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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2017, Consiliul Naţional  

al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire  
la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava, 
reţea aparţinând S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L. 

Distribuitorul de servicii S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L deţine avizul de 
retransmisie nr. A 8109/15.09.2016 pentru localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava. 

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au 
constatat că distribuitorul de servicii S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L a încălcat  
prevederile articolelor 50 alin. (1), 58 alin. (1) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului 
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din 
Decizia nr. 72/20012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului: 
- art. 50 (1) 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. 

- art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea 
deciziei de autorizare audiovizuală. 

- art. 82 (1) 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. 

Conform prevederilor din Decizia 72/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

- art. 4 alin. (2) Alocarea în frecvenţă a serviciilor de programe se face cu 
respectarea următoarelor cerinţe: 
    a) serviciile de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor 
tematică. 
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În fapt, în urma controlului efectuat în data de 02.08.2017 de inspectorul teritorial 

în comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava, la staţia cap de reţea cu denumirea 
Bukovina CATV, aparţinând S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L., acesta a constatat că  
se difuzează pe un canal propriu al reţelei anunţuri de tip teletext.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L. a 
încălcat art. 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului, deoarece societatea 
difuzează un serviciu de programe pentru care nu deţine documentele legale emise de 
Consiliu în temeiul cărora ar fi putut să desfăşoare o astfel de activitate. Potrivit 
dispoziţiilor invocate, furnizarea unui serviciu de programe se poate face numai în baza 
licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie, iar difuzarea acestuia 
poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.  

De asemenea, în baza aceluiaşi raport de constatare, membrii Consiliului au 
constatat şi încălcarea art. 82 alin. (1) din legea invocată, deoarece distribuitorul 
retransmitea în reţea numai 6 (şase) programe de televiziune din lista must carry, deşi 
numărul celor ce trebuiau retransmise abonaţilor sunt în număr de 13. Conform acestei 
norme, orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii 
electronice, 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. 

La data controlului, inspectorul teritorial a mai constatat că retransmisia serviciilor 
de programe nu se face cu respectarea cerinţei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit a) din 
Decizia nr. 72/2012, potrivit căreia serviciile de programe de televiziune se grupează în 
funcţie de categoria lor tematică.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea distribuitorului de servicii cu somaţie. 

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. h), j) şi k) şi alin. (3), ale art. 91 alin. (1) şi 
(2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ale art. 16 din Decizia nr. 72/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Distribuitorul de servicii S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L. (avizul de 
retransmisie nr. A 8109/15.09.2016 pentru localitatea Vicovu de Jos, judeţul Suceava),  
se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor articolelor 50 alin. (1), 58 alin. (1) şi 82 alin. (1) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 
din Decizia nr. 72/20012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie, 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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Art. 3. În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii 

S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţeaua de 
comunicaţii electronice din localitatea  Vicovu de Jos, judeţul Suceava, în mod continuu, 
timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, 
următorul text: 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii  
S.C. DISCOVER BUKOVINA S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a difuzat  un serviciu 
de programe pentru care nu deţine licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare, iar, în 
reţea, erau retransmise numai 6 programe de televiziune din lista must carry, deşi 
numărul celor ce trebuiau retransmise abonaţilor sunt în număr de 13, fapte ce 
contravin prevederilor art. 50 alin. (1),  58 alin. (1) şi 82 alin. (1) din Legea 
audiovizualului. 

De asemenea, retransmisia serviciilor de programe nu s-a făcut cu respectarea 
cerinţei prevăzute la art. 4 alin. (2) lit a) din Decizia nr. 72/2012, potrivit căreia serviciile 
de programe de televiziune se grupează în funcţie de categoria lor tematică.  

 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
 

               
 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări, 
        
 
 

Şef serviciu,  Dumitru  Ciobanu 
                  
 
 
 
 
  
           


