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RAPORT SUPLIMENTAR 2

asupra propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea Legii nr.

48/1992 a Audiovizualului

Ca urmare a dezbaterii propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului, singurele puncte ale art. I din aceastã propunere,

care nu au fost deloc modificate de cãtre Comisia pentru culturã, arte, mijloace de

informare în masã, sunt cele redate în anexã, în formularea iniþiatorilor.

În raport cu obiectul ºi conþinutul sãu, aceastã propunere legislativã are un

caracter de lege organicã.

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAª OTTI



Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã

Anexã

Din Art. I al propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului, în urma dezbaterilor din Comisia pentru

culturã, arte, mijloace de informare în masã, au rãmas nemodificate

urmãtoarele puncte:

1. Dupã titlul CAPITOLULUI I, Dispoziþii generale, se introduce titlul secþiunii I,
cu urmãtorul conþinut:

„Secþiunea I

Libertatea de exprimare ºi responsabilitatea informãrii“

6. Dupã articolul 25 se introduce titlul secþiunii III, care va avea urmãtorul
conþinut :

„Secþiunea III

Responsabilitãþi culturale“

28. Articolul 9 devine articolul 10, iar articolul 10 devine articolul 9.

32. Dupã titlul Capitolului I1 se introduce titlul secþiunii I, cu urmãtorul conþinut:

„Secþiunea I

Planul naþional de repartizare a frecvenþelor radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale“

34. Dupa articolul 111 se introduce titlul secþiunii II, cu urmãtorul conþinut:

„Secþiunea II

Registrul naþional al frecvenþelor radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale“

37. Articolul 13 de abrogã.

42. Titlul secþiunii III se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Secþiunea III

Autorizarea recepþiei ºi a difuzãrii programelor audiovizuale prin satelit“

45. Titlul capitolului III se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„CAPITOLUL  III

Serviciile de comunicaþie audiovizualã distribuite prin cablu“

58. Alineatul (2) al articolului 33 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:



„(2) Raportul anual al Consiliului Naþional al Audiovizualului se depune la Parlament
pânã la data de 31 martie a anului urmãtor ºi este dezbãtut de Comisiile reunite pentru
culturã, arte ºi mijloace de informare în masã ale celor douã Camere ale Parlamentului,
care propun plenului Parlamentului, spre dezbatere ºi aprobare, o Rezolutie cuprinzând
aprecieri, observaþii ºi sarcini privind activitatea Consiliului.“

 PREªEDINTE,                                                         SECRETAR,

          Gabriel ÞEPELEA                                                           Puiu HAªOTTI

Experþi,    

Cristina DAN                                                            Virgil ªtefan NIÞULESCU
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Comisia pentru culturª, arte,
mijloace de informare în masª

Amendamente la propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 48/1992 a Audiovizualului

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. 2. Articolul 1 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 1. - (1) Libera exprimare a ideilor ºi a
opiniilor ºi libera comunicare a informaþiilor, prin
orice mijloace de comunicare audiovizualã, sunt
garantate prin lege, în spiritul drepturilor ºi al
libertãþilor constituþionale.

(2) Independenþa editorialã a persoanelor fizice sau
juridice care concep, realizeazã sau îºi asumã
responsabilitatea unor emisiuni sau programe
difuzate prin orice mijloace de comunicare
audiovizualã este recunoscutã ºi garantatã prin
prezenta lege.

(3) Cenzura de orice fel este interzisã.

(4) Sursele de informare utilizate în conceperea sau
elaborarea de informaþii sunt confidenþiale.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 2 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

2. Articolul 1 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Libera exprimare a ideilor ºi a opiniilor ºi libera
comunicare a informaþiilor, prin orice mijloace de comunicare
audiovizualã, sunt garantate prin lege, în spiritul drepturilor ºi
al libertãþilor constituþionale.

(2) Independenþa editorialã a persoanelor fizice sau juridice
care concep, realizeazã sau îºi asumã responsabilitatea unor
emisiuni sau programe difuzate prin orice mijloace de
comunicare audiovizualã este recunoscutã ºi garantatã prin
prezenta lege.

(3) Cenzura de orice fel este interzisã.

(4) Sursele de informare utilizate în conceperea sau elaborarea
de informaþii sunt confidenþiale.

(5) Dreptul de a avea acces liber la serviciile oferite de
difuzorii de programe audiovizuale autorizaþi este recunoscut
ºi garantat prin prezenta lege.

(6) În înþelesul prezentei legi:

a) producþia audiovizualã reprezintã o succesiune stabilitã de
imagini ºi/sau sunete, destinatã difuzãrii în public ºi

Pentru o mai mare claritate, în
sensul înþelegerii prezentei
legi, se introduc definiþiile
termenilor de specialitate
folosiþi.
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identificatã printr-un titlu;

b) programul audiovizual reprezintã o succesiune de producþii
audiovizuale, conceputã de o persoanã juridicã autorizatã, ºi
transmisã publicului de aceastã persoanã juridicã;

c) comunicaþia audiovizualã reprezintã punerea la dispoziþia
publicului a unor programe audiovizuale, liber sau
condiþionat, folosind o soluþie tehnicã specificã
radiocomunicaþiilor sau telecomunicaþiilor;

d) transmisia unui program audiovizual reprezintã difuzarea sa
primarã cãtre public;

e) retransmisia reprezintã recepþionarea ºi difuzarea simultanã,
integralã sau parþialã, a unui program audiovizual;

f) difuzarea reprezintã transmiterea unui program ori
transmiterea ºi/sau retransmiterea unor programe
audiovizuale;

g) distribuirea reprezintã difuzarea mai multor programe
audiovizuale prin cablu sau printr-un alt sistem tehnic asimilat
acestuia;

h) serviciile de comunicaþie audiovizualã reprezintã
modalitãþile tehnice concrete de realizare a unei comunicaþii
audiovizuale, acestea fiind:

- serviciul de radiodifuziune transmis pe cale radioelectricã
terestrã

- serviciul de televiziune transmis pe cale radioelectricã
terestrã

- serviciul de radiodifuziune transmis pe cale radioelectricã,
prin satelit

- serviciul de televiziune transmis pe cale radioelectricã, prin
satelit

- serviciul de comunicaþie audiovizualã distribuit prin cablu
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sau printr-un alt sistem tehnic asimilat acestuia;

i) difuzorul autorizat este persoana juridicã ce rãspunde din
punct de vedere editorial, tehnic ºi juridic de elaborarea unui
program ºi/sau de stabilirea programelor audiovizuale ce se
difuzeazã cãtre public, prin intermediul unuia sau mai multor
tipuri de servicii de comunicaþie audiovizualã;

j) postul de radiodifuziune sau de televiziune reprezintã
ansamblul format din resursele umane ºi baza materialã
folosite pentru conceperea, elaborarea ºi difuzarea unui
program de radiodifuziune, respectiv, de televiziune;

k) producãtorul independent faþã de un post de radiodifuziune
sau de televiziune este o persoanã fizicã sau  juridicã a cãrei
activitate de realizare a unor producþii audiovizuale este
finanþatã, într-o proporþie mai micã de 25%, din aceleaºi surse
cu postul respectiv ºi care deþine mai puþin de 25% din
capitalul societãþii care finanþeazã postul în cauzã, pentru
stabilirea independenþei unui producãtor impunându-se
condiþia suplimentarã ca acesta sã nu fi furnizat postului în
cauzã, în ultimii 3 ani, mai mult de 75% din producþiile sale,
în cazul în care a realizat mai mult decât o producþie;

l) tehnicile subliminale folosite în publicitatea audiovizualã
reprezintã metodele de inserare într-un program audiovizual a
unor mesaje care sunt recepþionate în mod inconºtient de
public, nefiind evidente pentru ochi, respectiv, pentru ureche,
ºi având ca scop sugestionarea radioascultãtorilor sau
telespectatorilor în sensul unei atitudini favorabile unei mãrci,
a unui produs sau a unui serviciu;

m) audienþa potenþialã a unui program audiovizual, difuzat pe
cale radioelectricã terestrã sau prin satelit, este constituitã din
populaþia recenzatã care poate recepþiona programul respectiv;

n) emisiunea este o parte distinctã a unui program
audiovizual, pentru a cãrei concepþie editorialã rãspunde
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difuzorul, ºi care este definitã printr-un titlu propriu;

o) rectificarea este anunþul fãcut de un difuzor autorizat, în
cadrul programului audiovizual propriu, prin care se enunþã
corecþiile ºi explicaþiile necesare cu privire la un mesaj care a
fost transmis în cadrul aceluiaºi program ºi a lezat o persoanã
fizicã sau juridicã într-un drept sau un interes legitim, moral
sau material;

p) programul audiovizual tematic este programul în care toate
emisiunile difuzate se încadreazã într-un anumit gen tematic

q) licenþa audiovizualã este actul prin care Consiliul Naþional
al Audiovizualului acordã, în numele statului român, pentru o
perioadã determinatã, dreptul de a difuza programe
audiovizuale într-o zonã precizatã a teritoriului, ºi cuprinde
datele de bazã ale titularului ºi elementele tehnice asociate
serviciului audiovizual ce urmeazã a fi asigurat. “

2. 3. Articolul 2 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins :

„Art. 2. - (1) Mijloacele de comunicare
audiovizualã, publice sau private, sunt obligate sã
asigure informarea corectã a publicului.

(2) Trunchiarea informaþiilor, selectarea partizanã a
acestora ori combinarea lor tendenþioasa sunt
încãlcãri ale dreptului opiniei publice la informare
corectã.

(3) Libertatea de exprimare prin mijloace de
comunicare audiovizualã nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaþa particularã a persoanei ºi
nici dreptul la propria imagine.

(4) Pentru apãrarea securitãþii naþionale, a
integritãþii teritoriale, a ordinii ºi a siguranþei
publice, este interzisã transmiterea, prin orice

Amendament propus de Comisie

Pct. 3 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

3. Articolul 2 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins :

„Art. 2. - (1) Mijloacele de comunicare audiovizualã, publice
sau private, sunt obligate sã asigure informarea corectã a
publicului.

(2) Trunchierea informaþiilor, selectarea partizanã a acestora
ori combinarea lor tendenþioasa constituie încãlcãri ale
dreptului la informare corectã.

(3) Libertatea de exprimare prin mijloace de comunicare
audiovizualã nu trebuie sã prejudicieze demnitatea, onoarea,
viaþa particularã a persoanei ºi nici dreptul acesteia la propria
imagine.

(4) Este interzisã transmiterea, prin orice mijloace de
comunicare audiovizualã, a incitãrii la rãzboi de agresiune, la

Pentru a elimina o exprimare
redundantã ºi pentru a da o mai
mare claritate textului.
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mijloace de comunicare audiovizualã, a incitãrii la
rãzboi de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de
clasã sau religioasã, la separatism teritorial sau la
violenþã publicã.

(5) Este interzisã difuzarea de informaþii cu caracter
secret, care pot aduce prejudicii siguranþei
naþionale, precum ºi a informaþiilor care pot afecta
activitatea de cercetare penalã ori imparþialitatea
puterii judecãtoreºti.

(6) Persoanele fizice sau juridice care concep,
realizeazã sau îºi asumã responsabilitatea unor
emisiuni sau programe difuzate prin mijloace de
comunicare audiovizualã sunt obligate, în cazuri
excepþionale, sã dezvãluie, numai la solicitarea
scrisã a instanþelor de judecatã, sursele de informare
utilizate în conceperea sau elaborarea anumitor
informaþii, dacã dezvãluirea acestora poate evita o
încãlcare iminentã a interesului public sau ajutã la
protejarea vieþii unei persoane.

(7) Rãspunderea civilã pentru conþinutul informaþiei
transmise prin mijloace de comunicare
audiovizualã, prin care s-au adus daune materiale
sau morale, revine, dupã caz, în condiþiile legii,
realizatorului, autorului, producãtorului, titularului
licenþei de emisie sau proprietarului staþiei
radioelectrice prin care s-a fãcut comunicarea.“

urã naþionalã, rasialã, de clasã sau religioasã, la separatism
teritorial sau la violenþã publicã, precum ºi difuzarea de
informaþii care, potrivit legii, au caracter secret ºi a
informaþiilor care pot afecta activitatea de cercetare penalã.

(5) Rãspunderea civilã pentru conþinutul informaþiei transmise
prin mijloace de comunicare audiovizualã, prin care s-au adus
daune materiale sau morale, revine, în condiþiile legii, dupã
caz, realizatorului, autorului, producãtorului, titularului
licenþei de emisie sau proprietarului staþiei radioelectrice prin
care s-a fãcut comunicarea.

(6) Persoanele fizice sau juridice care concep, realizeazã sau
îºi asumã responsabilitatea unor emisiuni sau programe
difuzate prin mijloace de comunicare audiovizualã sunt
obligate sã dezvãluie, la solicitarea scrisã a instanþelor de
judecatã, sursele de informare utilizate în conceperea sau
elaborarea anumitor informaþii, dacã dezvãluirea acestora
poate evita o încãlcare a interesului public sau ajutã la
protejarea vieþii unei persoane.“

Pentru a nu da prilej unor
interpretãri subiective ale
termenilor utilizaþi.

3. …

„Art. 21. – (1) Este interzisã difuzarea prin orice
mijloc de comunicare audiovizualã, în direct sau în
cuprinsul unor producþii înregistrate, cu excepþia
operelor artistice, a gesturilor ºi expresiilor triviale,
a insultelor, invectivelor ºi atacurilor la persoanã.

Amendament propus de Comisie

Dupª pct. 3 din art. I se introduce pct. 3 1, care va avea
urmªtorul cuprins:

31. Dupã art. 2 se introduce art. 21, care va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 21. – (1) Este interzisã difuzarea prin orice mijloc de

Pentru o exprimare mai
precisã.
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(2) În cazul transmisiilor în direct, proprietarul
mijlocului de comunicare audiovizualã respectiv va
lua toate mãsurile tehnice ºi redacþionale necesare
pentru descurajarea ºi stoparea, în fazã incipentã, a
gesturilor ºi expresiilor menþionate în alin. (1).

comunicare audiovizualã, a gesturilor obscene ºi a  expresiilor
triviale, a insultelor ºi invectivelor, în cuprinsul unor producþii
înregistrate, cu excepþia operelor artistice.

(2) În cazul transmisiilor în direct, titularul licenþei de emisie
va lua toate mãsurile tehnice ºi redacþionale necesare pentru
descurajarea ºi stoparea, în fazã incipientã, a gesturilor ºi
expresiilor menþionate în alin. (1) sau a atacurilor la persoanã.

4. 4. Dupã articolul 2 se introduce titlul secþiunii II,
care va avea urmãtorul cuprins:

„Secþiunea II

Responsabilitãþi moral – educative“

Amendament propus de Comisie

Pct. 4 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

4. Dupã articolul 21 se introduce titlul secþiunii II, care va avea
urmãtorul cuprins:

„Secþiunea II

Mãsuri de protecþie a minorilor“

Pentru mai corecta precizare a
conþinutului secþiunii.

5. 5. Dupã titlul secþiunii II se introduc articolele 21,
22, 23, 24 ºi 25, care vor avea urmãtorul cuprins:

„Art. 21. – (1) Este interzisã difuzarea prin orice
mijloc de comunicare audiovizualã, în direct sau în
cuprinsul unor producþii înregistrate, cu excepþia
operelor artistice, a gesturilor ºi expresiilor triviale,
a insultelor, invectivelor ºi atacurilor la persoanã.

(2) În cazul transmisiilor în direct, proprietarul
mijlocului de comunicare audiovizualã respectiv va
lua toate mãsurile tehnice ºi redacþionale necesare
pentru descurajarea ºi stoparea, în fazã incipentã, a
gesturilor ºi expresiilor menþionate în alin. (1).

Art. 22. - Emisiunile care pot periclita dezvoltarea
personalitãþii minorilor vor fi programate dupã cum
urmeazã:

a) producþiile cinematografice ºi alte genuri de
producþii audiovizuale care conþin secvenþe de

Amendament propus de Comisie

Pct. 5 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

5. Dupã titlul secþiunii II se introduc articolele 22, 23, 24 ºi 25,
care vor avea urmãtorul cuprins:

„Art. 22. - Emisiunile care pot periclita dezvoltarea fizicã,
moralã sau mentalã a minorilor nu pot fi programate decât
dupã cum urmeazã:

a) producþiile cinematografice ºi alte genuri de producþii
audiovizuale care conþin secvenþe de erotism sau violenþã
accentuatã: între orele 22.30 - 05.00;

b) producþiile  cinematografice ºi alte genuri de producþii
audiovizuale bazate pe exploatarea erotismului, cruzimii,
violenþei, sau a groazei: între orele 00.00 - 05.00.

