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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului  a analizat Situația prezentată de Biroul Licențe Autorizări cu privire 
la distribuitorii de servicii care nu au depus în termen, respectiv, până la data de 
03.03.2022, solicitările de modificare a avizelor de retransmisie.  

În fapt, în data de 01.02.2022 pe site-ul C.N.A. a fost publicată Lista stațiilor TV 
pentru anul 2022, în vederea aplicării principiului must carry și respectării 
prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare.  

După publicarea acesteia, distribuitorii de servicii aveau obligația legală, ca în 
termen de 30 zile, să introducă în oferta de programe retransmise serviciile de 
programe care îndeplinesc condițiile regimului must carry și să o depună la C.N.A., 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din  Decizia nr. 72/2012  privind 
condițiile de eliberare și modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și 
completările ulterioare, care prevăd că, 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 şi să depună 
la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2)  lit. c).  

În zilele de 13.04.2022, 14.04.2022 și 15.04.2022, după termenul stabilit de 
legiuitor, distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. a depus la CNA solicitări de 
modificare/eliberare a unor avize de retransmisie a serviciilor de programe prin 
rețele de comunicații electronice, solicitări care au fost amânate în ședința din 
03.05.2022 și discutate în sedința din 24.05.2022. 

În urma audierii reprezentantului societății RCS&RDS SA ca urmare a 
solicitărilor acesteia, în ședința publică din 24.05.2022, Consiliul a decis amânarea 
luării unei decizii cu 15 zile. În această perioadă distribuitorului îi revenea obligația 
să pună în concordanță solicitările depuse spre aprobare cu situația înregistrată în 
teren și comunicată de inspectorii CNA din teritoriu. 
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Prin adresa CNA 6393RF/14.06.2022 societății RCS&RDS SA i s-a comunicat 
răspunsul la adresa nr.10154/06.06.2022 și i s-a adus la cunoștință procedura de 
modificare/eliberare a avizelor de retransmisie. 

Adresa nr. 11221/22.06.2022 prin care societatea RCS&RDS SA a solicitat  
Consiliului încă o amânare pentru 15 zile, începând cu data promulgării de către 
Președintele României a noii Legi a Audiovizualului a fost înregistrată la CNA cu 
nr.7363/22.06.2022. 

Prin adresa nr. 12214/05.07.2022, înregistrată la CNA sub 
nr.7670/05.07.2022,  societatea RCS&RDS SA a solicitat lămuriri cu privire la 
modificările aduse Legii Audiovizualului nr.504/2002, clarificări care au fost 
comunicate prin adresa CNA nr. 7670RF/25.07.2022.   

În data de 23.08.2022, societatea RCS&RDS SA a înregistrat la registratura 
CNA cu nr. 9134 solicitarea DJ10338/22.08.2022 prin care a cerut să renunțe la o 
parte din cererile depuse anterior, întrucât stațiile au fost desființate și să 
completeze solicitările depuse spre aprobare și amânate în ședințele din datele de 
03.05.2022 și 24.05.2022.  

Adresa de răspuns nr. 9134/23.08.2022 transmisă de societatea RCS&RDS 
SA nu a fost însoțită de toate anexele prevăzute de Decizia CNA  nr. 72/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, iar completările depuse au vizat doar 
modificări ale localităților în care se asigură retransmisia. 

Având în vedere că modificarea, eliberarea sau renunțarea la avizele de 
retransmisie se face în condițiile prevăzute la art. 74, cu respectarea art. 82 din 
Legea Audiovizualului 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Deciziei CNA nr. 72/2012, cu modificările și completările ulterioare, membrii 
Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii nu s-a conformat prevederilor 
art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condițiile de eliberare și modificare a 
avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare.   

Potrivit dispozițiilor invocate, 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 raport de aceste prevederi, Consiliul a constatat că nici după ce au avut loc 
cele două amânări în care distribuitorului de servicii de programe i s-a solicitat să 
se conformeze prevederilor legale, acesta nu a depus la C.N.A. ofertele serviciilor 
de programe pentru avizele de retransmisie deținute pentru rețele de comunicații 
electronice de pe teritoriul României, oferte care să respecte dispozițiile art. 82 din 
Legea audiovizualului în ceea ce privește serviciile de programe de televiziune 
retransmise în regim must carry.  

Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul  de 
servicii a încălcat prevederile art. 13 alin. (4) din Decizia nr. 72/2012 privind condiţiile 
de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările 
ulterioare, și au decis, ținând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, sancţionarea societății cu 
somație publică, cu termen de intrare în legalitate două săptămâni (14 zile) de la 
comunicarea prezentei decizii. 
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Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.  

În situaţia în care nu veţi respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va 
aplica sancţiunea prevăzută la art. 91 alin. (3) din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului       nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 16 din 
Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de 
retransmisie, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1 Distribuitorul de servicii S.C. RCS & RDS S.A., deținător al avizelor de 
retransmisie pentru rețelele de comunicații electronice de pe teritoriul României, se 
sancţionează cu somaţie publică, cu termen de intrare în legalitate, două 
săptămâni (14 zile) de la comunicarea prezentei decizii, pentru încălcarea 
prevederilor  art. 13 alin. (4) din Decizia CNA nr. 72/2012 privind condiţiile de 
eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și 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. 

 
 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu  

 
 

 


