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Decizia nr. 547 din 03.11.2015
privind amendarea cu 50.000 lei a S.C. ALBA TELEVISION S.R.L.

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie şi Nota
prezentată de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la situaţia unor servicii de
programe care emit fără licenţă audiovizuală.
S.C. ALBA TELEVISION S.R.L. a deţinut licenţa audiovizuală nr. TV
110.6/16.01.1996 şi decizia de autorizare nr. 317.2/17.01.2012 pentru postul de
televiziune ALBA TV din localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, licenţă a cărei durată
de valabilitate a expirat la data de 17.06.2015.
În urma analizării raportului de constatare şi a Notei prezentate de Biroul
Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că S.C. ALBA TELEVISION
S.R.L.a încălcat prevederile articolelor 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a
difuzat serviciul de programe fără a deţine licenţă audiovizuală şi decizie de
autorizare, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar
fi avut dreptul să difuzeze acest program.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 50 alin. (1): Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de
un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei
audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
- art. 58 alin. (1): Difuzarea serviciului de programe poate începe după
obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
În fapt, S.C. ALBA TELEVISION S.R.L. a deţinut licenţa audiovizuală
nr. TV 110.6/16.01.1996 şi decizia de autorizare nr. 317.2/17.01.2012 pentru
difuzare terestră a serviciului de programe cu denumirea ALBA TV, licenţă a cărei
durată a expirat odată cu încetarea obligatorie a emisiei televiziunii analogice
terestre la data de 17.06.2015.
Conform prevederilor art. 55 alin. (3) din Legea audiovizualului, licenţa
audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în
condiţiile stabilite de Consiliu.
Or, din Nota prezentată de Biroul Licenţe Autorizări în şedinţa publică din
03.11.2015, rezultă că societatea a înregistrat dosarul la CNA dosarul cu
nr.5582/09.06.2015, prin care a solicitat acordarea licenţei audiovizuale pentru
difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe Alba TV,
solicitarea fiind incompletă.
În data de 07.10.2015, inspectorul teritorial a efectuat un control de verificare
a funcţionării postului ALBA TV din Odorheiu Secuiesc, pentru care S.C. ALBA
TELEVISION S.R.L. a deţinut licenţă audiovizuală a cărei durată de valabilitate a
expirat în data de 17.06.2015.
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Astfel, în urma controlului efectuat de inspectorul tetitorial, acesta a
constatat că în perioada 17 iunie – 26 iulie 2015 şi 03 septembrie – 06 octombrie
2015, Serviciul de programe ALBA TV din localitatea Alba Iulia aparţinând
S.C. ALBA TELEVISION S.R.L., având Licenţa Audiovizuală TV 110.6/16.01.1996,
a încetat difuzarea serviciului de programe de televiziune pe cale radioelectrică
terestră în sistem analogic în data de 17 iunie 2015 conform legislaţiei în vigoare.
După data de 17 iunie 2015, societatea a continuat să difuzeze serviciul de
programe în reţelele de comunicaţii ale RCS & RDS, UPC ROMÂNIA şi
NEXTGEN COMMUNICATIONS din localitatea Alba Iulia. Legătura dintre studioul
postului de televiziune ALBA TV şi staţiile cap de reţea, ale reţelelor mai sus
menţionate, se realizează prin intermediul fibrei optice.
În concluzie, în perioada 17.06.2015 – 22.10.2015, când a încetat
difuzarea serviciului de programe de televiziune pe cale radioelectrică terestră în
sistem analogic, postul a difuzat serviciul de programe ALBA TV în reţelele de
comunicaţii ale RCS & RDS, UPC ROMÂNIA şi NEXTGEN COMMUNICATIONS
din localitatea Alba Iulia, fără a deţine o licenţă audiovizuală.
În baza constatărilor consemnate de inspectorul teritorial, confirmate de
reprezentantul postului care a recunoscut că a difuzat serviciul de programe
ALBA TV S.A. încălcând prevederile articolelor 50 alin. (1) şi 58 alin. (1) din Legea
audiovizualului, deoarece societatea difuzează un serviciu de programe pentru
care nu deţine documentele legale emise de Consiliu în temeiul cărora ar fi putut
să desfăşoare o astfel de activitate.
Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizarea unui serviciu de programe se poate
face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de
emisie, iar difuzarea acestuia poate începe după obţinerea deciziei de autorizare
audiovizuală.
Difuzarea unui serviciu de programe fără deţinerea actelor juridice
menţionate constituie contravenţie, astfel cum se prevede la art. 90 alin. (1) lit. h)
şi k) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a
propus sancţionarea S.C. ALBA TELEVISION S.R.L. cu amendă în cuantum de
50.000 lei.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi k) şi alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: S.C. ALBA TELEVISION S.R.L. (care a deţinut licenţa audiovizuală
nr. TV 110.6/16.01.1996 şi decizia de autorizare nr. 317.2/17.01.2012 pentru
postul de televiziune ALBA TV din localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, licenţă a
cărei durată de valabilitate a expirat la data de 17.06.2015) se sancţionează cu
amendă în cuantum de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 50 alin.
(1) şi 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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,
LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