Art. 23. – (1) Caracterul periculos pentru educaþia minorilor al
categoriilor prevãzute la art. 22 va fi anunþat în programele
mijloacelor de comunicare audiovizualã, iar transmiterea prin

Pentru a se preciza mai clar
interdicþia stipulatã de articol.
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erotism sau violenþã accentuatã: între orele 21.30 -
05.00;

b) producþiile  cinematografice ºi alte genuri de
producþii audiovizuale al cãror subiect este,
preponderent, exploatarea artisticã a erotismului,
cruzimii, violenþei sau a sentimentului de groazã:
între orele 00.00 - 05.00.

Art. 23. – (1) Caracterul periculos pentru educaþia
minorilor al categoriilor prevãzute la art. 22 va fi
anunþat în programele mijloacelor de comunicare
audiovizualã, iar transmiterea prin intermediul
televiziunii a unei astfel de producþii va fi însoþitã,
pe toatã durata ei, de un semnal distinct, unic pentru
toate posturile, publice sau private.“

(2) Restricþiile prevãzute la art. 22 nu se aplicã
programelor transmise prin cablu, codate, dacã
decodorul este cu cheie sau cod de acces.

Art. 24. - Este interzisã difuzarea prin orice mijloace
de comunicare audiovizualã a urmãtoarelor genuri
de producþii:

a) care fac elogiul violenþei, al imoralitãþii sau al
iresponsabilitãþii ori au ca eroi pozitivi rãufãcãtori;

b) în care minori sub vârsta de 14 ani sunt angrenaþi
în relaþii sexuale;

c) desenele animate care impresioneazã prin
monstruozitate, violenþã exageratã, cruzime.

Art. 25. - Rãspunderea încadrãrii unei producþii
difuzate într-una din categoriile prevãzute la art. 22

sau a difuzãrii uneia dintre cele interzise de art. 2 si
24 revine, solidar, realizatorului de programe ºi
titularului licenþei de emisie.“

intermediul televiziunii a unor astfel de producþii va fi
însoþitã, pe toatã durata lor, de un semn grafic distinct, unic
pentru toate posturile, publice sau private.

(2) Restricþiile prevãzute la art. 22 nu se aplicã programelor
protejate prin codare sau prin alte mijloace tehnice, dacã
decodorul este cu cheie sau cod de acces.

Art. 24. - Este interzisã difuzarea prin orice mijloace de
comunicare audiovizualã a urmãtoarelor genuri de producþii:

a) care fac elogiul violenþei, al pornografiei sau al imoralitãþii;

b) în care minori sub vârsta de 14 ani sunt angrenaþi în relaþii
sexuale;

c) desenele animate care impresioneazã prin monstruozitate,
violenþã exageratã, cruzime.

Art. 25. – Rãspunderea încadrãrii unei producþii difuzate într-
una din categoriile prevãzute la art. 22 sau a difuzãrii uneia
dintre cele interzise de art. 2 si 24 revine, solidar,
realizatorului de programe ºi titularului licenþei audiovizuale.“
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0 1 2 3

6. 7. Dupã titlul secþiunii III se introduc articolele 26 ºi
27, cu urmãtorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Posturile de radiodifuziune ºi
televiziune, persoane juridice, publice sau private,
vor asigura, pânã la 1 ianuarie 2003, în mod
progresiv, în mãsura posibilului ºi prin mijloace
corespunzãtoare, creaþiilor audiovizuale europene
un procentaj majoritar al timpului de emisie, în
calculul cãruia nu vor intra emisiunile informative
ºi sportive, jocurile, publicitatea ºi serviciile de
teleshopping ºi de teletext.

(2) În sensul prezentei legi, prin creaþii audiovizuale
europene se înþeleg operele care îºi au originea în
statele membre ale Consiliului Europei, precum ºi
operele realizate în totalitate sau majoritar de
producãtori, autori ºi lucrãtori care îºi au domiciliul
sau sediul în unul sau mai multe state care sunt
membre ale Consiliului Europei.

(3) Din creaþia europeanã difuzatã, cel puþin 35% va
fi creaþie audiovizualã româneascã, inclusiv creaþii
specifice minoritãþilor naþionale.

(4) Prin creaþii audiovizuale româneºti se înþeleg
operele care sunt create în România, în totalitate ori
majoritar, de producãtori, autori ºi lucrãtori având
domiciliul ori sediul în România sau care sunt
originari din România, dar al cãror domiciliu sau
sediu se aflã în alte state membre ale Consiliului
Europei.

(5) Din creaþiile audiovizuale româneºti, cel puþin
35% vor fi creaþii audiovizuale culturale-educative.

Art. 27. - Posturile de radiodifuziune ºi televiziune,

Amendament propus de Comisie

Pct. 7 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

7. Dupã titlul secþiunii III se introduc articolele 26 ºi 27, cu
urmãtorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Posturile de televiziune, persoane juridice, de
drept public sau privat, vor asigura, pânã la 1 ianuarie 2003, în
mod progresiv ºi prin mijloace corespunzãtoare, creaþiilor
audiovizuale europene ºi româneºti, inclusiv creaþiilor
specifice minoritãþilor naþionale, un procentaj majoritar al
timpului de emisie, în calculul cãruia nu vor intra emisiunile
informative ºi sportive, jocurile, publicitatea ºi serviciile de
teleshopping ºi de teletext.

(2) În sensul prezentei legi, prin creaþii audiovizuale europene
se înþeleg operele care îºi au originea în statele membre ale
Uniunii Europene ºi celelalte state semnatare ale Convenþiei
Europene cu privire la Televiziunea Transfrontierã, precum ºi
operele realizate în totalitate sau majoritar de producãtori,
autori ºi lucrãtori care îºi au domiciliul sau sediul în unul sau
mai multe state care sunt membre ale Uniunii Europene ori
sunt semnatare ale Convenþiei Europene cu privire la
Televiziunea Transfrontierã.

(3) Din creaþiile audiovizuale româneºti, cel puþin 35% vor fi
creaþii audiovizuale cultural - educative.

Art. 27. - Posturile de televiziune, persoane juridice române,
vor rezerva, în condiþiile articolului precedent, 10% din timpul
lor de emisie creaþiilor realizate de producãtori independenþi
în raport cu posturile respective.“

Pentru armonizarea cu
prevederile Directivei europene
Televiziunea fãrã frontiere.
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persoane juridice române, vor rezerva, în condiþiile
articolului precedent, 10% din timpul lor de emisie
creaþiilor realizate de producãtori independenþi în
raport cu posturile respective.“

7. 8. Dupã articolul 27 se introduce titlul secþiunii IV,
care va avea urmãtorul conþinut :

„Secþiunea IV

Publicitate audiovizualã“

Amendament propus de Comisie

Pct. 8 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

8. Dupã articolul 27 se introduce titlul secþiunii IV, care va
avea urmãtorul conþinut :

„Secþiunea IV

Publicitate audiovizualã ºi sponsorizare“

Pentru o mai bunã ordonare a
articolelor legii.

8. 9. Dupã titlul secþiunii IV se introduce un articol
nou, 28, care va avea urmãtorul cuprins :

„Art. 28. - (1) Prin publicitate audiovizualã se
înþelege, în sensul prezentei legi, orice formã de
mesaj difuzat prin mijloace de comunicare
audiovizuale, pe bazã de contract, în schimbul unei
sume de bani, a unui serviciu echivalent sau al altor
valori mobile sau imobile, cu scopul de a promova
numele, imaginea, produsele sau serviciile unei
persoane fizice sau juridice.

(2) Autopublicitatea înseamnã orice tip de
publicitate promovatã de proprietarul sau operatorul
unui mijloc de comunicaþie audiovizualã prin
intermediul propriului mijloc de comunicaþie
audiovizualã în legãturã cu activitãþile sale de orice
naturã ºi trebuie sã se supunã tuturor regulilor
obligatorii privind publicitatea.

(3) Autopublicitatea, difuzatã în scop promoþional,
ºi care se referã strict la anunþarea cu anticipaþie a
unor emisiuni din grila de program a postului prin
care se face anunþul sau a oricãrui alt post

Amendament propus de Comisie

Pct. 9 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

9. Dupã titlul secþiunii IV se introduce un articol nou, 28, care
va avea urmãtorul cuprins :

„Art. 28. - (1) Prin publicitate audiovizualã se înþelege, în
sensul prezentei legi, orice formã de mesaj difuzat prin
mijloace de comunicare audiovizuale, pe bazã de contract, în
schimbul unei sume de bani, a unui serviciu echivalent sau al
altor valori mobile sau imobile, cu scopul de a promova
numele, marca, imaginea, activitatea, produsele sau serviciile
unui agent economic.

(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) anunþurile cu
caracter umanitar, având scop nelucrativ.

(3) Autopublicitatea, difuzatã în scop promoþional, fãrã sã fie
aducãtoare de venituri directe, ºi care se referã strict la
prezentarea cu anticipaþie a unor emisiuni din grila de
program a postului prin care se face anunþul sau a oricãrui alt
post aparþinând aceluiaºi titular de licenþã, nu este inclusã în
durata maximã de timp destinatã publicitãþii, dar nu poate fi
inseratã în intervalul orar 19.00 - 23.00, decât între emisiuni

Pentru mai multã precizie în
text.
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aparþinând aceluiaºi titular de licenþã, face excepþie
de la regulile privind durata ºi formele de
prezentare ale publicitãþii dar nu poate fi inseratã, în
intervalul orar 19.00 - 23.00, decât între emisiuni,
între pãrþile autonome ale emisiunilor ori în pauzele
acestora.

(4) Publicitatea mascatã semnificã prezentarea cu
scop publicitar, în cadrul altor programe decât cele
destinate publicitãþii, prin cuvinte, sunete sau
imagini, a numelui, mãrcii sau activitãþii unui
producãtor sau furnizor de bunuri ori servicii.

(5) Publicitatea clandestinã semnificã prezenþa,
aparent întâmplãtoare, a numelui sau siglei unui
producãtor de bunuri ori servicii în cadrul altui
program decât cel destinat publicitãþii.“

ori în pauzele acestora.

(4) Publicitatea mascatã semnificã prezentarea, cu scop
publicitar nedeclarat, în cadrul altor programe decât cele
destinate publicitãþii, prin cuvinte, sunete sau imagini, a
numelui, a mãrcii sau a activitãþii unui agent economic, atunci
când o astfel de prezentare este fãcutã de postul de difuzare în
mod intenþionat, caracterul intenþionat fiind vãdit de obþinerea,
în schimb, a unor sume de bani, servicii ori alte avantaje.

(5) Publicitatea înºelãtoare este aceea care, în orice fel,
inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în
eroare persoana cãreia îi este adresatã sau care ia contact cu
aceastã publicitate, afectându-i comportamentul economic ºi
lezându-i interesul de consumator.

(6) Spotul publicitar izolat reprezintã publicitatea difuzatã, de
regulã, într-un moment de tensiune dramaticã a programului
în care este inseratã, conþine, în mod obligatoriu, un singur
titlu de publicitate ºi nu poate avea o duratã mai mare de 15
secunde.

(7) Emisiunile ce cuprind oferte fãcute direct publicului,
pentru vânzarea, cumpãrarea sau închirierea de produse ºi
pentru furnizarea de servicii, cu precizarea modului de platã,
constituie un tip special de publicitate, denumit teleshopping.“

9. 10. Art. 3 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 3. - (1) Publicitatea audiovizualã trebuie sã
poatã fi uºor identificatã ca atare ºi sã fie net
delimitatã de restul programului prin mesaje
acustice sau vizuale.

(2) Publicitatea va fi introdusã între programe, cu
excepþia spoturilor publicitare izolate, care pot fi
introduse în timpul programelor, respectând
prevederile alineatului precedent, fãrã însã a

Amendament propus de Comisie

Pct. 10 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

10. Art. 3 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 3. - (1) Publicitatea audiovizualã trebuie sã poatã fi uºor
identificatã ca atare ºi sã fie net delimitatã de restul
programului prin mesaje acustice sau vizuale.

(2) Publicitatea va fi introdusã, de regulã, între programe, cu
excepþia spoturilor publicitare izolate, care pot fi introduse în
timpul programelor, respectând prevederile articolului 28 alin.

Pentru armonizarea cu
prevederile Directivei europene
privind Televiziunea fãrã
frontiere.
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prejudicia dreptul de autor al producãtorului.

(3) Emisiunile de ºtiri ºi informaþii curente,
documentarele, programele cu caracter religios ºi
cele destinate copiilor nu vor fi întrerupte de
publicitate dacã durata acestora este mai micã de 30
de minute.“

(6), fãrã însã a prejudicia integritatea ºi calitatea programelor.

(3) Emisiunile de ºtiri ºi informaþii curente, documentarele,
programele cu caracter religios ºi cele destinate copiilor nu
vor fi întrerupte de publicitate dacã durata acestora este mai
micã de 30 de minute.

(4) Lung-metrajele cinematografice ºi filmele concepute
pentru televiziune, cu excepþia serialelor, foiletoanelor, a
emisiunilor de divertisment ºi a documentarelor, care au o
duratã ce depãºeºte 45 de minute, pot fi întrerupte de
publicitate o singurã datã, la fiecare perioadã completã de 45
de minute, o altã întrerupere fiind permisã dacã durata totalã a
acestor programe este cu cel puþin 20 de minute mai mare
decât douã sau mai multe perioade complete de 45 de minute.

(5) Între sfârºitul ºi începutul a douã grupaje publicitare sau
autopublicitare difuzate succesiv, în interiorul unor emisiuni,
altele decât cele precizate în alineatul precedent, trebuie sã se
scurgã o perioadã de cel puþin 20 de minute.

(6) Publicitatea pentru orice gen de producþii audiovizuale
interzise minorilor nu este permisã decât în intervalul de timp
00.00 – 05.00.

(7) Timpul de transmisie consacrat publicitãþii nu trebuie sã
depãºeascã 15% din timpul de transmisie zilnicã a
programului.

(8) Procentul precizat la alineatul precedent poate creºte pânã
la 20%, dacã publicitatea include ºi teleshopping-ul, cu
condiþia ca timpul consacrat restului publicitãþii sã nu
depãºeascã 15% din timpul de transmisie zilnicã a
programului.

(9) Timpul de transmisie consacrat publicitãþii în interval de o
orã nu poate depãºi 20% din acest interval, care se delimiteazã
prin luarea în calcul a orei, exprimatã în numere întregi.“
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0 1 2 3

10. 11. Dupã articolul 3 se introduce un articol nou, 31,
cu urmãtorul conþinut:

„Art. 31. - (1) Sunt interzise:

a) publicitatea clandestinã sau mascatã;

b) folosirea tehnicilor subliminale;

c) orice formã de publicitate audiovizualã explicitã
pentru produse din tutun, precum ºi pentru
medicamentele care se livreazã numai pe bazã de
prescripþie medicalã;

d) apariþia în mesaje publicitare a imaginii sau
numai a vocii persoanelor care prezintã emisiuni de
ºtiri sau economice.

(2) Publicitatea fãcutã bãuturilor alcoolice se va
conforma urmãtoarelor criterii:

a) nu se va adresa în mod expres minorilor ºi, în
special, nu se vor prezenta minori care consumã
bãuturi alcoolice;

b) nu va face nici o legãtura între consumul de
alcool ºi stimularea performanþelor fizice sau
conducerea unui vehicul;

c) nu se va crea impresia cã prin consumul de alcool
se poate dobândi succes social sau sexual;

d) nu se va pretinde cã alcoolul are calitãþi
terapeutice sau ca ar putea fi un stimulent, un
sedativ ori un mijloc de rezolvare a conflictelor
personale;

e) nu se va încuraja consumul excesiv de alcool ºi
nu se vor prezenta abstinenþa ori consumul moderat

Amendament propus de Comisie

Pct. 11 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

11. Dupã articolul 3 se introduce un articol nou, 31, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 31. - (1) Sunt interzise:

a) publicitatea mascatã ºi înºelãtoare;

b) folosirea tehnicilor subliminale;

c) orice formã de publicitate audiovizualã pentru produse din
tutun, precum ºi pentru medicamentele care se livreazã numai
pe bazã de prescripþie medicalã;

d) apariþia în mesaje publicitare a imaginii sau numai a vocii
persoanelor care prezintã emisiuni de ºtiri sau economice.

