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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01.02.2018, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire 
la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Oraviţa, judeţul Caraş Severin, reţea 
aparţinând S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. 
 Distribuitorul de servicii S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. deţine avizul 
de retransmisie nr. A 1571.6/26.02.2013, Anexa 17.a, 17 b, pentru localitatea 
Oraviţa, jud. Caraş Severin. 

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au 
constatat că distribuitorul de servicii a încălcat  prevederile art. 74 alin. (3) 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 de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. 

  Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura 
ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului. 
 Potrivit raportului de constatare, în urma controlului efectuat de inspectorul 
teritorial al C.N.A. în data de 22.09.2017 în localitatea Oraviţa, judeţul Caraş 
Severin, la stația cap de rețea cu denumirea TVB, aparţinând  BANAT TELECOM 
SATELIT, s-a constatat următoarea situaţie în comparaţie cu ultima ofertă de servicii 
de programe aprobată de CNA la data de 22.07.2014: 
 
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (12) : - PRO TV, PRO2, PROX, 
PROCINEMA, PRO TV HD, PRO2 HD, PRO X HD, ANTENA 1 HD, ANTENA 3 HD, 
ANTENA STARS HD, HBO HD, HBO COMEDY HD 
 - programe existente în Aviz, cu acorduri valabile,  dar neretransmise în reţea la data 
controlului (0): 
- (0)  
- (0)„MUST CARRY” – 
-programe care sunt retransmise în reţea, dar au acordurile de retransmisie cu 
termenul de valabilitate expirat - conform structurii ofertei de servicii de programe 
retransmise aprobată de CNA în data de - 22.07.2014: - (66):TVR1, TVR2, TVR3, TVR 
TIMIŞOARA, ANTENA 1, KANAL D, ANTENA3, PRIMA TV, NAŢIONAL TV, ROMÂNIA TV, 
REALITATTEA TV, B1 TV, ANTENA STARS, FAVORIT TV, HAPPY CHANEEL, ZU TV, 
KISS TV,TRINITAS TV, ALFA OMEGA TV, CREDO TV, TRAVEL MIX, N24+,BOLLWOOD 
TV,  LOOK PLUS, DOLCE SPORT1, DOLCE SPORT2, MOOZ DANCE TV, MOOZ RO TV, 
ANIMAL PLANET, BOOMERANG, CARTOON NETWORK, DISCOVERY CHANNEL, , 
FILM BOX FAMILY, INVESTIGATION DISCOVERY, TRAVEL CHANNEL, SPARK, , 
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DISNEY CHANNEL, DISNEY JUNIOR, RTL KLUB, LOOK TV, NEPTUN TV, MOOZ 
DANCE TV, ANIMAL PLANET HD, DISCOVERY HD SHOWCASE, DISCOVERY 
SCIENCE, DISCOVERY SCIENCE HD, DISCOVERY WORLD,HBO, FILM BOX 
EXTRA, TRAVEL CHANNEL HD, CINEMAX, CINEMAX 2, HBO COMEDY. 
 

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu 
somaţie publică de intrare în legalitate a distribuitorului de servicii.  

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor 
art. 15 din aceeaşi lege, 

 
 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 Art. 1: Distribuitorul de servicii S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. 
(având avizul de retransmisie nr. A 1571.6/26.02.2013, Anexa 17.a, 17 b, pentru 
localitatea Oraviţa, jud. Caraş Severin) se sancţionează cu somaţie publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) 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: În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de 
servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din 
localitatea Oraviţa, jud. Caraş Severin, 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 servicii  
S.C. BANAT TELECOM SATELIT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat 
structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Oraviţa, judeţul Caraş Severin, 
fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea 
audiovizualului.” 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

LAURA  GEORGESCU 
 

       Întocmit, 
   Serviciul juridic şi reglementări, 
 

   Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 

        


