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Decizia nr. 684 din 04.07.2019
privind somarea S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, et. 4, sector 2
C.U.I. 17307027 Fax: 021/529.60.02

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 iulie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua
de comunicaţii electronice din localitatea Popeşti, judeţul Argeş, reţea aparţinând
DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. deţine avizul de
retransmisie nr. A 8066/05.04.2016 pentru localitatea Popeşti, judeţul Argeş.
Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat
că distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. a încălcat
prevederile art. 4 alin. (2) şi 5 alin. (1) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile de
eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora:

- 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;
b) serviciile de programe de radio se alocă în frecvenţă după serviciile de programe de

televiziune.
- art. 5 alin. (1) Distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să aducă la cunoştinţa

CNA orice modificare în documentele şi datele declarate, altele decât cele prevăzute la
art. 2 alin. (2) lit. c), în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.

În fapt, în urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A., în data de
19.06.2019, în localitatea Popeşti, judeţul Argeş, la staţia cap de reţea cu denumirea
CATV POPEŞTI, aparţinând SC DIGITAL CABLE SYSTEMS SA, acesta a constatat,
aşa cum se consemnează în concluziile din raport, că:

- programele nu sunt grupate în funcţie de categoria lor tematică;
- iar, pe de altă parte, adresa staţiei centrale nu se mai află în Popeşti pe str.

Slobozia nr. 209, şi a fost mutată în Popeşti în clădirea fostei grădiniţe pe str.
Dispensarului.

Faţă de aceste constatări, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. DIGITAL CABLE
SYSTEMS S.A.

Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
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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: Distribuitorul de servicii S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. (avizul
de retransmisie nr. A 8066/05.04.2016 pentru localitatea Popeşti, judeţul Argeş) se
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi 5 alin. (1) din Decizia nr. 72/2012 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.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări şi
relaţii europene
Şef serviciu Dumitru Ciobanu