(2) Publicitatea fãcutã bãuturilor alcoolice se va conforma
urmãtoarelor criterii:

a) nu se va adresa în mod expres minorilor ºi, în special, nu se
vor prezenta minori care consumã bãuturi alcoolice;

b) nu va face nici o legãtura între consumul de alcool ºi
stimularea performanþelor fizice sau conducerea unui vehicul;

c) nu se va crea impresia cã prin consumul de alcool se poate
dobândi succes social sau sexual;

d) nu se va pretinde cã alcoolul are calitãþi terapeutice sau cã
ar putea fi un stimulent, un sedativ ori un mijloc de rezolvare
a conflictelor personale;

e) nu se va încuraja consumul excesiv de alcool ºi nu se vor
prezenta abstinenþa ori consumul moderat într-o luminã
nefavorabilã;

f) nu se va pune accentul pe conþinutul bogat în alcool al

Pentru a se elimina un termen
care nu mai este definit.
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într-o luminã nefavorabilã;

f) nu se va pune accentul pe conþinutul bogat în
alcool al bãuturilor, ca pe o calitate stimulatoare a
acestora.“

bãuturilor, ca pe o calitate stimulatoare a acestora.“

11. 29. Dupã articolul 9, devenit articolul 10, se
introduce un articol nou, 101 cu urmãtorul conþinut:

„Art.101. - (1) Sponsorizarea unor emisiuni sau
programe de televiziune sau radiodifuziune este
permisã numai în urmãtoarele condiþii:

a) numele, sigla sau imaginea de marcã a
sponsorului se va comunica la începutul ºi/sau la
sfârºitul emisiunii sau programului;

b) sponsorul nu influenþeazã conþinutul, forma sau
programarea emisiunilor ori a programelor ºi nu
afecteazã în nici un fel independentã editorialã a
postului respectiv de televiziune sau radiodifuziune;

c) publicitatea fãcutã produselor sau serviciilor
sponsorului în timpul emisiunilor sau programelor
sponsorizate este interzisã.

(2) Sunt interzise sponsorizãrile efectuate de
persoane fizice sau juridice al cãror obiect principal
de activitate este producþia sau comercializarea de
produse ori servicii pentru care publicitatea
audiovizualã este interzisã, potrivit prezentei legi.

(3) Este interzisã sponsorizarea programelor sau
emisiunilor de ºtiri ori a celor de informare politicã
sau economicã.

Amendament propus de Comisie

Pct. 29 din art. I se introduce dupª pct. 11, se
renumeroteazª, devenind pct. 12, se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

12. Dupã articolul 31 se introduce un articol nou, 32, cu
urmãtorul conþinut:

„Art.32. – (1) Sponsorizarea, în înþelesul prezentei legi, este
contribuþia directã sau indirectã, a unei persoane juridice care
nu este producãtor în domeniul audiovizual ºi nu deþine
licenþe audiovizuale, la finanþarea, totalã sau parþialã, a unei
emisiuni sau a unui program audiovizual, fãcutã cu scopul de
a-ºi promova numele, marca sau obiectul activitãþii.

(2) Sponsorizarea unor emisiuni sau programe de
radiodifuziune sau televiziune trebuie anunþatã ca atare, la
începutul acestora, ºi este permisã numai în urmãtoarele
condiþii:

a) numele, sigla sau imaginea de marcã a sponsorului se pot
comunica la începutul ºi/sau la sfârºitul emisiunii sau al
programului;

b) la transmisiile în direct ale unor manifestãri sportive ºi ale
unor evenimente sociale, politice sau culturale este permisã
prezenþa în spaþiul din care se face transmisia a numelor,
siglelor, mãrcilor sau imaginilor unor agenþi economici sau a
unor produse ale acestora, cu condiþia ca între emitent ºi
agenþii economici în cauzã sã nu existe o relaþie contractualã
directã sau indirectã de sponsorizare sau publicitate pentru
evenimentul respectiv;

Pentru definirea mai clarã a
termenilor ºi armonizarea cu
prevederile Directivei europene
privind Televiziunea fãrã
frontiere.
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c) prezenþa numelui, a siglei, a mãrcii sau a imaginii de marcã
a sponsorului este permisã în interiorul emisiunilor sau al
programelor care transmit manifestãri sportive sau culturale
ori în emisiunile concurs sau de divertisment, la intervale de
cel puþin 20 de minute;

d) sponsorul nu influenþeazã conþinutul, forma sau
programarea emisiunilor ori a programelor ºi nu afecteazã în
nici un fel independenþa editorialã a postului respectiv de
televiziune sau radiodifuziune;

e) publicitatea fãcutã produselor sau serviciilor sponsorului în
timpul emisiunilor sau al programelor sponsorizate este
interzisã.

(3) Sunt interzise sponsorizãrile efectuate de persoane juridice
al cãror obiect principal de activitate este producþia sau
comercializarea de produse ori servicii pentru care
publicitatea audiovizualã este interzisã, potrivit prezentei legi.

(4) Este interzisã sponsorizarea programelor sau emisiunilor
de ºtiri ori a celor politice sau economice.

12. 12… Amendament propus de Comisie

Pct. 12 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 13

Din motive de tehnicã
legislativã.

13. 13. Dupã titlul secþiunii V se introduce un articol
nou, 32, cu urmãtorul conþinut:

 „Art. 32. - (1) Dreptul de a avea acces liber la
serviciile oferite de difuzorii de programe
audiovizuale autorizaþi este recunoscut ºi garantat
prin prezenta lege ºi nu poate fi limitat prin
restrângerea posibilitãþilor de recepþie sau prin alte
mijloace.

(2) Dreptul publicului de a avea acces liber la
informaþie nu poate fi restrâns prin afectul unei
concesionãri exclusive obþinute de un difuzor de

Amendament propus de Comisie

Pct. 13 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 14, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

14. Dupã titlul secþiunii V se introduce un articol nou, 33, cu
urmãtorul conþinut:

 „Art. 33. - (1) Dreptul publicului de a avea acces liber la
informaþie nu poate fi restrâns prin efectul unei cesiuni
exclusive obþinute de un difuzor de programe audiovizuale
pentru transmisia unui eveniment de mare interes public,
cesiune prin care o parte importantã a publicului ar putea fi

Din motive de tehnicã
legislativã ºi pentru a face
posibilã aplicarea legii.
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programe audiovizuale pentru retransmisia unui
eveniment de mare interes public, concesiune prin
care o parte importantã a publicului ar putea fi
privatã de posibilitatea urmãririi evenimentului.

(3) Dreptul persoanei de a alege liber programele ºi
serviciile de comunicaþie audiovizualã, precum ºi
dreptul la confidenþialitatea acestei alegeri sunt
recunoscute ºi garantate prin prezenta lege ºi nu pot
fi sub nici un motiv limitate ori restrânse.“

privatã de posibilitatea urmãririi evenimentului.

(2) Lista evenimentelor de mare interes public este alcãtuitã,
periodic, de Consiliul Naþional al Audiovizualului.

(3) Dreptul persoanei de a alege liber programele ºi serviciile
de comunicaþie audiovizualã, precum ºi dreptul la
confidenþialitatea acestei alegeri sunt recunoscute ºi garantate
prin prezenta lege ºi nu pot fi sub nici un motiv limitate ori
restrânse.“

14. 14. Articolul 4 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 4. - (1) Persoana fizicã sau juridicã care se
considerã lezatã într-un drept sau interes legitim,
moral sau material, printr-o comunicaþie
audiovizualã explicitã ori printr-o aluzie clarã, are
dreptul sã cearã rectificarea necesarã, iar în cazul în
care aceasta i se refuzã sau nu este posibilã are
dreptul la replicã.

(2) Rectificarea sau replica vor fi difuzate în
aceleaºi condiþii în care dreptul sau interesul
persoanei fizice ori juridice a fost lezat.

(3) Rãspunderea pentru difuzarea rectificãrii sau
pentru asigurarea dreptului la replicã revine, dupã
caz, realizatorului, autorului sau titularului licenþei
de emisie.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 14 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 15, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

14. Articolul 4 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 4. - (1) Persoana fizicã sau juridicã care se considerã
lezatã într-un drept sau interes legitim, moral sau material,
printr-o comunicaþie audiovizualã, în mod explicit sau aluziv,
are dreptul sã cearã rectificarea necesarã sau, dupã caz,
dreptul la replicã; în cazul în care rectificarea i se refuzã sau
acesteia nu i se dã curs, are dreptul la replicã.

(2) Rectificarea sau replica vor fi difuzate gratuit ºi integral, în
aceleaºi condiþii în care dreptul sau interesul persoanei a fost
lezat, pe acelaºi post ºi program, în cadrul aceluiaºi fascicul
orar ºi în limitele aceleiaºi durate, dar nu mai puþin de 3
minute.

(3) Rãspunderea pentru difuzarea rectificãrii sau pentru
asigurarea dreptului la replicã revine, dupã caz, realizatorului,
autorului sau titularului licenþei audiovizuale.“

Pentru armonizarea cu
prevederile Directivei europene
privind Televiziunea fãrã
frontiere.

15. 15. Dupã articolul 4 se introduce un articol nou, 41,
cu urmãtorul conþinut:

„Art. 41. - (1) Este interzisã difuzarea de

Amendament propus de Comisie

Pct. 15 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 16, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Pentru a nu lãsa loc unor
interpretãri care ar face
neaplicabile prevederile legii.
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contrareplici.

(2) Difuzarea replicii poate fi refuzatã numai în
urmãtoarele cazuri:

a) textul scris al replicii nu a fost transmis în
prealabil realizatorului, autorului sau titularului de
licenþã;

b) textul replicii conþine invective, insulte sau
atacuri la persoanã;

c) persoana care solicitã difuzarea replicii nu a fost
lezatã direct sau nu reprezintã legal persoana fizicã
ori juridicã lezatã;

d) transmiterea replicii depãºeºte 3 minute;

e) solicitarea replicii nu a fost fãcutã în termen de 5
zile de la refuzul rectificãrii.“

„Art. 41. - (1) Este interzisã difuzarea de contrareplici sau
comentarii pe marginea replicii.

(2) Difuzarea replicii poate fi refuzatã numai în urmãtoarele
cazuri:

a) textul scris al replicii nu a fost transmis în prealabil
realizatorului, autorului sau titularului de licenþã;

b) textul replicii conþine invective, insulte sau atacuri la
persoanã;

c) persoana care solicitã difuzarea replicii nu este persoana
fizicã sau juridicã lezatã sau nu o reprezintã legal pe aceasta.

(3) Termenul de depunere a cererii pentru rectificare este de
cel mult 5 zile calendaristice de la emisiunea în care s-a
produs vãtãmarea.

(4) Titularul licenþei audiovizuale analizeazã cererea pentru
rectificare ºi, în termen de maximum douã zile, fie difuzeazã
rectificarea, fie comunicã în scris solicitantului refuzul
motivat privind difuzarea rectificãrii.

(5) În cazul în care titularul licenþei audiovizuale nu difuzeazã
rectificarea solicitatã, cererea pentru acordarea dreptului la
replicã se poate depune la sediul titularului licenþei, în termen
de cel mult 10 zile calendaristice de la data emisiunii în care
s-a produs vãtãmarea.

(6) Titularul licenþei audiovizuale are la dispoziþie, pentru
difuzarea replicii, maximum douã zile de la depunerea cererii.

(7) În cazul în care titularul licenþei audiovizuale nu difuzeazã
replica, persoana vãtãmatã poate sesiza Consiliul Naþional al
Audiovizualului, în termen de maximum 15 zile de la
emisiunea în care s-a produs vãtãmarea.

(8) În maximum 8 zile de la înregistrarea sesizãrii, Consiliul
Naþional al Audiovizualului cerceteazã, delibereazã ºi
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comunicã decizia datã solicitantului ºi titularului licenþei
audiovizuale.

(9) În cazul în care, prin rezoluþia Consiliului Naþional al
Audiovizualului se dã câºtig de cauzã solicitantului, titularul
de licenþã are obligaþia de a difuza replica în cel mult douã
zile de la comunicarea rezoluþiei.“

16. 16… Amendament propus de Comisie

Pct. 16 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 17

Din motive de tehnicã
legislativã.

17. 17. Articolul 5 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 5. - (1) Persoanele juridice din domeniul
comunicãrii audiovizuale care concep, produc,
transmit sau retransmit programe sunt publice sau
private.

(2) Indiferent de forma de proprietate, persoanele
juridice din domeniul audiovizualului servesc
interesul public.

(3) Persoanele juridice publice sau private au
dreptul sã deþinã în proprietate, în concesiune sau în
închiriere staþii de emisie terestre sau prin satelit ºi
orice tip de reþele de comunicaþii audiovizuale.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 17 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 18, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

18. Articolul 5 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 5. - (1) Persoanele juridice din domeniul comunicaþiei
audiovizuale care concep, produc, difuzeazã, transmit sau
retransmit programe sunt de drept public sau privat.

(2) Persoanele juridice din domeniul comunicaþiei
audiovizuale, indiferent de forma de proprietate, nu pot aduce
prejudicii interesului public.

 (3) Persoanele juridice publice sau private au dreptul sã
deþinã în proprietate, în concesiune sau în închiriere staþii de
emisie terestre sau prin satelit ºi orice tip de reþele de
comunicaþii audiovizuale.

(4) Reþelele de distribuþie prin cablu a programelor
audiovizuale sunt în proprietatea persoanelor juridice pânã la
punctul de racordare a utilizatorului la reþea.“

Din motive de tehnicã
legislativã ºi pentru a proteja
beneficiarii serviciilor de
comunicaþii audiovizuale
distribuite prin cablu.

18. 18… Amendament propus de Comisie

Pct. 18 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 19

Din motive de tehnicã
legislativã.

19. 19. Dupã articolul 51 se introduce un articol nou, 52, Amendament propus de Comisie Pentru a nu forþa societãþile
comerciale cu rãspundere
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cu urmãtorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Persoanele juridice private sunt
societãþi comerciale române, cu capital integral sau
parþial privat, integral sau parþial român sau strãin.

(2) Persoanele juridice de drept privat, care transmit
sau retransmit programe, prin emiþãtor terestru, prin
satelit sau prin cablu, se constituie ºi funcþioneazã
sub formã de societãþi comerciale pe acþiuni.

(3) Acþiunile reprezentând capitalul social al
societãþilor prevãzute la alineatul precedent nu pot
fi decât nominative.

(4) În termen de 90 de zile de la data publicãrii
prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
societãþile comerciale cu rãspundere limitatã
deþinãtoare de licenþã de emisie se vor transforma în
societãþi comerciale pe acþiuni.

(5) Nerespectarea prevederii din alineatul (4) atrage
dupã sine pierderea licenþei de emisie.

(6) Transferul dreptului de proprietate asupra
acþiunilor este permis, în condiþiile respectãrii
prezentei legi, dacã nu implicã modificarea
conþinutului licenþei.“

Pct. 19 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 20, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

20. Dupã articolul 51 se introduce un articol nou, 52, cu
urmãtorul cuprins:

„Art. 52. - (1)  Agenþii economici, persoane juridice de drept
privat, care produc, difuzeazã, transmit sau retransmit
programe audiovizuale, prin emiþãtor terestru, prin satelit, prin
cablu coaxial, fibrã opticã, microunde, precum ºi prin orice
alte mijloace, se constituie ºi funcþioneazã sub formã de
societãþi comerciale pe acþiuni sau cu rãspundere limitatã.

(2) Acþiunile sau pãrþile sociale reprezentând capitalul social
al societãþilor comerciale prevãzute la alineatul precedent nu
pot fi decât nominative.

(3) Transferul dreptului de proprietate asupra acþiunilor sau a
pãrþilor sociale este permis, în condiþiile respectãrii prezentei
legi, cu condiþia sã nu implice modificarea conþinutului
licenþei.“

limitatã sã îºi înceteze
activitatea în domeniul
audiovizual, în situaþia în care
nu existã garanþia cã vor exista
alþi agenþi economic capabili sã
preia aceste servicii.

20. 20…. Amendament propus de Comisie

Pct. 20 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 21

Din motive de tehnicã
legislativã.

