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Decizia nr. 682 din 04.07.2019
privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. BMC SEC-TEL S.R.L.

București, Str. Vitejescu nr. 39, ap. 1, sector 4
CUI: 26720358

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr.
6684/18.06.2019, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea
Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, reţea aparţinând SC BMC SEC-TEL SRL.

Distribuitorul de servicii S.C. BMC SEC-TEL S.R.L. deţine avizul de
retransmisie nr. A 7332/14.04.2011 pentru localitatea Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu
(adresă cap reţea Vânătorii Mari – acoperire reţea Corbeanca, Cupele, Izvoru
(Vânătorii Mici), Poiana lui Stângă, Vâlcele, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici, judeţul
Giurgiu).

Analizând raportul prezentat, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul
S.C. BMC SEC-TEL S.R.L. 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.
- 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.

În fapt, în data de 24.06.2019 inspectorul teritorial s-a deplasat în satul
Vânătorii Mari, uliţa Armani, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, pentru a efectua
un control la staţia cap de reţea cu denumirea BMC CATV Vânătorii Mari, aparţinând
SC BMC SEC-TEL SRL, unde acesta a constatat următoarea situaţie pe care o
redăm din raport:
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ANALOGIC: Sunt retransmise un număr de 30 de programe: KISS TV, TARAF TV, ETNO TV,

FAVORIT TV, TVR 1, TVR 2, ANTENA 3, ROMÂNIA TV, REALITATEA TV, B1 TV, NAȚIONAL 24 PLUS, ANTENA 1, PRO
TV, KANAL D, PRIMA TV, NAŢIONAL TV, ANTENA STARS, DISNEY CHANNEL, MINIMAX, BOOMERANG,
EUROSPORT 1, TELEKOM SPORT 1, DISCOVERY CHANNEL, NAȚIONAL GEOGRAPHIC, FISHING & HUNTING, PRO.2,
PARAMOUNT CHANNEL, TV 1000, HBO 2, AXN.

Prin comparație cu oferta de servicii de programe aprobată de C.N.A. la data de 14.04.2011:
- programe retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz (28)

- 19 PROGRAME – ETNO TV, ANTENA 3, ANTENA 1, PRO TV, KANAL D, ANTENA STARS, DISNEY CHANNEL,
MINIMAX, BOOMERANG, EUROSPORT 1, TELEKOM SPORT 1, DISCOVERY CHANNEL, NAȚIONAL GEOGRAPHIC,
FISHING & HUNTING, PRO.2, PARAMOUNT CHANNEL, TV 1000, HBO 2, AXN;
- 9 PROGRAME „MUST CARRY”- PRIMA TV, NAŢIONAL TV, B1 TV, ROMÂNIA TV, REALITATEA TV, FAVORIT TV,
KISS TV, TARAF TV, NAȚIONAL 24 PLUS.

- programe existente în Aviz, dar neretransmise în reţea la data controlului (2):
- 0 PROGRAME –
- 2 PROGRAME „MUST CARRY” – TVR 3, TV 5
- Distribuitorul SC BMC SEC-TEL SRL conform avizului de retransmisie nr.A7332/14.04.2011 are
aprobat pentru retransmisie următoarele programe : TVR 1*, TVR 2*, TVR 3*, TV5*, TV ROMÂNIA CULTURAL*,
TVR INFO*;
*Pentru programele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TV5 în avizul de retransmisie nr. A7332/14.04.2011 nu sunt completate
rubricile “acord, respectiv valabilitate acord”
* TV ROMÂNIA CULTURAL licență S-TV nr.34/25.10.2001 retrasă prin Decizia CNA nr.48/22.01.2013
* TVR INFO schimbare denumire aprobată de Consiliu la data de 13.11.2012 în TVR NEWS, licență S-TV nr.
214.1/26.02.2008, eliberată la data de 13.11.2012, retrasă prin Decizia CNA nr. 402/01.09.2015;
- Sunt retransmise un număr de 28 de programe în sistem analogic, fără a fi înscrise în avizul de retransmisie
aprobat
- Sunt retransmise programele SRTV: TVR 1, TVR 2
- NU se retransmite programul SRTV: TVR 3
- NU se retransmite programul TV 5
- NU se retransmit programe regionale
- NU se retransmit programe pentru adulti 18+
- serviciile de programe de televiziune sunt grupate în funcţie de categoria lor tematică
- La momentul controlului am identificat programul ZU TV doar cu sonor, fără imagine
- NU se retransmite programul HAPPY CHANNEL

Faţă de acestea, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a
retransmis mai multe servicii de programe fără a fi înscrise în oferta aprobată de
C.N.A. la data de 14.04.2011 şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de
modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată, nu
erau retransmise, fapt ce contravine art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului.

De asemenea, Consiliul a constat că distribuitorul de servicii a încălcat şi
prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, prin neretransmiterea posturilor TVR 3 și TV5 la stația cap de
rețea cu denumirea BMC CATV Vânătorii Mari, amplasată în Vânătorii Mari, ulița
Armani, judeţul Giurgiu.

Pentru fapte similare distribuitorul a mai fost sancţionat anterior cu somaţie
publică şi amendă de 10.000 lei, prin Deciziile nr. 469/09.10.2018 şi 189/30.01.2019.
. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat, cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului,
sancţionarea distribuitorului de servicii cu amendă de 20.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) şi (4) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:



3
Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. BMC SEC-TEL S.R.L. (avizul de

retransmisie nr. A 7332/14.04.2011 pentru localitatea Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu
(adresă cap reţea Vânătorii Mari – acoperire reţea Corbeanca, Cupele, Izvoru
(Vânătorii Mici), Poiana lui Stângă, Vâlcele, Vânătorii Mari, Vânătorii Mici, judeţul
Giurgiu) se sancţionează cu amendă de 20.000 lei 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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări
și relaţii europene
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu


