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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 martie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire cu
privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Cireşoaia, judeţul
Bistriţa Năsăud, reţea aparţinând S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L.

În baza raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au
constatat că distribuitorul de servicii S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. a încălcat
prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine
aviz de retransmisie eliberat de Consiliu.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către
distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

În fapt, în data de 28.03.2018, inspectorul teritorial al CNA a efectuat un
control în localitatea Cireşoaia, judeţul Bistriţa Nasăud, constatând că, în afara
reţelei de comunicaţii electronice aparţinând S.C. Cablex S.R.L., în această
localitate mai există o alta reţea, având cap de reţea în Casa Parohială,
aparţinând S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. din localitatea Reghin.

Cu privire la situaţia constatată, în raport s-au consemnat următoarele
aspecte: „În urma discuțiilor purtate atât cu reprezentantul SC Cablex SRL, dl. Csibi
Laszlo, cât și cu reprezentantul SC Telecom Ardeal SRL, dl. Viorel Chiorean, am fost
informat cu privire la negocierile purtate de cei 2, în vederea vânzării rețelei catv ce
aparține SC Cablex SRL către SC Telecom Ardeal SRL. Aceste negocieri au eșuat
aproximativ la sfârșitul anului 2017 (noiembrie-decembrie). (...) La data efectuării
controlului conform celor declarate de reprezentantul SC Telecom Ardeal SRL sunt
conectate la rețeaua catv până la 20 de case, care deja erau conectate la rețeaua de
internet, fără a percepe abonament sau tarif separat pentru servicii catv.

La data efectuării controlului în rețeaua catv sunt furnizate un număr de 35 de
programe, în sistem analogic (în opinia reprezentatului SC Telecom Ardeal SRL
aceste programe sunt retransmise ”de test”), însă după obținerea Avizului de
Retransmisie se vor furniza programe și în sistem digital.

Lista de programe retransmise este:
TVR1, TVR2, TVR3, TVR TÂRGU MUREȘ, TVR HD, TV5 MONDE,

ANTENA 1, ANTENA 3, ANTENA STARS, ZU TV, HAPPY CHANNEL,
KANAL D, NATIONAL TV, PRIMA TV, N24 PLUS, ROMANIA TV, B1 TV,
REALITATEA TV, DIGI 24, TARAF TV, FAVORIT TV, UTV, KISS TV,
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MUSIC CHANNEL, HIT MUSIC CHANNEL, TRINITAS TV, CREDO TV,
ERDELY TV, DUNA TV, DUNA WORLD, M1, M2, M3, M4, M5.”

Având în vedere această situaţie, membrii Consiliului au constatat că în
reţeaua de comunicaţii electornice din localitatea Cireşoaia, având cap de reţea în
Casa Parohială, societatea S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. retransmitea, în
sistem analogic, mai multe programe, fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de
Consiliu, document în virtutea căruia se acordă unui distribuitor de servicii dreptul
la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii
de programe, în condiţiile legii.

Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art.
74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) din aceeaşi lege,
constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile aceluiaşi
articol.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L. cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

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: S.C. TELECOM ARDEAL S.R.L., cu sediul social în REGHIN,
Str. Republicii nr. 32 , judeţul Mureş, având C.U.I. 30318350, se sancţionează
cu somaţie publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea
prevederilor art. 74 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.

PREŞEDINTE,

LAURAGEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