21. 21. Dupã titlul secþiunii VII se introduce un articol
nou, 53, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 53. - Pentru protejarea pluralismului opiniilor,
în spiritul alineatului (2) al art. 5 din prezenta lege,
concentrarea proprietãþii ºi extinderea audienþei în
domeniul audiovizual sunt limitate la dimensiuni

Amendament propus de Comisie

Pct. 21 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 22, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

22. Dupã titlul secþiunii VII se introduce un articol nou, 53, cu
urmãtorul conþinut:

Pentru a elimina o redundanþã
ºi a oferi mai multã rigoare
textului.
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care sã asigure eficienþa economicã dar sã nu
genereze apariþia de monopoluri informaþionale.“

„Art. 53. - Pentru protejarea pluralismului opiniilor,
concentrarea proprietãþii ºi extinderea audienþei în domeniul
audiovizual sunt limitate la dimensiuni care sã asigure
eficienþa economicã, dar sã nu genereze apariþia de
monopoluri informaþionale naþionale, regionale sau locale.“

22. 22. Articolul 6 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 6. - O persoanã fizicã sau juridicã privatã nu
poate fi acþionar la douã sau mai multe societãþi
comerciale care oferã acelaºi tip de comunicaþie,
audio sau video, terestrã, prin satelit sau prin cablu,
în aceeaºi zonã geograficã.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 22 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 23, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

23. Articolul 6 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 6. - O persoanã fizicã sau juridicã privatã nu poate sã
deþinã mai mult de 5% din capitalul social de la douã sau mai
multe societãþi comerciale care oferã acelaºi serviciu de
comunicaþie audiovizualã, în aceeaºi zonã geograficã.“

Pentru a permite ºi micilor
acþionari, fãrã greutate în
luarea deciziilor, sã deþinã
acþiuni la mai multe societãþi
comerciale.

23. 23. Dupã articolul 6 se introduc articolele 61, 62, 63,
64 ºi 65, care vor urmãtorul conþinut:

„Art. 61. – (1) O societate comercialã nu poate
deþine mai mult de o licenþã de emisie naþionalã.

(2) Una ºi aceeaºi persoanã fizicã sau juridicã,
românã sau strãinã, nu poate deþine direct sau
indirect, mai mult de 49% din capitalul social al
unei societãþi comerciale care deþine licenþã de
emisie naþionalã.

(3) Persoana fizicã sau juridicã privatã, românã sau
strãinã, care posedã peste 10% din capitalul social
al unei societãþi comerciale ce deþine licenþã de
emisie naþionalã nu poate:

a) sã participe la capitalul social al altei societãþi
comerciale ce deþine licenþã de emisie naþionalã;

b) sã aibã o participare majoritarã la capitalul social
al unei societãþi comerciale ce deþine mai mult de 5

Amendament propus de Comisie

Pct. 23 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 24, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

24. Dupã articolul 6 se introduc articolele 61, 62, 63, 64 ºi 65,
care vor urmãtorul conþinut:

„Art. 61. – (1) O societate comercialã nu poate deþine mai mult
de o licenþã de emisie naþionalã, pentru  acelaºi serviciu de
comunicaþie audiovizualã.

(2) Persoana fizicã sau juridicã de drept privat, românã sau
strãinã, care posedã peste 10% din capitalul social al unei
societãþi comerciale ce deþine licenþã de emisie naþionalã nu
poate:

a) sã participe la capitalul social al altei societãþi comerciale
ce deþine licenþã de emisie naþionalã, care oferã acelaºi
serviciu de comunicaþie audiovizualã;

b) sã aibã o participare majoritarã la capitalul social al unei
societãþi comerciale ce deþine mai mult de 5 licenþe de emisie

Pentru limitarea posibilitãþilor
de realizare a unui monopol
audiovizual ºi pentru a conferi
mai multã precizie textului.
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licenþe de emisie localã sau 2 licenþe de emisie
regionalã ori 3 licenþe de emisie localã ºi una
regionalã, cu respectarea prevederii din art. 6 al
prezentei legi.

(4) În sensul prezentei legi:

a) o licenþã de emisie naþionalã dã dreptul la o
difuzare a cãrei zonã geograficã de acoperire
cuprinde un potenþial de audienþã de peste 60% din
populaþia recenzatã a þãrii;

b) o licenþã de emisie regionalã dã dreptul la o
difuzare a cãrei zonã geograficã de acoperire
reprezintã un potenþial de audienþã cuprins intre 3%
ºi 20% din populaþia recenzatã a  þãrii;

c) o licenþã de emisie localã dã dreptul la o difuzare
a cãrei zonã geograficã de acoperire cuprinde un
potenþial de audienþã de pânã la 3% din populaþia
recenzatã a þãrii.

(5) Prevederile alineatelor (1) – (3) sunt valabile ºi
pentru cazurile în care, prin cumul de licenþe locale
ºi/sau  regionale ºi în urma retransmisiei prin cablu,
se ajunge la o audienþã echivalentã unei licenþe
naþionale.

Art. 62. - (1) O persoanã fizicã sau juridicã privatã,
românã sau strãinã, nu poate deþine pachetul
majoritar de acþiuni al unei societãþi comerciale care
oferã un tip de comunicaþie audiovizualã ºi, în
acelaºi timp, o participare mai mare de 20% la
capitalul social al uneia sau mai multor societãþi
comerciale care oferã alt tip de comunicaþie
audiovizualã sau editeazã presã scrisã.

(2) Prevederile alineatului (1) se aplicã atunci când:

localã sau 2 licenþe de emisie regionalã ori 3 licenþe de emisie
localã ºi una regionalã, care oferã acelaºi serviciu de
comunicaþie audiovizualã.

(3) Persoana care nu îndeplineºte condiþiile prevãzute la alin.
(2) lit. b), poate participa la concursul pentru obþinerea unei
licenþe naþionale, având obligaþia ca, dupã obþinerea deciziei
de autorizare, în termen de 10 zile, sã renunþe la licenþele
regionale sau locale care depãºesc numãrul maxim admis.

(4) În sensul prezentei legi:

a) o licenþã de emisie naþionalã dã dreptul la o difuzare a cãrei
zonã geograficã de acoperire cuprinde o audienþã potenþialã de
peste 60% din populaþia recenzatã a þãrii;

b) o licenþã de emisie regionalã dã dreptul la o difuzare a cãrei
zonã geograficã de acoperire reprezintã o audienþã potenþialã
cuprinsã intre 3% ºi 20% din populaþia recenzatã de pe
teritoriul a 3 pânã la 8 judeþe;

c) se considerã licenþã de emisie localã licenþa a cãrei zonã
geograficã de acoperire ºi a cãrei audienþã potenþialã sunt mai
mici decât cele prevãzute pentru o licenþã regionalã;

d) licenþele acordate pentru municipiul Bucureºti sunt
considerate licenþe locale.

(5) Prevederile alineatelor (1) – (3) sunt valabile ºi pentru
cazurile în care, în urma retransmisiei terestre ºi prin cablu, se
ajunge la o audienþã echivalentã unei licenþe naþionale.

Art. 62. - (1) O persoanã fizicã sau juridicã de drept privat,
românã sau strãinã, nu poate deþine pachetul majoritar de
acþiuni care conferã drept majoritar de vot sau, dupã caz,
capitalul majoritar al unei societãþi comerciale care oferã mai
mult de un serviciu de comunicaþie audiovizualã ºi editeazã
presã scrisã de informaþie generalã, decât în condiþiile stabilite
la alin. (3) .
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a) audienþa cumulatã a celor douã tipuri de
comunicaþie audiovizualã depãºeºte 50% din totalul
populaþiei recenzate cuprinse în zona de acoperire;

b) tirajul tuturor publicaþiilor editate de societatea
sau societãþile comerciale respective depãºeºte 20%
din tirajul total al publicaþiilor editate în zona de
acoperire;

c) audienþa cumulatã a celor douã tipuri de
comunicaþie audiovizualã depãºeºte 35% din totalul
populaþiei recenzate cuprinse în zona respectivã iar
tirajul tuturor publicaþiilor editate depãºeºte 10%
din totalul publicaþiilor editate în aceeaºi zonã.

Art. 63. - (1) O persoanã fizicã sau juridicã nu poate
deþine mai mult de 20% din capitalul social al unei
societãþi comerciale de televiziune sau
radiodifuziune cu licenþã de emisie naþionalã, dacã
are o participare majoritarã la capitalul social al
unei societãþi comerciale care editeazã presã scrisã,
în condiþiile în care tirajul tuturor publicaþiilor
editate de aceastã societate depãºeºte 10% din
tirajul total al publicaþiilor editate în România.

Art. 64. - În condiþiile respectãrii prevederilor
cuprinse în articolele 6, 61, 62 ºi 63, o societate
comercialã ale cãrei servicii de televiziune ºi
radiodifuziune acoperã aceeaºi zonã geograficã,
care cuprinde peste 30% din populaþia recenzatã a
þãrii, nu poate candida pentru obþinerea de licenþe
noi ºi nici pentru mãrirea puterii de emisie a
staþiilor de care dispune.

Art. 65. - În termen de un an de la promulgarea
prezentei legi, persoanele fizice sau juridice a cãror
activitate nu se încadreazã în prevederile articolelor
6 - 64 vor face demersurile necesare pentru intrarea

(2) O persoanã fizicã sau juridicã de drept privat, românã sau
strãinã, nu poate deþine pachetul majoritar de acþiuni care
conferã drept majoritar de vot sau, dupã caz, capitalul
majoritar la o societate comercialã care oferã un serviciu de
comunicaþie audiovizualã ºi, în acelaºi timp, o participare mai
mare de 20% la capitalul social sau vot majoritar, la una sau
mai multe societãþi comerciale, care oferã servicii de
comunicaþie audiovizualã sau editeazã presã scrisã în
interiorul aceleiaºi zone de acoperire, decât în condiþiile alin.
(3).

(3) – Condiþiile de aplicare ale alineatelor (1) ºi (2):

(a) audienþa potenþialã cumulatã a serviciilor de comunicaþie
audiovizualã nu depãºeºte 5O% din totalul populaþiei
recenzate cuprinse în zona de acoperire;

(b) tirajul tuturor publicaþiilor editate de societatea sau
societãþile comerciale respective nu depãºeºte 20% din tirajul
total al publicaþiilor difuzate în zona de acoperire, în cursul
ultimelor 12 luni calendaristice, mai puþin retururile;

(c) audienþa potenþialã cumulatã a serviciilor de comunicaþie
audiovizualã nu depãºeºte 35% din totalul populaþiei
recenzate cuprinse în zona de acoperire, iar tirajul tuturor
publicaþiilor difuzate nu depãºeºte 10% din tirajul publicaþiilor
editate în aceeaºi zonã de acoperire, în cursul ultimelor 12 luni
calendaristice, mai puþin retururile.

Art. 63 – O persoanã fizicã sau juridicã de drept privat,
românã sau strãinã, nu poate deþine mai mult de 20% din
capitalul social al unei societãþi comerciale de radiodifuziune
sau televiziune cu licenþã de emisie naþionalã, dacã are o
participare majoritarã la capitalul social sau vot majoritar la o
societate comercialã care editeazã presã scrisã, în condiþiile în
care tirajul tuturor publicaþiilor editate de aceastã societate
depãºeºte 10% din totalul publicaþiilor editate în România în
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în legalitate, în caz contrar, toate licenþele de emisie
de care dispun fiindu-le anulate.“

cursul ultimelor 12 luni calendaristice.

Art. 64 – De la prevederile articolelor 6 – 63 fac excepþie
societãþile comerciale care oferã programe tematice, dar nu ºi
cele care oferã programe tematice de ºtiri.

Art. 65. - În condiþiile respectãrii prevederilor cuprinse în
articolele 6, 61, 62 ºi 63, o societate comercialã ale cãrei
servicii de radiodifuziune ºi televiziune acoperã aceeaºi zonã
geograficã, care cuprinde peste 30% din populaþia recenzatã a
þãrii, nu poate candida pentru obþinerea de licenþe noi ºi nici
pentru mãrirea puterii de emisie a staþiilor de care dispune.

Art. 66. - În termen de un an de la promulgarea prezentei legi,
persoanele fizice sau juridice a cãror activitate nu se
încadreazã în prevederile articolelor 6 – 65 vor face
demersurile necesare pentru intrarea în legalitate.“

24. 24…. Amendament propus de Comisie

Pct. 24 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 25

Din motive de tehnicã
legislativã.

25. 25…. Amendament propus de Comisie

Pct. 25 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 26

Din motive de tehnicã
legislativã.

26. 26. Articolul 8 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 8. - (1) Comunicaþia audiovizualã se face în
baza licenþei de emisie ºi a Deciziei de autorizare,
eliberate în condiþiile prezentei legi.

(2) Licenþele de emisie pentru persoanele juridice
publice se elibereazã fãrã concurs ºi gratuit, în urma
susþinerii solicitãrii de licenþã în ºedinþã, ºi având
baza documentarã întocmitã conform normelor
legale.

(3) Nu se acordã licenþã de emisie autoritãþilor
publice, formaþiunilor politice, organismelor ºi

Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Pct. 26 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 27, se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

27. Articolul 8 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 8. - (1) Comunicaþia audiovizualã se face în baza licenþei
audiovizuale ºi a Deciziei de autorizare, eliberate în condiþiile
prezentei legi.

(2) Licenþele audiovizuale pentru persoanele juridice publice,
necesare funcþionãrii acestora în conformitate cu legislaþia în
vigoare, se elibereazã fãrã concurs ºi gratuit, în urma susþinerii

Pentru stimularea concurenþei
ºi pentru a da mai multã
claritate textului.
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organizaþiilor religioase precum ºi agenþiilor de
publicitate.

solicitãrii de licenþã în ºedinþã publicã, ºi având baza
documentarã întocmitã conform normelor legale.

(3) Nu se acordã licenþã audiovizualã autoritãþilor publice
centrale, formaþiunilor politice, precum ºi agenþiilor de
publicitate.

(4) Autoritãþile publice locale pot primi licenþã de emisie
localã, numai dacã în zona de acoperire mai funcþioneazã ºi un
post local, de drept privat, având acelaºi serviciu de
comunicaþie audiovizualã.

Pentru a permite autoritãþilor
locale, organizaþiilor
neguvernamentale ºi
organismelor religioase sã intre
în competiþie pentru obþinerea
licenþelor audiovizuale, fãrã a
mai fi nevoite sã apeleze la
subterfugii.

27. 27. Dupã articolul 8 se introduce titlul secþiunii IX,
cu urmãtorul conþinut:

„Secþiunea IX

Prevederi generale finale“

Amendament propus de Comisie

Pct. 27 din art. I se eliminª.

Titlul secþiunii nu este necesar.

28. Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Dupª pct. 28 din art. I, se introduce pct. 29, care va avea
urmªtorul cuprins:

Articolul 10, devenit articolul 9, se modificã ºi va avea
urmãtorul conþinut:

„Art. 9. – Persoanele juridice care îºi desfãºoarã activitatea în
conformitate cu prevederile prezentei legi sunt obligate sã
informeze publicul cu privire la:

a) denumirea, sediul, numele reprezentantului legal ºi a 3
dintre principalii asociaþi ºi/sau membri în consiliul de
administraþie;

b) serviciile de comunicaþie audiovizualã pe care le asigurã;

numele realizatorului de programe sau de emisiuni.“

Pentru a fi respectate
recomandãrile Consiliului
Europei în ceea ce priveºte
transparenþa în domeniul
mijloacelor de comunicare
audiovizualã.
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29. 30. Articolul 11 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 11. - Consiliul Naþional al Audiovizualului
este autoritatea publicã autonomã de reglementare
în domeniul audiovizualului, cu personalitate
juridicã, având sediul în Bucureºti ºi reprezentanþe
teritoriale, care îºi exercitã atribuþiile potrivit
prevederilor prezentei legi.“

Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Pct. 30 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

30. Articolul 11 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 11. - Autoritatea publicã autonomã de reglementare în
domeniul audiovizualului este Consiliul Naþional al
Audiovizualului, persoanã juridicã având sediul în Bucureºti,
care îºi exercitã atribuþiile potrivit prevederilor prezentei
legi.“

Pentru a nu introduce
obligativitatea înfiinþãrii unor
reprezentanþe teritoriale.

30. 31. Dupã articolul 11 se introduce titlul unui capitol
nou, cu urmãtorul conþinut:

„Capitolul I1

Regimul frecvenþelor radioelectrice din domeniul
audiovizualului“

Amendament propus de Comisie

Pct. 31 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

31. Dupã articolul 11 se introduce titlul unui capitol nou, cu
urmãtorul conþinut:

„Capitolul II

Planul naþional al frecvenþelor radioelectrice destinate
difuzãrii programelor audiovizuale“

Pentru o mai corectã
exprimare.

31. 33. Dupã titlul secþiunii I se introduce un articol
nou, 111, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 111. - (1) Ansamblul frecvenþelor
radioelectrice disponibile pe teritoriul României
constituie domeniu public al statului.

(2) Stabilirea frecvenþelor destinate audiovizualului
ºi a zonelor de acoperire ale acestora se face prin
Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale.

