veche, jud. Tulcea aparţinând
SC LIDAS PROD SRL, a constatat că a încălcat prevederile art. 74
alin. (3) și 82 alin. (1) 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.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 26.05.2017, la staț ia cap

de reț ea din localitatea Bârlad, jud Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea fără
a fi înscrise în aviz, un nr. de 8 programe, respectiv: Agro TV, Disney Channel,
National Geographic, AXN, U TV, Disney Junior, Music Channel, Balkanika, iar
programele: TV SUD EST, MGM, FILM CAFE, TLC, deși existente în Aviz, cu
acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 25.09.2017, la staț ia cap de
reț ea din localitatea Banca, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea fără a
fi înscrise în aviz, 2 programe DISNEY CHANNEL și KISS TV, , iar programele:
ANTENA 3, TV H, NEPTUN TV, NAȘUL TV, ROMÂNIA TV, INEDIT TV, MUSIC
CHANNEL, SPERANȚA TV, ALFA&OMEGA TV, TELE M, EST TV, deși existente în
Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 21.09.2017, la staț ia cap de
reț ea din localitatea Codăești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 6 programe: – BOLLYWOOD TV, PROCINEMA, PRO-2,
ANIMAL PLANET, KISS TV, NAȘUL TV, iar programele: ANTENA 3, TV H, NEPTUN
TV, NAȘUL TV, ROMÂNIA TV, INEDIT TV, MUSIC CHANNEL, SPERANȚA TV,
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ALFA&OMEGA TV, TELE M, EST TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu
sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 16.10.2017, la staț ia cap de
reț ea din localitatea Pogonești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 7 programe: – BOLLYWOOD TV, PROCINEMA, PRO-2,
ANIMAL PLANET, KISS TV, NAȘUL TV, iar programele: ANTENA 3, ZU TV, INEDIT
TV, HAPPY CHANNEL, TELE M, EST TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile,
nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 13.10.2017, la staț ia cap de
reț ea din localitatea Puiești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea fără
a fi înscrise în aviz, 9 programe: – TV SUD-EST, PRO TV, PRO-2, PRO-CINEMA,
FILM CAFE, MINIMAX, NAȚIONAL 24 PULS, ZU TV, TRINITAS TV, iar programele:
PRIMA TV, KISS TV, INEDIT TV, HAPPY CHANNEL, TELE M, EST TV, deși
existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 04.10.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Costești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 13 programe: – PRO TV, AMC, TVR INTERNAȚIONAL,
TELEKOM SPORT 1, ETNO TV, PROCINEMA, PRO-X, MINIMAX, DIGI 24, B1 TV,
NAȘUL TV, REALITATEA TV, NAȚIONAL 24 PLUS, iar programele: BOLLYWOOD TV,
TARAF TV, ZU TV, INEDIT TV, U TV, TELE M, EST TV, deși existente în Aviz, cu
acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 13.10.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Poienești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 6 programe: – LOOK TV, PRO TV, TV SUD-EST, JURNAL TV,
MOOZ, NAȘUL TV, iar programele: NAȚIONAL 24 PLUS, TV H, ZU TV, INEDIT TV,
TELE M, EST TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în
reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 11.10.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Boț ești, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 9 programe: – PROTV, TELEKOM SPORT 1, TELEKOM
SPORT 2, TVR INTERNAȚIONAL, B1 TV, NAȚIONAL 24 PLUS, REALITATEA TV,
CREDO TV, DIGI 24, iar programele: BOLLYWOOD TV.,ZU TV, TRINITAS TV,
TELE’M, EST TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în
reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 25.09.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Gara Banca, jud. Vaslui, s-a constatat că sunt retransmise în
reţea fără a fi înscrise în aviz, 2 programe: – TNT, KISS TV, iar programele: INEDIT
TV, SPERANȚA TV, ALFA&OMEGA TV, TELE M, EST TV, deși existente în Aviz, cu
acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 12.07.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Sulina, jud. Tulcea, s-a constatat că sunt retransmise în reţea
fără a fi înscrise în aviz, 13 programe: – REALITATEA PLUS, PRO TV, BOOMERANG,
ACASA TV, ACASA GOLD, PLANETA RTR, TRAVEL CHANNEL, VIASAT NATURE,
SPORT.RO, DOLCE SPORT 1, PRO CINEMA, JURNAL TV, WEST TV, iar
programele: ANTENA 1, KANAL D, ANTENA 3, PRIMA TV, NATIONAL TV, B 1 TV,
ROMANIA TV, ANTENA STARS, FAVORIT TV, TARAF TV, HAPPY CHANNEL, ZU
TV, NATIONAL 24 PLUS, NEPTUN TV, INEDIT TV, ETNO TV, TV 1000, NASUL TV,
KISS TV, U TELEVIZIUNE INTERACTIVA, TVH, DIGI 24, sunt retransmise în reț ea,
dar au acordurile de retransmisie cu termenul de valabilitate depășit.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 19.07.2017, la staț ia cap
dereț ea din localitatea Chilia Veche, jud. Tulcea, s-a constatat că sunt retransmise în
reţea fără a fi înscrise în aviz, 2 programe: – BOOMERANG și CREDO TV, iar
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programele: TRINITAS TV și LITORAL TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile,
nu sunt retransmise în reţea la data controlului.

