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Decizia nr. 328/29.04.2014
privind sancţionarea cu somaţie publică a
distribuitorilor de servicii de programe care nu au respectat dispoziţiile
art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi
modificare a avizului de retransmisie

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2014, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat situaţiile prezentate de Serviciul Inspecţie şi Biroul
Licenţe Autorizări cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind
introducerea în ofertele distribuitorilor a serviciilor de programe care
îndeplinesc condiţiile regimului must carry.
Cadrul de reglementare a retransmisiei de servicii de programe
audiovizuale de către distribuitorii de servicii, aşa cum sunt definiţi aceştia de
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
este dat de Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi
modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 118/2012.
Potrivit art. 1 alin. (1) lit. f) din Decizia nr. 72/2012, “must carry”
semnifică principiul prin care distribuitorii de servicii de programe au obligaţia
de a include în oferta de servicii şi de a retransmite, cu respectarea
dispoziţiilor art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, serviciile de programe reglementate de art. 82 din
aceeaşi lege, în condiţiile stabilite de aceasta.
Potrivit actului normativ, lista must carry se publică anual pe pagina de
internet a CNA la adresa www.cna.ro. Lista must carry valabilă pentru anul
2014 a fost publicată pe pagina de internet a CNA la data de 04 februarie
2014.
De asemenea, reglementările menţionate prevăd că distribuitorii de
servicii de programe au obligaţia ca după publicarea listei must carry să
înceapă demersurile pentru obţinerea acceptului anual de retransmisie pentru
toate serviciile de programe pe care sunt obligaţi să le retransmită potrivit
art. 82 din Legea audiovizualului şi să solicite Consiliului Naţional al
Audiovizualului acordul pentru modificarea avizului de retransmisie cu noua
ofertă de servicii de programe în termen de 30 de zile.
Astfel, conform dispoziţiilor art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012, în
termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii
de programe au obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de programe care
îndeplinesc condiţiile regimului must carry.
În urma analizării situaţiilor prezentate de Serviciul Inspecţie şi Biroul
Licenţe Autorizări, raportat şi la prevederile art. 74 alin. (3) din Legea
audiovizualului, constatând că de la data publicării listei, 04.02.2014, până la
data de 29.04.2014, distribuitorii de servicii de programe cuprinşi în anexa la
prezenta decizie, parte integrantă din aceasta, nu au depus solicitări de
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modificare a avizelor de retransmisie în sensul introducerii în ofertă a
serviciilor de programe care îndeplinesc condiţiile must carry, conform
dispoziţiilor Deciziei 72/2012, membrii Consiliului au decis sancţionarea
acestora cu somaţie publică pentru intrarea de îndată în legalitate.
În temeiul dispoziţiilor art. 16 din Decizia CNA nr. 72/2012 şi a art. 91
alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de
art. 15 din aceeaşi lege,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1. Distribuitorii de servicii prevăzuţi în Anexa la prezenta decizie se
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru
nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012
privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie.
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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