(3) Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor

Amendament propus de Comisie

Pct. 33 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

33. Dupã titlul secþiunii I se introduce un articol nou, 111, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 111. - (1) Totalitatea frecvenþelor radioelectrice
disponibile pe teritoriul României constituie domeniu public
al statului.

(2) Stabilirea frecvenþelor destinate difuzãrii programelor
audiovizuale ºi a zonelor de acoperire ale acestora se face prin
Planul naþional de repartizare a frecvenþelor radioelectrice
destinate difuzãrii programelor audiovizuale, denumit, în

Pentru a se asigura integrarea
în Planul naþional al
frecvenþelor a frecvenþelor pe
care sunt transmise programele
posturilor publice româneºti
pentru strãinãtate.

Pentru o exprimare mai
limpede.
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audiovizuale se elaboreazã de cãtre Ministerul
Comunicaþiilor, cu consultarea Consiliului Naþional
al Audiovizualului ºi cu respectarea tratatelor ºi a
acordurilor internaþionale la care România este
parte.

(4) Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale se aprobã prin hotãrâre de guvern, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi.

(5) Prin Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale sunt rezervate toate frecvenþele sau
pachetele de frecvenþe necesare:

a) programelor publice naþionale 1 ºi 2 ale Societãþii
Române de Televiziune, precum ºi programelor
publice regionale ale studiourilor teritoriale din Cluj
- Napoca, Constanþa, Craiova, Iaºi ºi Timiºoara;

b) programelor publice naþionale 1, 2 ºi 3 ale
Societãþii Române de Radiodifuziune, precum ºi
programelor publice regionale ale studiourilor
teritoriale din Cluj - Napoca, Constanþa, Craiova,
Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.

(6) Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale va cuprinde toate frecvenþele si
pachetele de frecvenþe concesionabile persoanelor
juridice private, precum ºi, la propunerea
Consiliului Naþional al Audiovizualului, va preciza
caracterul local, regional sau naþional al
respectivelor frecvenþe.

(7) Ministerul Comunicaþiilor va negocia,

continuare, Planul naþional al frecvenþelor, care este elaborat,
în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
de autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor ºi
de Consiliul Naþional al Audiovizualului ºi cu respectarea
tratatelor ºi a acordurilor internaþionale la care România este
parte.

(3) Strategia utilizãrii frecvenþelor radioelectrice destinate
difuzãrii programelor audiovizuale, în scopul satisfacerii
interesului public, este realizatã de Consiliul Naþional al
Audiovizualului.

(4) Planul naþional al frecvenþelor se aprobã prin hotãrâre a
Guvernului, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.

(5) Prin Planul naþional al frecvenþelor sunt rezervate toate
frecvenþele sau pachetele de frecvenþe necesare:

a) programelor publice naþionale 1 ºi 2 ale Societãþii Române
de Televiziune, precum ºi programelor publice regionale ale
studiourilor teritoriale din Cluj - Napoca, Constanþa, Craiova,
Iaºi ºi Timiºoara;

b) programelor publice naþionale 1, 2 ºi 3 ale Societãþii
Române de Radiodifuziune, precum ºi programelor publice
regionale ale studiourilor teritoriale din Cluj - Napoca,
Constanþa, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.

(6) În Planul naþional al frecvenþelor sunt cuprinse ºi
frecvenþele necesare programelor destinate difuzãrii în
strãinãtate, cu respectarea tratatelor si a acordurilor
internaþionale, în materie.

(7) Planul naþional al frecvenþelor va cuprinde toate
frecvenþele destinate difuzãrii programelor audiovizuale,
precum ºi precizarea caracterului local, regional sau naþional
al acestora.
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acolo unde este cazul, limitãrile ºi corelãrile
frecvenþelor sau ale benzilor de frecvenþã cu
autoritãþile în materie ale statelor vecine, pânã la
data definitivãrii Planului naþional de repartizare a
frecvenþelor radioelectrice destinate difuzãrii
programelor audiovizuale.

(8) Planul naþional de repartizare a frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor
audiovizuale trebuie sã asigure acoperirea întregului
teritoriu al României cu numãrul maxim posibil de
frecvenþe destinate comunicãrii audiovizuale,
precum ºi coexistenþa ºi echilibrul între frecvenþele
cu acoperire localã, regionalã sau naþionalã.

(8) Planul naþional al frecvenþelor trebuie sã asigure
acoperirea întregului teritoriu al României cu numãrul maxim
posibil de frecvenþe destinate comunicãrii audiovizuale,
precum ºi coexistenþa ºi echilibrul între frecvenþele cu
acoperire localã, regionalã sau naþionalã.

(9) În cazul în care nu este posibilã identificarea tuturor
frecvenþelor necesare difuzãrii numãrului de programe
stabilite de Consiliul Naþional al Audiovizualului, autoritatea
de reglementare în domeniul comunicaþiilor transmite
Consiliului Naþional al Audiovizualului justificarea tehnicã
ºi/sau administrativã în termen de 6 luni la intrarea în vigoare
a prezentei legi.

(10) Modificarea Planului naþional al frecvenþelor se face cu
respectarea procedurilor prevãzute la alin. (2) ºi (4).

32. 35. Dupã titlul secþiunii II se introduce un articol
nou, 112, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 112. - (1) Se instituie Registrul naþional al
frecvenþelor radioelectrice destinate difuzãrii
programelor audiovizuale, denumit în continuare
Registru, a cãrui întocmire ºi administrare sunt
încredinþate Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

(2) În Registru sunt înscrise toate frecvenþele de
emisie radioelectricã a cãror utilizare pentru
difuzarea programelor audiovizuale este permisã,
potrivit prezentei legi, zonele de acoperire alocate
fiecãrei frecvenþe în conformitate cu Planul naþional
de repartizare a frecvenþelor radioelectrice destinate
difuzãrii programelor audiovizuale, precum ºi,
acolo unde este cazul, persoanele juridice care deþin
licenþa de emisie pe frecvenþele respective ºi
perioada pentru care le-a fost atribuitã.

Amendament propus de Comisie

Pct. 35 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

35. Dupã titlul secþiunii II se introduce un articol nou, 112, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 112. - (1) Se instituie Registrul naþional al frecvenþelor
radioelectrice destinate difuzãrii programelor audiovizuale,
denumit în continuare Registru, a cãrui întocmire ºi
administrare sunt încredinþate Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

(2) În Registru sunt înscrise toate frecvenþele de emisie
radioelectricã a cãror utilizare pentru difuzarea programelor
audiovizuale este permisã, potrivit prezentei legi, zonele de
acoperire alocate fiecãrei frecvenþe în conformitate cu Planul
naþional al frecvenþelor, precum ºi, acolo unde este cazul,
persoanele juridice care deþin licenþa de emisie pentru
frecvenþele respective ºi perioada pentru care le-a fost
atribuitã.

Pentru a asigura transparenþa în
domeniul audiovizual, în
conformitate cu recomandãrile
în domeniu ale Consiliului
Europei ºi pentru o da mai
multã claritate textului.
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(3) Datele privind persoanele juridice care deþin
licenþe de emisie trebuie sã cuprindã, obligatoriu,
numele acþionarilor, numãrul de acþiuni deþinute la
respectiva societate comercialã, precum ºi la oricare
altã societate comercialã.

(4) Pentru þinerea la zi a datelor prevãzute în
alineatul precedent, orice modificare a structurii
acþionariatului trebuie anunþatã la Consiliul
Naþional al Audiovizualului în termen de 10 zile de
la producerea acesteia.

(5) Nerespectarea prevederii cuprinse în alineatul
precedent se sancþioneazã cu amendã de 50.000.000
lei ºi cu ultim avertisment, urmând ca nerespectarea
acestuia din urmã sã atragã dupã sine retragerea
licenþei de emisie.

(6) Ministerul Comunicaþiilor va pune la dispoziþia
Consiliului Naþional al Audiovizualului, pe lângã
frecvenþele prevãzute în alineatul (2) al prezentului
articol, amplasamentele ºi parametrii tehnici ai
emiþãtoarelor, date a cãror înscriere în Registru este
obligatorie.

(7) Datele cuprinse în Registru constituie informaþii
de interes public, accesul la acestea fiind liber.

(8) Consiliul Naþional al Audiovizualului este
autorizat sã elaboreze norme obligatorii pentru
detalierea ºi aplicarea prezentului articol.

(3) Datele privind persoanele juridice, societãþi comerciale
care deþin licenþe de emisie trebuie sã cuprindã, în mod
obligatoriu, urmãtoarele:

a) numele acþionarilor sau ale asociaþilor;

b) numãrul de acþiuni sau de pãrþi sociale deþinute de
acþionari sau asociaþi, dupã caz, la respectiva societate
comercialã, precum ºi la oricare altã societate comercialã, în
domeniul mijloacelor de informare în masã;

c) persoanele fizice ºi juridice care au drept de decizie în
mijloacele de informare în masã ale societãþii comerciale;

d) persoanele fizice ºi juridice care au drept de decizie în
cadrul societãþii comerciale, dacã sunt altele decât cele
prevãzute la lit. c);

e) aportul economico – financiar ºi de producþie al altor
persoane fizice ºi juridice la realizarea serviciilor prevãzute în
licenþã.

(4) Pentru actualizarea datelor cuprinse în Registru, orice
modificare a acestora trebuie anunþatã la Consiliul Naþional al
Audiovizualului în termen de 15 zile de la producerea sa.

(5) Autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor va
informa Consiliul Naþional al Audiovizualului cu privire la
amplasamentele ºi parametrii tehnici ai emiþãtoarelor; datele
privind amplasamentele ºi parametrii tehnici ai emiþãtoarelor
se înscriu, în mod obligatoriu, în Registru.

(6) Autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor va
informa Consiliul Naþional al Audiovizualului cu privire la
orice modificare a datelor prevãzute la alin. (5), în termen de
30 de zile de la producerea sa.

(7) Datele cuprinse în Registru constituie informaþii de interes
public, accesul la acestea fiind liber.
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(8) Consiliul Naþional al Audiovizualului este autorizat sã
elaboreze norme obligatorii pentru detalierea ºi aplicarea
prezentului articol.

33. 36. Articolul 12 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 12. - (1) Licenþa de emisie reprezintã actul
prin care statul român concesioneazã unei persoane
juridice, pe o perioadã determinatã, exploatarea
unei frecvenþe radioelectrice în domeniul
radiodifuziunii sau al televiziunii, ºi cuprinde datele
de bazã ale deþinãtorului, elementele tehnice
asociate frecvenþei alocate, precum ºi formatul de
principiu al programului ce urmeazã a fi difuzat.

(2) Licenþa de emisie se elibereazã de cãtre
Consiliul Naþional al Audiovizualului în baza unui
concurs desfãºurat în condiþii de ºedinþã publicã.

(3) La concurs participã solicitanþii care au obþinut
de la Ministerul Comunicaþiilor avizul tehnic
prealabil sau, dupã caz, acordul de procurare a
instalaþiilor necesare difuzãrii prin satelit.

(4) Ministerul Comunicaþiilor acordã avizul pe baza
dotãrii tehnice deþinute de solicitant sau a
precontractelor ori a contractelor de achiziþionare ºi
îl elibereazã în cel mult 30 de zile de la solicitare.

(5) Fiecare solicitant va fi reprezentat la concurs de
cel mult cinci persoane, exclusiv dintre proprietarii,
asociaþii sau angajaþii societãþii comerciale
respective.

(6) Nerespectarea întocmai a alineatului precedent
atrage dupã sine excluderea solicitantului din
concurs.

Amendament propus de Comisie

Pct. 36 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

36. Articolul 12 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Licenþa de emisie reprezintã actul prin care
statul român concesioneazã unei persoane juridice române, în
condiþiile prezentei legi, pe o perioadã determinatã,
exploatarea unei frecvenþe radioelectrice în domeniul
radiodifuziunii sau al televiziunii, ºi cuprinde datele de bazã
ale titularului, elementele tehnice asociate frecvenþei alocate,
precum ºi formatul de principiu al programului ce urmeazã a
fi difuzat.

(2) Licenþa de emisie se elibereazã de cãtre Consiliul Naþional
al Audiovizualului în baza unui concurs desfãºurat în condiþii
de ºedinþã publicã.

(3) La concurs participã solicitanþii care au obþinut de la
autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor avizul
tehnic prealabil ºi au plãtit taxa de înscriere la concurs,
prevãzutã în Anexa 1 la prezenta lege; cuantumul taxei de
înscriere la concurs se poate actualiza prin hotãrâre a
Guvernului.

(4) Autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor
acordã avizul pe baza dotãrii tehnice deþinute de solicitant sau
a precontractelor ori a contractelor de achiziþionare ºi îl
elibereazã în cel mult 30 de zile de la solicitare.

(5) Fiecare solicitant va fi reprezentat la concurs de cel mult
cinci persoane, exclusiv dintre proprietarii, membrii, asociaþii
sau angajaþii, dupã caz, ai persoanei juridice respective.

(6) Nerespectarea întocmai a prevederilor alineatului

Pentru a da mai multã claritate
textului.
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(7) Ceilalþi solicitanþi pot fi reprezentaþi în sala de
ºedinþã de cãtre o singurã persoanã, care întruneºte
condiþia prevãzutã la alineatul (5) al prezentului
articol.

(8) Condiþiile ºi criteriile de departajare pentru
obþinerea licenþei se aduc la cunoºtinþa publicului
de cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului cu
cel puþin 60 de zile înainte de data limitã a primirii
înscrierilor.

(9) Criteriile de departajare pentru obþinerea licenþei
de emisie trebuie sã asigure pluralismul opiniilor,
egalitatea de tratament a participanþilor, favorizarea
liberei concurenþe, calitatea programelor,
independenþa ºi imparþialitatea comunicaþiei
audiovizuale ºi vor respecta, obligatoriu,
urmãtoarea ierarhie de prioritãþi:

a) promovarea ºi protejarea culturii române, a limbii
române ºi a creaþiilor audiovizuale româneºti;

b) performanþele anterioare ale solicitantului în
domeniul mijloacelor de comunicare în masã ºi în
domeniul audiovizualului, în special;

c) puterea economicã a solicitantului;

d) ponderea capitalului românesc.

(10) Consiliul Naþional al Audiovizualului decide
asupra câºtigãtorului concursului în urma unei
dezbateri, la care pot asista, fãrã dreptul de a
interveni, câte un reprezentant din partea
solicitanþilor, care întruneºte condiþia prevãzutã la
art. 12 alin. (5), membri ai comisiilor permanente
pentru culturã, arte ºi mijloace de informare în masã
din Senat ºi din Camera Deputaþilor, jurnaliºti din

precedent atrage dupã sine excluderea solicitantului din
concurs.

(7) În timpul audierii unui concurent, ceilalþi concurenþi nu au
acces în sala de ºedinþã.

(8) Condiþiile ºi criteriile de departajare pentru obþinerea
licenþei se aduc la cunoºtinþa publicului de cãtre Consiliul
Naþional al Audiovizualului cu cel puþin 60 de zile înainte de
data limitã a primirii înscrierilor.

(9) Criteriile de departajare pentru obþinerea licenþei de emisie
trebuie sã asigure pluralismul opiniilor, egalitatea de tratament
a participanþilor, favorizarea liberei concurenþe, calitatea ºi
diversitatea programelor, independenþa ºi imparþialitatea
comunicaþiei audiovizuale ºi vor þine seama de:

a) promovarea ºi protejarea culturii ºi a limbii române, ale
minoritãþilor naþionale, precum ºi a creaþiilor audiovizuale din
România;

b) gradul de adecvare a programelor la necesitãþile
comunitãþii;

c) ponderea producþiei proprii în ansamblul emisiunilor
difuzate;

d) nivelul tehnic al echipamentelor utilizate;

e) experienþa echipei redacþionale în audiovizual;

f) capacitatea solicitantului de a susþine o activitate financiar
– economicã, în funcþie de volumul capitalului ºi ponderea
capitalului românesc, garanþiile bancare ºi planul de afaceri;

g) performanþele anterioare ale solicitantului în domeniul
mijloacelor de comunicare în masã ºi în domeniul
audiovizualului, în special;

h) rezultatele, prin sondaje independente, ale calitãþilor ºi

Pentru a asigura ºanse egale
tuturor concurenþilor.

Pentru a delimita mai clar
criteriile de departajare.



32

presa scrisã ºi audiovizualã.

(11) Votul este deschis ºi fiecare membru al
Consiliului Naþional al Audiovizualului trebuie sã-
ºi motiveze opþiunea.

(12) Consiliul Naþional al Audiovizualului
redacteazã pentru fiecare licenþã atribuitã în parte
câte o motivaþie scrisã a acordãrii, care are caracter
public.

