Decizia nr. 510 din 03.09.2020
privind amendarea cu 25.000 lei S.C. LIDAS PROD S.R.L.
Zimnicea, Str. Cuza Vodă, bl. 17 B, ap.18, jud. Teleorman
CUI: 380449
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua
de comunicaţii electronice din localitățile: Chiriacu, Ghizdaru, Gostinu, și Stănești,
jud. Giurgiu și Peceneaga, Văcăreni și Zebil, jud. Tulcea, aparţinând S.C. LIDAS
PROD S.R.L.
Distribuitorul de servicii S.C. LIDAS PROD deţine avizele de retransmisie:
A 7049/16.06.2009, A 7052/16.06.2009, A 7050/16.06.2009 și A 7051/16.06.2009
pentru localitățile Chiriacu, Ghizdaru, Gostinu și Stănești, jud. Giurgiu și A
7807/29.04.2014, A 7805/29.04.2014 și A 7804/29.04.2014 pentru localitățile
Peceneaga, Văcăreni și Zebil, jud. Tulcea.
Analizând rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie, întocmite în urma
controalelor efectuate de inspectorii CNA în zilele de 06, 08, 20, 21 și 22 iulie 2020
la stațiile cap de reţea cu denumirea din localitățile Chiriacu, Ghizdaru, Gostinu, și
Stănești, jud. Giurgiu și Peceneaga, Văcăreni și Zebil, jud. Tulcea, aparţinând
S.C. LIDAS PROD S.R.L, a constatat că a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) 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.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 06.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea CHIRIACU, județul Giurgiu, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 13 programe, respectiv:
CARTOON NETWORK, FILM CAFE, FILM NOW, LOOK SPORT, INVESTIGAȚION
DISCOVERY, AXN, DIVA UNIVERSAL, TV GIURGIU, NAŢIONAL GEOGRAPHIC,
PROCINEMA, KANAL D, DIGI SPORT 1, PRO TV., iar programele: B1 TV,
REALITATEA PLUS, KISS TV, TRINITAS TV, U TV, SPERANȚA TV, CREDO TV,
ALFA OMEGA TV, deși existente în aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise
în reţea la data controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 08.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea GHIZDARU, județul Giurgiu, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 8 programe, respectiv: PRO
TV, KANAL D PRO.2, ANIMAL PLANET, EUROSPORT 1, TELEKOM SPORT 1,
MINIMAX, DISCOVERY CHANNEL, iar programele: B1 TV, TRINITAS TV, KISS
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TV, U TV, SPERANȚA TV, NAȘUL TV, CREDO TV, ALFA OMEGA, ZU TV, deși
existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data
controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 06.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea GOSTINU, județul Giurgiu, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 8 programe, respectiv: PRO
TV, KANAL D PRO.2, ANIMAL PLANET, EUROSPORT 1, TELEKOM SPORT 1,
MINIMAX, DISCOVERY CHANNEL, iar programele: B1 TV, TRINITAS TV, KISS
TV, MUSIC CHANNEL, U TV, CREDO TV, ALFA OMEGA, TV 5, TVR 3, TVR
INTERNAȚIONAL deși existente în aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise
în reţea la data controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 08.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea STĂNEȘTI, județul Giurgiu, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 8 programe, respectiv: PRO
TV, KANAL D PRO.2, ANIMAL PLANET, EUROSPORT 1, TELEKOM SPORT 1,
MINIMAX, DISCOVERY CHANNEL, iar programele: B1 TV, TRINITAS TV, KISS
TV, U TV, SPERANȚA TV, NAȘUL TV, CREDO TV, ALFA OMEGA, ZU TV, TVR
INTERNAȚIONAL, deși existente în aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise
în reţea la data controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 21.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea PECENEAGA, județul Tulcea, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 2 programe, respectiv: TVR
IASI, KANAL D, iar programele: U TELEVIZIUNE INTERACTIVA, MINIMAX,
DISNEY JUNIOR, PAPRIKA TV, SPERANTA TV, CREDO TV, ALFA & OMEGA TV,
TV 5 MONDE, LITORAL TV, deși existente în Aviz, cu acorduri valabile, nu sunt
retransmise în reţea la data controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 20.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea VĂCĂRENI, județul Tulcea, s-a constatat că sunt
retransmise în reţea fără a fi înscrise în aviz, un nr. de 6 programe, respectiv: TNT,
PRO X, KANAL D, AGRO TV, PRO 2, PRO CINEMA, iar programele: U
TELEVIZIUNE INTERACTIVA, MINIMAX, DISNEY JUNIOR, PAPRIKA TV,
SPERANTA TV, CREDO TV, ALFA & OMEGA TV, TV 5 MONDE, LITORAL TV,
deși existente în aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la data
controlului.
În urma controlului efectuat de inspectorul C.N.A. în ziua de 22.07.2020, la stația
cap de rețea din localitatea ZEBIL, județul Tulcea, s-a constatat că este retransmis în
reţea fără a fi înscrise în aviz, programul KANAL D, iar programele: TVR
INTERNATIONAL, MUSIC CHANNEL, CREDO TV, ALFA&OMEGA TV, TV 5
MONDE, deși existente în aviz, cu acorduri valabile, nu sunt retransmise în reţea la
data controlului.
Față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, în sistem
analogic, distribuitorul de servicii a retransmis, în plus, în localitățile: Chiriacu,
Ghizdaru, Gostinu, și Stănești, jud. Giurgiu și Peceneaga, Văcăreni și Zebil, jud.
Tulcea, mai multe servicii de programe față de oferte de servicii de programe
aprobată de CNA, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor art. 74 alin. (3) din
Legea audiovizualului, potrivit cărora distribuitorii de servicii pot modifica structura
ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
Faţă de aceste aspecte, având în vedere că anterior a mai fost sancționată pentru
fapte similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90
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alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea
S.C. LIDAS PROD S.R.L. cu amendă de 30.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) 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. LIDAS PROD S.R.L., deţinător avizelor
de retransmisie: A 7049/16.06.2009, A 7052/16.06.2009, A 7050/16.06.2009 și
A 7051/16.06.2009 pentru localitățile Chiriacu, Ghizdaru, Gostinu și Stănești,
jud. Giurgiu și A 7807/29.04.2014, A 7805/29.04.2014 și A 7804/29.04.2014 pentru
localitățile Peceneaga, Văcăreni și Zebil, jud. Tulcea, se sancţionează cu amendă de
30.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor articolului 74 alin. (3) 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.

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene
Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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