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Decizia nr. 210 din 25.02.2020 

privind privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. LIDAS PROD S.R.L.  

Zimnicea, Str. Cuza Vodă, bl. 17 B, ap.18, jud. Teleorman 
CUI: 380449 

Fax: 0247/368096 
 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie ca urmare a activității de 
control desfășurată în ziua de 17 februarie 2020 de inspectorul audiovizual cu privire la 
reţeaua de comunicaţii electronice din localitățile Conțești și Zimnicea, jud. Teleorman, 
aparţinând S.C. MEDICOM STARNET S.R.L. 

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat 
că, urmare controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 17 februarie 2020, în 
localitatea Conțești, jud. Teleorman, distribuitorul de servicii S.C. MEDICOM STARNET 
S.R.L. retransmitea în sistem DIGITAL, un număr de 169 de servicii de programe, fiind 
incluse și programele LIDAS TV HD, LIDAS BALKAN HD, LIDAS FILM HD, LIDAS 
ACTION HD aparținând S.C. LIDAS PROD S.R.L., fără ca această societate să dețină 
licențe audiovizuale/decizii de autorizare audiovizuale, documente legale şi absolut 
obligatorii în virtutea cărora ar fi avut dreptul să le difuzeze, astfel cum dispun prevederile 
art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din  Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, 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. 

Având în vedere că, în evidenţele Consiliului Naţional al Audiovizualului, autoritatea 
de reglementare şi control în domeniul audiovizualului cu competenţă în acordarea 
licenţelor audiovizuale nu există înregistrate ca fiind acordate şi eliberate licenţe 
audiovizuale sau autorizaţii de retransmisie pentru programele LIDAS TV HD, LIDAS 
BALKAN HD, LIDAS FILM HD și LIDAS ACTION HD, Consiliul a constatat difuzarea, 
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acestora, respectiv punerea la dispoziţia publicului a acestor programe, s-a făcut cu 
încălcarea dispozițiilor legale care prevăd că, furnizarea unui serviciu de programe de un 
radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale, 
iar difuzarea serviciului de programe poate începe numai după obţinerea deciziei de 
autorizare audiovizuală. 

La stabilirea sancţiunii, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că, anterior, 
aplicării prezentei decizii de sancționare, societatea mai fusese sancţionată prin deciziile nr. 
161/23.03.2015 și nr. 216/14.02.2019 pentru săvârșirea aceleiași fapte, respectiv difuzarea 
programelor LIDAS TV HD, LIDAS BALKAN HD, LIDAS FILM HD și LIDAS ACTION HD 
prin anumite rețele de cablu fără drept, aparținând, fie acesteia, fie altor distribuitori de 
servicii de programe, cum este cazul S.C. MEDICOM STARNET S.R.L., respectiv fără licenţă 
audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală, fapt ce constituie o agravantă în 
determinarea stabilirii cuantumului amenzii. 

În aceste condiții, s-a constatat că societatea nu a intrat în legalitate, continuând să 
transmită programe fără a deține licență audiovizuală și decizie de autorizare, programe 
retransmise de distribuitorul de servicii S.C. MEDICOM STARNET S.R.L.  

Supusă la vot, propunerea de amendare 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) și k) alin. (2) și alin. (4) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
Art. 1. S.C. LIDAS PROD S.R.L., cu sediul în Zimnicea, str. Cuza Vodă, bl. 17 B, 

ap.18, jud. Teleorman, CUI: 380449, se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei 
pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1) și 58 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. 
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PREȘEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

 

 

Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene 

 

                  Șef serviciu Dumitru Ciobanu 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