(13) Termenul de eliberare al licenþei nu poate
depãºi 30 de zile de la data câºtigãrii concursului.

(14) Eliberarea licenþei de emisie este condiþionatã
de constituirea în contul Consiliului Naþional al
Audiovizualului a unui depozit în lei echivalent
valorii taxei anuale de licenþã pentru 2 ani.

(15) Depozitul în lei prevãzut la alineatul precedent
ºi dobânzile bancare aferente se transformã în taxa
de licenþã plãtitã în avans începând cu data obþinerii
Deciziei de autorizare.

(16) În cazul în care, din motive imputabile
deþinãtorului de licenþã, acesta nu obþine Decizia de
autorizare în termen de 18 luni de la obþinerea
licenþei de emisie, depozitul în lei prevãzut la alin.
(14) ºi dobânzile bancare aferente se fac venit la
bugetul Consiliului Naþional al Audiovizualului.

(17) Persoanele juridice private care deþin licenþã de
emisie în banda de frecvenþã OIRT vor primi licenþã
de emisie în banda de frecvenþã CCIR, gratuit ºi
fãrã concurs.

(18) Valabilitatea licenþelor de emisie CCIR,
prevãzute la alin. (17), expirã la data încetãrii
valabilitãþii licenþei iniþiale, în banda de frecvenþã

performanþelor anterioare, acolo unde este cazul.

(10) Nu pot participa la concurs societãþile comerciale care au
datorii la bugetul de stat, la bugetele locale ºi la bugetul
asigurãrilor sociale.

(11) Consiliul Naþional al Audiovizualului decide asupra
câºtigãtorului concursului, în urma unei dezbateri publice, pe
baza punctajului obþinut, în temeiul criteriilor enunþate la alin.
(9).

 (12) Fiecare membru al Consiliului Naþional al
Audiovizualului trebuie sã-ºi motiveze opþiunea.

(13) Consiliul Naþional al Audiovizualului redacteazã pentru
fiecare licenþã atribuitã în parte câte o motivaþie scrisã a
acordãrii, care are caracter public.

(14) Rezultatul concursului poate fi contestat la Consiliul
Naþional al Audiovizualului, în termen de 15 zile; contestaþia
este analizatã, iar rezultatul este comunicat în termen de 15
zile de la data depunerii contestaþiei.

(15) În cazul în care nu s-au depus contestaþii, rezultatul
concursului rãmâne definitiv, în termen de 30 de zile de la
susþinerea acestuia.

(16) În cazul invalidãrii concursului, câºtigãtorul licenþei este
urmãtorul clasat, în ordinea punctajului obþinut, cu respectarea
procedurilor de la alin. (14) ºi (15).

(17) Termenul de eliberare a licenþei nu poate depãºi 30 de
zile de la data validãrii concursului.

(18) Pentru eliberarea licenþei, se percepe taxa iniþialã de
licenþã, care se plãteºte integral, înainte de eliberarea licenþei;
cuantumul taxei iniþiale de licenþã este prevãzut în Anexa 2 la
prezenta lege, iar acest cuantum se poate actualiza prin
hotãrâre a Guvernului.

Pentru a asigura o cât mai mare
obiectivitate în acordarea
licenþelor.

Pentru a asigura o procedurã
clarã de contestare a deciziilor.
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OIRT.

(19) Consiliul Naþional al Audiovizualului va
acorda licenþele de emisie prevãzute la alin. (17) cu
prioritate.

(19) Data intrãrii în vigoare a licenþei este data la care  s-au
comunicat rezultatele concursului validat.

(20) Eliberarea licenþei de emisie este condiþionatã de
depunerea unei garanþii pentru utilizarea frecvenþei, garanþie
constituitã într-un depozit, în contul Consiliului Naþional al
Audiovizualului, echivalent contravalorii taxei anuale de
licenþã pentru 2 ani.

(21) Depozitul prevãzut la alineatul precedent ºi dobânzile
bancare aferente se restituie titularului de licenþã la data
eliberãrii Deciziei de autorizare.

(22) În cazul în care, din motive imputabile titularului de
licenþã, acesta nu obþine Decizia de autorizare în termen de 18
luni de la obþinerea licenþei de emisie, depozitul în lei
prevãzut la alin. (20) ºi dobânzile bancare aferente se
constituie în venituri extrabugetare ale Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

(23) În cazul în care din motive justificate de cauze de forþã
majorã sau din motive dovedite neimputabile titularului de
licenþã, acesta nu obþine Decizia de autorizare în termen de 18
luni, Consiliul Naþional al Audiovizualului poate hotãrî, la
cerere, prelungirea termenului, cu pânã la 6 luni.

(24) Pe toatã durata de valabilitate a Deciziei de autorizare,
titularul este obligat sã achite taxa anualã de licenþã;
cuantumul taxei anuale de licenþã ºi termenul de platã al
acesteia sunt prevãzute în Anexa 3 la prezenta lege, iar în
primul ºi în ultimul an de funcþionare, taxa anualã de licenþã
se achitã fracþionat.

(25) Persoanele juridice private care deþin licenþã de emisie
pentru banda de frecvenþã 66 – 73 MHz vor primi licenþã de
emisie pentru banda de frecvenþã     87,5 – 108 MHz, gratuit ºi
fãrã concurs.

(26) Valabilitatea licenþelor de emisie pentru banda de

Pentru a nu fi necesarã
modificarea legii doar pentru
modificarea cuantumului
taxelor.
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frecvenþã 87,5 – 108 MHz, prevãzute la alin. (24), expirã la
data încetãrii valabilitãþii licenþei iniþiale, pentru banda de
frecvenþã 66 – 73 MHz; nu vor primi frecvenþã pentru banda
87.5 – 108 MHz societãþile care deþin, deja, în localitatea
respectivã atât o frecvenþã pentru banda 66 – 73 MHz, cât ºi o
frecvenþã pentru banda  87,5 – 108 MHz.

(27) În situaþiile în care numãrul frecvenþelor disponibile
pentru banda 87,5 – 108 MHz este mai mic decât numãrul
licenþelor existente în banda 66 – 73 MHz, Consiliul Naþional
al Audiovizualului va stabili, în ºedinþã publicã, prin concurs,
deþinãtorii de noi licenþe, în funcþie de perioada de timp
rãmasã pânã la expirarea termenului licenþei, cu respectarea
prevederilor alin. (9).

Pentru respectarea
terminologiei tehnice.

34. 38. Articolul 14 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 14. - (1) Licenþele de emisie se acordã pe o
perioadã de 7 ani în domeniul radiodifuziunii, de 9
ani în domeniul televiziunii ºi de 15 ani în domeniul
comunicaþiei audiovizuale prin cablu.

(2) Licenþele acordate pânã la data promulgãrii
prezentei legi îºi prelungesc automat valabilitatea
pentru perioadele prevãzute în alineatul precedent.

(3) Perioadele prevãzute la alineatul (1) al
prezentului articol se calculeazã începând de la data
obþinerii deciziei de autorizare.

(4) Licenþa de emisie poate fi cedatã, cu acordul
prealabil al Consiliului Naþional al Audiovizualului,
odatã cu staþia pentru care a fost acordatã ºi numai
dupã cel puþin trei ani de funcþionare a acesteia din
urmã.

(5) Absenþa acordului prealabil al Consiliului
Naþional al Audiovizualului prevãzut la alineatul

Amendament propus de Comisie

Pct. 38 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

38. Articolul 14 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Licenþele de emisie se acordã pe o perioadã de
7 ani în domeniul radiodifuziunii, pentru staþiile locale ºi
regionale, de 9 ani în domeniul radiodifuziunii pentru reþele
naþionale, de 9 ani în domeniul televiziunii, pentru staþiile
locale ºi regionale, de 11 ani în domeniul televiziunii pentru
reþele naþionale, de 15 ani în domeniul comunicaþiei
audiovizuale prin cablu ºi de 15 ani în domeniul comunicaþiei
audiovizuale prin satelit.

(2) Licenþele acordate pânã la data promulgãrii prezentei legi
îºi prelungesc valabilitatea pentru perioadele prevãzute în
alineatul precedent, Consiliul Naþional al Audiovizualului
modificând, în acest sens, licenþele de emisie.

(3) Perioadele prevãzute la alineatul (1) al prezentului articol
se calculeazã începând de la data obþinerii deciziei de
autorizare.

Pentru a stabili termenele
tuturor tipurilor de licenþe.

Pentru o mai mare claritate în
exprimare.
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precedent atrage dupã sine, automat, anularea
licenþei.

(6) La expirarea perioadelor prevãzute la alineatul
(1) al prezentului articol, deþinãtorii pot solicita
Consiliului Naþional al Audiovizualului prelungirea
valabilitãþii licenþei pentru o perioadã echivalentã
cu prima.

(7) Solicitarea prelungirii valabilitãþii licenþei de
emisie trebuie fãcutã cu cel puþin 6 luni înainte de
data expirãrii acesteia.

(8) Consiliul Naþional al Audiovizualului va evalua
performanþele realizate de solicitant pe perioada
deþinerii licenþei ºi va decide, prin vot deschis, în
condiþii de dezbatere publicã, asupra prelungirii
licenþei.

(9) Refuzul prelungirii licenþei de emisie va fi
motivat de cãtre Consiliul Naþional al
Audiovizualului ºi prezentat sub forma unui
memoriu justificativ cu cel puþin 120 de zile
înaintea expirãrii termenului de valabilitate a
licenþei.

(10) În cazul în care persoana juridicã în cauzã a
primit cel mult douã sancþiuni minore ºi a reintrat
de fiecare datã prompt în legalitate, Consiliul
Naþional al Audiovizualului poate decide acordarea
unei perioade de probã de 6 luni.“

(4) La expirarea perioadelor prevãzute la alineatul (1) al
prezentului articol, deþinãtorii pot solicita Consiliului Naþional
al Audiovizualului prelungirea valabilitãþii licenþei pentru o
singurã perioadã echivalentã cu prima.

(5) Solicitarea prelungirii valabilitãþii licenþei de emisie
trebuie fãcutã cu cel puþin 6 luni înainte de data expirãrii
acesteia.

(6) Consiliul Naþional al Audiovizualului va evalua
performanþele realizate de solicitant pe perioada deþinerii
licenþei ºi va decide, prin vot deschis ºi motivat, în condiþii de
dezbatere publicã, asupra prelungirii licenþei.

(7) În procesul de evaluare a performanþelor realizate de
solicitant, Consiliul Naþional al Audiovizualului va lua în
considerare punctul de vedere al autoritãþii de reglementare în
domeniul comunicaþiilor, referitor la respectarea, de cãtre
titular, a reglementãrilor specifice domeniului comunicaþiilor,
pe durata de valabilitate a licenþei.

(8) Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului cu privire
la acceptarea sau refuzarea prelungirii licenþei de emisie va fi
motivatã ºi prezentatã împreunã cu un memoriu justificativ, cu
cel puþin 120 de zile înaintea expirãrii termenului de
valabilitate a licenþei.

(9) Pentru situaþiile în care o licenþã de emisie, la expirarea
duratei de valabilitate, este acordatã prin concurs unei alte
persoane juridice decât precedentului titular, acesta din urmã
va putea continua difuzarea programului, pânã la intrarea în
funcþiune a staþiei noului titular de licenþã de emisie, fãrã a se
depãºi durata termenelor de autorizare a noii staþii prevãzute
în prezenta lege.

(10) În cazul în care titularul unei licenþe audiovizuale care a
solicitat prelungirea valabilitãþii licenþei a primit cel mult douã
sancþiuni minore ºi a reintrat, de fiecare datã, prompt, în

Pentru asigurarea unei evaluãri
cât mai corecte, care sã þinã
seama ºi de respectarea
reglementãrilor de facturã
tehnicã.

Pentru lãmurirea modului de
acþionare  în cazuri
excepþionale.
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legalitate, Consiliul Naþional al Audiovizualului poate decide
acordarea unei perioade de probã de 6 luni.“

35. 39. Articolul 15 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 15. - Licenþa de emisie se retrage în
urmãtoarele situaþii:

a)  titularul licenþei nu solicitã Ministerului
Comunicaþiilor, în cel mult 30 de zile de la
obþinerea acesteia, eliberarea autorizaþiei tehnice de
funcþionare ;

b) titularul licenþei nu obþine, din motive care îi sunt
imputabile, autorizarea tehnicã de funcþionare în
termen de cel mult 18 luni de la data eliberãrii
licenþei;

c) titularul licenþei nu începe sã emitã, în condiþiile
stabilite prin licenþã, din motive care-i sunt
imputabile, în termen de cel mult 3 zile de la data la
care a primit Decizia de autorizare;

d) ca urmare a deciziei luate de Consiliul Naþional
al Audiovizualului în aplicarea dispoziþiilor
prezentei legi;

e) titularul licenþei nu depune la Consiliul Naþional
al Audiovizualului, pânã la data de 15 decembrie a
anului, dovada achitãrii taxei de licenþã anuale,
pentru anul respectiv;

f) titularul licenþei de emisie nu depune la Consiliul
Naþional al Audiovizualului, în termen de 90 de zile
de la data primirii unei amenzi, dovada achitãrii
acesteia.“

Amendament propus de dnul. deputat Eugen Nicolicea

Pct. 39 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

39. Articolul 15 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 15. - Licenþa de emisie se retrage în urmãtoarele situaþii:

a) titularul licenþei nu obþine, din motive care îi sunt
imputabile, autorizarea tehnicã de funcþionare, în termen de
17 luni de la data eliberãrii licenþei;

b) titularul licenþei nu începe sã emitã, în condiþiile stabilite
prin licenþã, din motive care-i sunt imputabile, în termen de
cel mult 3 zile de la data la care a primit Decizia de autorizare;

c) ca urmare a deciziei luate de Consiliul Naþional al
Audiovizualului în aplicarea dispoziþiilor prezentei legi;

d) titularul licenþei nu depune la Consiliul Naþional al
Audiovizualului, pânã la data de 15 decembrie a anului,
dovada achitãrii taxei de licenþã anuale, pentru anul respectiv;

e) titularul licenþei de emisie nu depune la Consiliul Naþional
al Audiovizualului, în termen de 90 de zile de la data primirii
unei amenzi, dovada achitãrii acesteia, potrivit prezentei legi.“

Din motive de tehnicã
legislativã ºi pentru a elimina
posibilitatea depunerii, de cãtre
titular, a unei solicitãri
neconforme cu exigenþele
autoritãþii de reglementare în
domeniul comunicaþiilor.

36. 40. Dupã articolul 15 se introduce un articol nou, Amendament propus de Comisie Din motive de tehnicã
legislativã ºi pentru a mai mare
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151, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 151. - Deciziile Consiliului Naþional al
Audiovizualului privind atribuirea sau retragerea
unei licenþe de emisie pot fi contestate la Curtea de
Apel Bucureºti.“

Pct. 40 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

40. Dupã articolul 15 se introduce un articol nou, 151, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 151. - Deciziile ºi orice alte acte emise de Consiliul
Naþional al Audiovizualului sunt acte administrative ºi pot fi
contestate pe calea contenciosului administrativ.“

claritate în exprimare.

37. 41. Articolul 16 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 16. - (1) Decizia de autorizare se acordã de
cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului în baza
licenþei de emisie ºi a autorizaþiei tehnice de
funcþionare eliberate de Ministerul Comunicaþiilor,
dupã verificarea funcþionalitãþii studiourilor.

(2) Decizia se emite în termen de 30 zile de la
prezentarea de cãtre solicitant a autorizaþiei tehnice
de funcþionare ºi se publicã în Monitorul Oficial al
României.

(3) Refuzul emiterii Deciziei se comunicã în
termenul prevãzut la alineatul precedent ºi trebuie
motivat.

(4) Refuzul emiterii deciziei de autorizare poate fi
atacat în contencios administrativ la Curtea de Apel
în raza cãreia se aflã sediul titularului de licenþã.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 41 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

41. Articolul 16 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 16. - (1) Decizia de autorizare se acordã de cãtre
Consiliul Naþional al Audiovizualului în baza licenþei de
emisie ºi a autorizaþiei tehnice de funcþionare eliberate de
autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor, dupã
verificarea, de cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului, a
funcþionalitãþii studiourilor.

(2) Decizia se emite în termen de 30 de zile de la prezentarea
de cãtre solicitant a autorizaþiei tehnice de funcþionare ºi se
publicã, gratuit, în Monitorul Oficial al României.

(3) Refuzul emiterii Deciziei se comunicã în termenul
prevãzut la alin. (2) ºi trebuie motivat.“

Pentru o mai mare claritate a
textului.