La controlul efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 06.07.2017, la staț ia cap
de reț ea din localitatea Videle, jud. Teleorman, s-a constatat că sunt retransmise în
reţea fără a fi înscrise în aviz, 10 programe: – AXN, AXN WHITE, AXN BLACK,
BOLLYWOOD TV, CINEMATRONIX, DA VINCI LEARNING, TNT, TV 1000, MUSIC
CHANNEL, U TV, iar programul TRINITAS TV deși existent în Aviz, cu acordul valabil,
nu este transmis în reţea la data controlului.

De asemenea, Consiliul a constat că distribuitorul de servicii a încălcat și
prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, prin neretransmiterea posturilor TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5.

Potrivit 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.

În urma controalelor precizate mai sus, s-a mai constatat că distribuitorul de
servicii nu își îndeplinește obligaț ia legală de a retransmite programele SRTV și ale
postului TV5, astfel: în localitatea Bârlad, jud. Vaslui, nu sunt retransmise programele
TVR 1, TVR 2 și TVR Iași, în localitatea Banca, jud. Vaslui, nu sunt retransmise
programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatea Codăești, jud. Vaslui, nu sunt
retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatatea Pogonești, jud.
Vaslui, nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatatea
Puiești, jud. Vaslui, nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în
localitatatea Costești, jud. Vaslui, nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR
Iași și TV5, în localitatatea Poienești, jud. Vaslui, nu sunt retransmise programele TVR
1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatatea Boț ești, jud. Vaslui, nu sunt retransmise
programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatatea Gara Banca, jud. Vaslui,
nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în localitatatea Sulina,
jud. Tulcea, nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5, în
localitatatea Chilia Veche, jud. Tulcea, nu sunt retransmise programele TVR 1, TVR 2,
TVR Iași și TV5, iar în în localitatatea Videle, jud. Teleorman, nu sunt retransmise
programele TVR 1, TVR 2, TVR Iași și TV5.

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.

În situaţia în care nu veţi respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica
sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) 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.

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,

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j) și k) şi alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
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DECIZIE:

Art. 1. Distribuitorul de servicii, S.C. LIDAS PROD S.R.L., deţinător avizelor de
retransmisie: A7618/30.04.2013, A7558/13.09.2012, A7560/13.09.2012,
A7562/13.09.2012, A7549/13.09.2012, A7546/13.09.2012, A7543/13.09.2012,
A7555/13.09.2012, A7556/13.09.2012, A7808/29.04.2014, A7811/29.04.2014 pentru
localităț ile Bârlad, Banca, Codăești, Puiești, Costești, Poienești, Boț ești și Gara Banca,
jud. Vaslui și pentru localităț ile Sulina și Chilia Veche, jud. Tulcea, se sancţionează cu
somaţie publică, pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74
alin. (3) și 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.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi obligaţia de a transmite, în
reţeaua de comunicaţii electronice din localităț ile localităț ile Bârlad, Banca, Codăești,
Puiești, Costești, Poienești, Boț ești și Gara Banca, jud. Vaslui și din localităț ile Sulina și
Chilia Veche, jud. Tulcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program
care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de
S.C. LIDAS PROD S.R.L., cu somaț ie publică de intrare în legalitate, întrucât, în
reţelele de comunicaţii electronice din localităț ile Bârlad, Banca, Codăești, Puiești,
Costești, Poienești, Boț ești și Gara Banca, jud. Vaslui și prntru localităț ile Sulina și
Chilia Veche, jud. Tulcea, 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.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, deoarece nu a respectat obligaţia de a
includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune
destinate publicului din România şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de
retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic și reglementări
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