38. Amendament propus de Comisie

Dupª pct. 41 din art. I se introduce pct. 41 1, care va avea
urmªtorul cuprins:

411 Articolul 17 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 17. – Autorizaþia tehnicã de funcþionare, prevãzutã la art.
16, conþine parametrii tehnici ai echipamentelor, atestarea
conformitãþii instalaþiilor cu aceºti parametri ºi tarifele ce

Pentru a stabili mai clar
conþinutul autorizaþiei tehnice
de funcþionare.
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trebuie achitate; în vederea acordãrii autorizaþiei, autoritatea
de reglementare în domeniul comunicaþiilor va stabili,
împreunã cu solicitantul, detaliile ºi etapele de realizare a
staþiilor de emisie.“

39. Amendament propus de Comisie

Dupª pct. 41 1 din art. I se introduce pct. 412, care va avea
urmªtorul cuprins:

412. Alin. (1) din art. 18 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 18. – (1) Autoritatea de reglementare în domeniul
comunicaþiilor poate modifica, din motive tehnice, frecvenþa
prevãzutã în Decizia de autorizare, fãrã întreruperea
serviciului ºi cu asigurarea unei recepþii de calitate
echivalentã, precum ºi a altor caracteristici tehnice implicate.“

Pentru a putea face faþã unor
situaþii speciale, greu de
prevãzut.

40. 43. Articolul 19 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 19. - (1) Difuzarea programelor audiovizuale
proprii prin satelit se face în baza licenþei de emisie
eliberate de Consiliul Naþional al Audiovizualului,
pe o perioada de 15 ani, cu respectarea prevederilor
art. l2 al prezentei legi.

(2) Transmiterea programelor audiovizuale spre
satelit se face prin staþii proprii sau închiriate.

(3) Dacã semnalele purtãtoare de programe sau de
elemente ale acestora sunt transmise spre satelit de
la o staþie aflatã pe teritoriul României, actul de
comunicare este supus legii române.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 43 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

43. Articolul 19 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 19. - (1) Difuzarea programelor audiovizuale proprii
prin satelit se face în baza licenþei de difuzare prin satelit,
eliberate de Consiliul Naþional al Audiovizualului, în urma
unei dezbateri publice, fãrã concurs, pe o perioada de 15 ani,
cu respectarea obligaþiilor prevãzute în alin. (9), (10), (20)  ºi
(24) din art. l2 al prezentei legi.

(2) Transmiterea programelor audiovizuale spre satelit se face
prin staþii proprii sau închiriate.

(3) Dacã semnalele purtãtoare de programe sau de elemente
ale acestora sunt transmise spre satelit de la o staþie aflatã pe
teritoriul României, actul de comunicare este supus legii
române.“

Din motive de tehnicã
legislativã.
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41. 44.     Articolul 20 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 20. - (1) Recepþia programelor audovizuale
transmise prin satelit se poate face cu instalaþii
individuale sau cu instalaþii comunitare.

(2) Retransmisia în scopuri comerciale, prin staþii
terestre ºi/sau prin reþele de cablu este permisã
numai pentru programele audiovizuale recepþionate
cu instalaþii de recepþie comunitare, cu condiþia
înscrierii lor în licenþa de emisie.

(3) Funcþionarea instalaþiilor de recepþie comunitare
este supusã autorizãrii tehnice prealabile a
Ministerului Comunicaþiilor, în condiþiile prezentei
legi.

(4) Pentru recepþia individualã se pot produce,
comercializa ºi utiliza numai instalaþii care au
autorizaþie tip eliberatã de Ministerul
Comunicaþiilor.

(5) Este interzisã redistribuirea prin cablu în scopuri
comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectricã
terestrã a programelor recepþionate prin instalaþii de
recepþie individuale.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 44 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

44.     Articolul 20 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 20. - (1) Recepþia programelor audiovizuale transmise
prin satelit se poate face cu instalaþii individuale sau cu
instalaþii comunitare.

(2) Retransmisia în scopuri comerciale, prin staþii terestre
ºi/sau prin reþele de cablu este permisã numai pentru
programele audiovizuale recepþionate cu instalaþii de recepþie
comunitare, cu condiþia înscrierii lor în licenþa de emisie.

(3) Funcþionarea instalaþiilor de recepþie comunitare este
supusã autorizãrii tehnice prealabile a autoritãþii de
reglementare în domeniul comunicaþiilor, în condiþiile
prezentei legi.

(4) Pentru recepþia individualã se pot produce, comercializa ºi
utiliza numai instalaþii care au autorizaþie tip eliberatã de
autoritatea de reglementare în domeniul comunicaþiilor.

(5) Este interzisã redistribuirea prin cablu în scopuri
comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectricã terestrã a
programelor recepþionate prin instalaþii de recepþie
individuale.“

Din motive de tehnicã
legislativã ºi pentru o mai
corectã exprimare.

42. 46.  Articolul 21 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 21. - (1) Prin serviciile de comunicaþie
audiovizualã distribuite prin cablu se pot efectua,
separat sau cumulativ:

a) retransmisia de programe difuzate pe cale
radioelectricã terestrã sau prin satelit;

Amendament propus de Comisie

Pct. 46 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

46.  Articolul 21 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 21. - (1) Prin serviciile de comunicaþie audiovizualã
distribuite prin cablu se pot efectua, separat sau cumulativ:

a) retransmisia de programe difuzate pe cale radioelectricã

Pentru înlãturarea unor
confuzii.
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b) difuzarea programelor de concepþie proprie.

(2) Societãþile comerciale care deþin licenþa de
emisie pentru retransmisia de producþii
audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace pot
solicita Consiliului Naþional al Audiovizualului, în
termen de un an de la promulgarea prezentei legi,
fie renunþarea la acest gen de licenþã de emisie, fie
obþinerea unei licenþe de emisie pentru difuzarea
programelor de concepþie proprie, conform alin. (1)
litera b) al prezentului articol.

(3) La expirarea termenului de un an de la
promulgarea prezentei legi, toate licenþele de emisie
pentru retransmisia de producþii audiovizuale
înregistrate prin diferite mijloace îºi pierd
valabilitatea.“

terestrã sau prin satelit;

b) difuzarea programelor de concepþie proprie.

(2) Societãþile comerciale, care, prin licenþa de emisie, au
dreptul de a retransmite producþii audiovizuale înregistrate
prin diverse mijloace, pot solicita Consiliului Naþional al
Audiovizualului, în termen de un an de la promulgarea
prezentei legi, fie renunþarea la acest drept, fie obþinerea
dreptului de difuzare a programelor de concepþie proprie,
conform alin. (1) litera b) al prezentului articol.

(3) La expirarea termenului de un an de la promulgarea
prezentei legi, toate aprobãrile acordate de Consiliul Naþional
al Audiovizualului pentru retransmisia de producþii
audiovizuale înregistrate prin diferite mijloace îºi pierd
valabilitatea.“

43. 47. Dupã articolul 21 se introduce un articol nou,
211, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 211. - În cadrul serviciului prevãzut la litera a)
a articolului precedent vor fi retransmise
obligatoriu, fãrã platã, in pachetul de programe
pentru care nu se percep taxe suplimentare de la
abonaþii reþelei, toate programele televiziunii
publice, precum ºi ale posturilor private locale
româneºti ce se recepþioneazã în zonã, cu condiþia
sã aibã cel puþin 6 ore de program de producþie
proprie zilnic, exclusiv publicitatea ºi serviciile de
teleshopping ºi teletext, ºi sã-ºi fi declarat
programul liber la retransmisie.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 47 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

47. Dupã articolul 21 se introduce un articol nou, 211, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 211. - În cadrul serviciului prevãzut la litera a), alin. (1)
din articolul precedent vor fi retransmise obligatoriu, fãrã
platã, in pachetul de programe pentru care nu se percep taxe
suplimentare de la abonaþii reþelei, toate programele
televiziunii publice, precum ºi ale posturilor private româneºti
ce se recepþioneazã în zonã, cu condiþia ca acestea din urmã sã
aibã, cel puþin, 6 ore, zilnic, de program de concepþie proprie,
exclusiv publicitatea ºi serviciile de teleshopping ºi de
teletext, ºi sã-ºi fi declarat programul liber la retransmisie.“

Pentru o exprimare mai clarã.

44. 48. Articolul 22 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 22. - (1) Licenþa de emisie pentru

Amendament propus de Comisie

Pct. 48 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:
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radiodifuziune sau televiziune transmisã prin cablu
se emite de Consiliul Naþional al Audiovizualului ºi
cuprinde tipul sau tipurile de servicii oferite,
potrivit art. 21, datele de bazã cu privire la titularul
acesteia, precum ºi zona de acoperire.

(2) Licenþa de emisie se elibereazã în maximum 30
de zile de la data cererii.

(3) Cererea va fi însoþitã de solicitarea Consiliului
local al localitãþii cãtre care urmeazã sã se facã
distribuþia, autenticitatea solicitãrii fiind semnatã de
primar.

(4) Deþinãtorul uneia sau mai multor licenþe de
emisie pentru radiodifuziune sau televiziune
distribuitã prin cablu nu poate deveni deþinãtorul
unei noi licenþe dacã populaþia recenzatã a
localitãþilor sau a zonelor de localitãþi pentru care
deþine licenþe depãºeºte 3 milioane de locuitori sau
dacã a atins cifra de un milion de abonaþi.

(5) Dreptul rezultat din licenþa de emisie se stinge
dacã:

a) deþinãtorul de licenþã nu solicitã, în cel mult 6
luni de la obþinerea acesteia, eliberarea avizului
tehnic prealabil;

b) dacã nu asigurã realizarea condiþiilor tehnice
pentru emiterea autorizaþiei tehnice de funcþionare,
în cel mult un an de la obþinerea avizului tehnic
prealabil;

c) dacã la intrarea în emisie nu asigurã respectarea
prevederilor art. 211;

d) dacã înstrãineazã reþeaua fãrã a înºtiinþa, în
prealabil, Consiliul Naþional al Audiovizualului;

48. Articolul 22 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 22. - (1) Licenþa pentru comunicaþie audiovizualã
transmisã prin cablu se acordã de cãtre Consiliul Naþional al
Audiovizualului în urma unei dezbateri publice ºi se
elibereazã în cel mult 60 de zile de la data solicitãrii, dupã
achitarea taxei iniþiale de licenþã ºi cuprinde tipul sau tipurile
de servicii oferite, potrivit art. 21, datele de bazã cu privire la
titularul acesteia, zona de acoperire, precum ºi grila de
programe ce trebuie transmise.

(2) Titularul uneia sau mai multor licenþe pentru
radiodifuziune sau televiziune distribuitã prin cablu nu poate
deveni titularul unei noi licenþe dacã populaþia recenzatã a
localitãþilor sau a zonelor de localitãþi pentru care deþine
licenþe depãºeºte 3 milioane de locuitori sau dacã a atins cifra
de un milion de abonaþi.

(3) În cazul în care, prin serviciile de radiodifuziune sau
televiziune transmisã prin cablu se difuzeazã ºi programe de
concepþie proprie, se aplicã ºi prevederile art. 6 – 64.

(4) Dreptul rezultat din licenþa pentru radiodifuziune sau
televiziune transmisã prin cablu se stinge dacã:

a) titularul de licenþã nu solicitã, în cel mult 6 luni de la
obþinerea acesteia, eliberarea avizului tehnic prealabil;

b) titularul de licenþã nu asigurã realizarea condiþiilor
tehnice pentru emiterea autorizaþiei tehnice de
funcþionare, în cel mult un an de la obþinerea avizului
tehnic prealabil;
c) la intrarea în emisie, titularul de licenþã nu asigurã
respectarea prevederilor art. 211;

d) titularul de licenþã înstrãineazã reþeaua unei persoane
juridice care nu deþine licenþã, în condiþiile legii;

Pentru a oferi mai mult timp
Consiliului Naþional al
Audiovizualului, pentru
eliberarea licenþei, þinând
cont de experienþa acumulatã
pânã în prezent.

Pentru a conferi textului mai
multã claritate.
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e) la expirarea termenului de valabilitate a
acesteia.“

e) la expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

f) titularul de licenþã nu achitã taxa anualã de licenþã de emisie
ºi nu prezintã documentele de platã la termenele prevãzute în
Anexa 3;

g) titularul de licenþã nu informeazã Consiliul Naþional al
Audiovizualului corect, ºi la termen, cu privire la numãrul de
abonaþi.“

Pentru a conferi textului mai
multã claritate.

45. 49. Articolul 23 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 23. - (1) Autorizarea tehnicã a funcþionarii
reþelei de distribuþie prin cablu se face de cãtre
Ministerul Comunicaþiilor în douã etape:

a) avizul tehnic prealabil, emis în termen de 15 zile,
în baza proiectului reþelei, întocmit de o unitate
autorizatã sub aspect tehnic de Ministerul
Comunicaþiilor;

b) autorizaþia tehnicã de funcþionare, emisã în 30 de
zile de la solicitare, în baza licenþei de emisie
eliberate de Consiliul Naþional al Audiovizualului ºi
a verificãrii tehnice a instalaþiei executate, ºi care va
cuprinde perioada de valabilitate a acesteia, care nu
poate fi mai mare de 15 ani.

(2)  În baza licenþei de emisie ºi a autorizaþiei
tehnice de funcþionare, Consiliul Naþional al
Audiovizualului elibereazã, în termen de 30 de zile
de la solicitare, Decizia de autorizare, care are
aceeaºi duratã de valabilitate cu autorizaþia tehnicã
de funcþionare.

(3) Retragerea licenþei de emisie sau a autorizaþiei
tehnice de funcþionare atrage dupã sine, automat,
anularea Deciziei de autorizare.

Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Pct. 49 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

49. Articolul 23 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 23. - (1) Autorizarea tehnicã a funcþionarii reþelei de
distribuþie prin cablu se face de cãtre autoritatea de
reglementare în domeniul comunicaþiilor în douã etape:

a) avizul tehnic prealabil, emis în termen de 15 zile, în baza
proiectului reþelei, întocmit de o unitate autorizatã sub aspect
tehnic de autoritatea de reglementare în domeniul
comunicaþiilor;

b) autorizaþia tehnicã de funcþionare, emisã în 30 de zile de la
solicitare, în baza licenþei eliberate de Consiliul Naþional al
Audiovizualului ºi a verificãrii tehnice a instalaþiei executate,
ºi care va cuprinde perioada de valabilitate a acesteia, care nu
poate fi mai mare de 15 ani.

(2)  În baza licenþei ºi a autorizaþiei tehnice de funcþionare,
Consiliul Naþional al Audiovizualului elibereazã, în termen de
30 de zile de la solicitare, Decizia de autorizare, care are
aceeaºi duratã de valabilitate cu autorizaþia tehnicã de
funcþionare.

(3) Retragerea licenþei sau a autorizaþiei tehnice de
funcþionare atrage dupã sine, automat, anularea Deciziei de

Pentru a elimina orice posibilã
confuzie.



43

(4) În cazurile în care, prin investiþii, posesorul unei
Decizii de autorizare îmbunãtãþeºte fiabilitatea unei
reþele de distribuire prin cablu a programelor
audiovizuale, el poate solicita Ministerului
Comunicaþiilor prelungirea duratei autorizaþiei
tehnice de funcþionare pentru reþeaua modernizatã.

(5) Ministerul Comunicaþiilor poate acorda o
prelungire a autorizaþiei tehnice de funcþionare de
maximum l5 ani peste durata de valabilitate stabilitã
iniþial.

(6) În cazul prevãzut la alineatul precedent, licenþa
de emisie ºi Decizia de autorizare îºi prelungesc
corespunzãtor  durata de valabilitate.

(7) Acordarea, retragerea sau prelungirea unei
Decizii de autorizare se publicã in Monitorul
Oficial al României, prin grija Consiliului Naþional
al Audiovizualului.

autorizare.

(4) Posesorul unei Decizii de autorizare poate solicita o
reactualizare a duratei autorizaþiei tehnice de funcþionare
pentru reþeaua modernizatã, a cãrei duratã de valabilitate nu
poate depãºi data expirãrii licenþei.

(5) Decizia de acordare sau decizia de retragere a unei Decizii
de autorizare se publicã, gratuit, in Monitorul Oficial al
României, prin grija Consiliului Naþional al Audiovizualului.

46. 50. Dupã articolul 24 se introduce un articol nou,
241, cu urmãtorul conþinut:

Art. 241. – (1) Începând de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi, societãþile de telefonie nu pot primi
licenþã de operare prin cablu, în domeniul
audiovizualului, pe o perioadã de 5 ani.

(2) Societãþile de telefonie, care la data intrãrii in
vigoare a prezentei legi, deþin licenþe de operare
prin cablu, direct sau indirect, sunt obligate ca în
termen de 6 luni de la promulgarea prezentei legi sã
separe complet, financiar ºi operaþional, activitatea
de telefonie de cea de comunicaþie audiovizualã
prin cablu.

(3) În cazul societãþilor de operare prin cablu în
care societãþile de telefonie deþin majoritatea

Amendament propus de Comisie

Pct. 50 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

50. Dupã articolul 24 se introduce un articol nou, 241, cu
urmãtorul conþinut:

Art. 241. – (1) Începând de la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi, societãþile de telefonie nu pot primi licenþã de
distribuþie prin cablu sau prin alte mijloace tehnice, în
domeniul audiovizualului.

(2) Societãþile de telefonie, care la data intrãrii in vigoare a
prezentei legi, deþin licenþe de operare prin cablu, direct sau
indirect, sunt obligate ca în termen de 6 luni de la
promulgarea prezentei legi sã separe complet, financiar ºi
operaþional, activitatea de telefonie de cea de comunicaþie
audiovizualã prin cablu.

Din motive de tehnicã
legislativã.
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acþiunilor, este interzisã majorarea capitalului social
sau sporirea aportului de capital social în naturã în
baza veniturilor obþinute din activitatea de
telefonie.“

(3) În cazul societãþilor de distribuþie prin cablu sau prin alte
mijloace tehnice în care societãþile de telefonie deþin
majoritatea acþiunilor, este interzisã majorarea capitalului
social sau sporirea aportului de capital social în naturã în baza
veniturilor obþinute din activitatea de telefonie.“

47. 51. Litera c) a alineatului (1) al articolului 25 se
modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„c) Guvernul României - 3 membri, dintre care un
specialist în domeniul telecomunicaþiilor, un
specialist în domeniul radioteleviziunii ºi un
specialist în domeniul juridic.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 51 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

51. Litera c) a alineatului (1) ºi alineatul (7) din articolul 25 se
modificã ºi vor avea urmãtorul conþinut:

„c) Guvernul României - 3 membri, dintre care un specialist în
domeniul telecomunicaþiilor, un specialist în domeniul
radioteleviziunii ºi un specialist în domeniul juridic.“

„(7) În cazul încãlcãrii sau neaplicãrii prezentei legi sau al
sãvârºirii de fapte penale, membrii Consiliului Naþional al
Audiovizualului vor fi revocaþi, de cãtre autoritatea care i-a
numit, la propunerea comisiilor reunite pentru culturã, arte ºi
mijloace de informare în masã ale Parlamentului.“

Pentru specificarea, mai clarã,
a mecanismului de revocare a
membrilor Consiliului.

48. 52. Alineatul (1) al articolului 26 se modificã ºi va
avea urmãtorul conþinut:

„Art. 26. - (1) Preºedintele Consiliului se alege din
4 în 4 ani, pentru cel mult douã mandate, care pot fi
ºi succesive, prin votul secret al membrilor acestuia,
cu majoritate simplã.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 52 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

52. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 26 se modificã ºi vor
avea urmãtorul conþinut:

„Art. 26. - (1) Preºedintele Consiliului este ales pentru un
mandat de 4 ani, de cãtre Parlament, în ºedinþa Camerelor
reunite, cu votul secret al majoritãþii membrilor acestuia, la
propunerea membrilor Consiliului.

(2) Mandatul preºedintelui Consiliului poate fi prelungit, în
aceleaºi condiþii, pentru încã 4 ani.“

Pentru a întãri controlul
Parlamentului asupra
Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

49. 53.   Articolul 27 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

Amendament propus de Comisie

Pct. 53 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Pentru a evita apariþia unor
situaþii insolubile ºi pentru a nu
crea un precedent în cazul
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„Art. 27. - (1) Membrii Consiliului sunt salarizaþi la
nivelul secretarilor de stat, iar preºedintele la
nivelul echivalent ministrului.

(2) La încheierea mandatelor membrilor Consiliului
Naþional al Audiovizualului, instituþiile care i-au
numit le vor asigura revenirea la vechiul loc de
muncã ori un alt loc de muncã, echivalent funcþiei
avute la numire.“

(3) Autoritatea care a fãcut numirea va desemna
pentru restul duratei neexpirate un nou membru in
urmãtoarele situaþii:

a) locul în Consiliu devine vacant;

b) membrul respectiv este indisponibil pe o
perioadã mai mare de 60 de zile consecutive;

c) membrul respectiv absenteazã nemotivat la mai
mult de 2 ºedinþe consecutive.“

53.   Articolul 27 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 27. - (1) Membrii Consiliului sunt salarizaþi la nivelul
secretarilor de stat, iar preºedintele la nivelul echivalent
ministrului.

(2) Pe durata exercitãrii mandatului de membru al Consiliului
Naþional al Audiovizualului, contractul individual de muncã al
acestuia, la locul de muncã la care ºi-a desfãºurat activitatea
pânã la numire, se suspendã.“

(3) Autoritatea care a fãcut numirea va desemna pentru restul
duratei neexpirate un nou membru in urmãtoarele situaþii:

a) locul în Consiliu devine vacant;

b) membrul respectiv este în imposibilitate de a-ºi exercita
mandatul pe o perioadã mai mare de 60 de zile consecutive;

c) membrul respectiv absenteazã nemotivat la mai mult de 2
ºedinþe consecutive.“

numirii unor demnitari.

50. 54. Articolul 28 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 28. - (1) Calitatea de membru al Consiliului
Naþional al Audiovizualului este incompatibilã cu
exercitarea unui mandat electiv, a unei funcþii
publice sau a oricãrei activitãþi profesionale, cu
excepþia celor didactice.

(2) Membrii Consiliului Naþional al
Audiovizualului ºi ai aparatului tehnic al
Consiliului nu pot face parte din partide, alianþe sau
formaþiuni politice.

(3) Membrii Consiliului Naþional al
Audiovizualului nu pot, direct sau indirect, sã
primeascã onorarii sau sã deþinã acþiuni la o
societate comercialã cu activitate în domeniul

Amendament propus de Comisie

Pct. 54 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

54. Articolul 28 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 28. - (1) Calitatea de membru al Consiliului Naþional al
Audiovizualului este incompatibilã cu exercitarea oricãrei
funcþii de demnitate publicã, de autoritate publicã, a altor
funcþii publice sau a oricãrei activitãþi profesionale, cu
excepþia celor didactice, literare, artistice, ºtiinþifice ºi
publicistice.

(2) Membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului ºi ai
aparatului tehnic al Consiliului nu pot face parte din partide,
alianþe sau formaþiuni politice.

(3) Membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului nu pot,
direct sau indirect, sã primeascã onorarii sau sã deþinã acþiuni

Pentru a nu limita, nerealist,
posibilitãþile de exprimare
profesionalã ale membrilor
Consiliului Naþional al
Audiovizualului.
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audiovizualului, al publicitãþii sau al
telecomunicaþiilor.

(4) Dispoziþiile alineatului precedent nu se aplicã în
privinþa remuneraþiilor primite în calitate de titular
de drepturi de autor sau de drepturi conexe ºi nici
pentru remuneraþiile aferente unor articole din presa
scrisã.“

la o societate comercialã cu activitate în domeniul
audiovizualului, al publicitãþii sau al telecomunicaþiilor.

(4) Dispoziþiile alineatului precedent nu se aplicã în privinþa
remuneraþiilor primite în calitate de titular de drepturi de autor
sau de drepturi conexe ºi nici pentru remuneraþiile aferente
unor articole din presa scrisã.“

51. 55. Articolul 30 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 30. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului
are un buget de venituri ºi cheltuieli care face parte
integrantã din Bugetul de stat al României.

(2) Pe lângã veniturile asigurate prin Bugetul de
stat, Consiliul Naþional al Audiovizualului îºi
constituie resurse din operaþiunile de evaluare ºi
autorizare, precum ºi dintr-un procent de 50% din
cuantumul amenzilor acordate, potrivit legii.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 55 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

55. Articolul 30 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 30. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului are un
buget de venituri ºi cheltuieli care face parte integrantã din
Bugetul de stat al României.

(2) Taxele din domeniul audiovizualului se constituie în surse
de finanþare pentru bugetul Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

(3) Pe lângã veniturile asigurate prin Bugetul de stat, Consiliul
Naþional al Audiovizualului îºi constituie resurse din
operaþiunile de evaluare tehnicã a studiourilor ºi autorizare,
precum ºi dintr-un procent de 50% din cuantumul amenzilor
acordate, potrivit legii.

(4) Cuantumul taxelor ºi amenzilor se actualizeazã, periodic,
prin hotãrâre a Guvernului.

(5) Modul de încasare la bugetul de stat a taxelor prevãzute la
alin. (2) se stabileºte de cãtre Ministerul Finanþelor, împreunã
cu Consiliul Naþional al Audiovizualului.“

Pentru a asigura mai multã
autonomie financiarã
Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

52. 56. Articolul 32 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art.32. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului

Amendament propus de Comisie

Pct. 56 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

56. Articolul 32 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

Pentru a conferi mai multã
claritate textului.
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stabileºte norme obligatorii privind:

a) transmiterea informaþiilor referitoare la calamitãþi
ºi la cazurile de stare de necesitate;

b) transmiterea informaþiilor ce privesc protecþia
sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului înconjurãtor;

c) încurajarea ºi protejarea producþiei audiovizuale
româneºti ºi a limbii române;

d) calitatea programelor audiovizuale;

e) aplicarea directivelor Uniunii Europene in
domeniul audiovizualului;

f) orice alte norme obligatorii cerute de aplicarea
prezentei legi.

(2) Consiliul stabileºte duratele ºi condiþiile de
prezentare a programelor destinate campaniilor
electorale, asigurând aceleaºi drepturi ºi obligaþii
posturilor de televiziune în eter precum ºi celor de
cablu, care funcþioneazã conform art. 21, litera c).“

„Art.32. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului stabileºte:

a) norme obligatorii privind transmiterea informaþiilor
referitoare la calamitãþi ºi la cazurile de stare de necesitate;

b) norme obligatorii privind transmiterea informaþiilor ce
privesc protecþia sãnãtãþii populaþiei ºi a mediului
înconjurãtor;

c) norme obligatorii privind încurajarea ºi protejarea
producþiei audiovizuale româneºti ºi a limbii române;

d) norme obligatorii privind calitatea programelor
audiovizuale;

e) norme obligatorii privind aplicarea directivelor Uniunii
Europene in domeniul audiovizualului;

f) orice alte norme obligatorii cerute de aplicarea prezentei
legi.

(2) Consiliul stabileºte duratele ºi condiþiile de prezentare a
programelor destinate campaniilor electorale, asigurând
aceleaºi drepturi ºi obligaþii posturilor de radiodifuziune ºi
televiziune în eter precum ºi celor de distribuþie prin cablu sau
prin alte mijloace tehnice, care funcþioneazã conform art. 21,
litera b).“

53. 57. Dupã articolul 32 se introduce un articol nou,
321, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 321. - (1) Pentru aplicarea prevederilor
articolelor 2 ºi 22 din prezenta lege, se constituie, în
termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi
în Monitorul Oficial al României, în cadrul
instituþiei Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Departamentul pentru protecþia minorilor, format
din 5 specialiºti în psihologia copilului, sociologia
educaþiei ºi arta cinematograficã.

Amendament propus de Comisie

Pct. 57 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

57. Dupã articolul 32 se introduce un articol nou, 321, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 321. - (1) Pentru aplicarea prevederilor articolelor 2 ºi 22

din prezenta lege, se constituie, în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, în
cadrul instituþiei Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Departamentul pentru protecþia minorilor, format din 5
specialiºti în psihologia copilului, sociologia educaþiei ºi arta

Pentru a asigura funcþionarea
eficientã a Departamentului.
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(2) Bugetul Departamentului pentru protecþia
minorilor este evidenþiat ca atare în Legea bugetului
de stat.

(3) Departamentul pentru protecþia minorilor
publicã ºi actualizeazã cel puþin lunar clasificarea
producþiilor de pe piaþa audiovizualã în raport cu
criteriile stabilite de articolele 2 ºi 22 ale prezentei
legi.

(4) Departamentul pentru protecþia minorilor
asigurã consultanþã mijloacelor de comunicare
audiovizualã, producãtorilor ºi importatorilor de
producþii audiovizuale precum ºi oricãrei persoane
fizice sau juridice interesate în privinþa aplicãrii
prevederilor stabilite la articolele 22 ºi 24 din
prezenta lege.

(5) Deciziile Departamentului pentru protecþia
minorilor se iau prin vot deschis ºi sunt publice.

(5) Membrii Departamentului pentru protecþia
minorilor au statut de funcþionari publici ºi sunt
salarizaþi la nivel de subsecretar de stat.

(6) Consiliul Naþional al Audiovizualului stabileºte
regulamentul de funcþionare al Departamentului
pentru protecþia minorilor ºi îi asigurã mijloacele
logistice ºi personalul necesar.“

cinematograficã, precum ºi personalul auxiliar corespunzãtor.

(2) Bugetul Departamentului pentru protecþia minorilor este
evidenþiat ca atare în Legea bugetului de stat.

(3) Departamentul pentru protecþia minorilor publicã ºi
actualizeazã cel puþin lunar clasificarea producþiilor de pe
piaþa audiovizualã în raport cu criteriile stabilite de articolele
2 ºi 22 ale prezentei legi.

(4) Departamentul pentru protecþia minorilor asigurã
consultanþã mijloacelor de comunicare audiovizualã,
producãtorilor ºi importatorilor de producþii audiovizuale
precum ºi oricãrei persoane fizice sau juridice interesate în
privinþa aplicãrii prevederilor stabilite la articolele 22 ºi 24 din
prezenta lege.

(5) Membrii Departamentului pentru protecþia minorilor au
statut de funcþionari publici ºi sunt salarizaþi la nivel de
subsecretar de stat.

(6) Consiliul Naþional al Audiovizualului stabileºte
regulamentul de funcþionare al Departamentului pentru
protecþia minorilor ºi îi asigurã mijloacele logistice ºi
personalul necesar.

(7) Hotãrârile Departamentului pentru protecþia minorilor se
iau prin vot deschis ºi sunt publice; aceste hotãrâri pot fi
contestate pe calea contenciosului administrativ. “

54. 59. Dupã alineatul (2) al art. 33 se introduc
alineatele (21), (22), (23) ºi  (24), cu urmãtorul
cuprins:

„(21). Sarcinile cuprinse în Rezoluþie sunt
obligatorii pentru Consiliul Naþional al
Audiovizualului.

(22) Nerespectarea sarcinilor cuprinse în Rezoluþie

Amendament propus de Comisie

Pct. 59 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

59. Dupã alineatul (2) al art. 33 se introduc  alineatele (21),
(22), (23) ºi  (24), cu urmãtorul cuprins:

„(21). Sarcinile cuprinse în Rezoluþie sunt obligatorii pentru
Consiliul Naþional al Audiovizualului.

Pentru evitarea apariþiei unor
situaþii neprevãzute în lege.
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îndreptãþeºte Comisiile reunite pentru culturã, arte
ºi mijloace de informare în masã ale Senatului si
Camerei Deputaþilor sã întocmeascã un raport cãtre
plenul Parlamentului, prin care sã solicite un vot
negativ asupra activitãþii Consiliului Naþional al
Audiovizualului.

(23) Aprobarea de cãtre plenul Parlamentului a
raportului prevãzut în alineatul precedent atrage
dupã sine demiterea întregului Consiliu Naþional al
Audiovizualului.

(24) Demiterea unui membru al Consiliului intrã în
vigoare de la data la care instituþia care l-a numit,
conform prevederilor prezentei legi, a desemnat un
alt reprezentant.“

(22) Nerespectarea sarcinilor cuprinse în Rezoluþie
îndreptãþeºte Comisiile reunite pentru culturã, arte ºi mijloace
de informare în masã ale Senatului si Camerei Deputaþilor sã
întocmeascã un raport cãtre plenul Parlamentului, prin care sã
solicite un vot negativ asupra activitãþii Consiliului Naþional
al Audiovizualului.

(23) Aprobarea de cãtre plenul Parlamentului a raportului
prevãzut în alineatul precedent atrage dupã sine demiterea
întregului Consiliu Naþional al Audiovizualului.

(24) În cazul demiterii întregului Consiliu, Comisiile pentru
culturã, arte ºi mijloace de informare în masã ale
Parlamentului au obligaþia sã cearã autoritãþilor care au numit
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului, înlocuirea
acestora.

(25) Rãspunsul autoritãþilor sesizate în conformitate cu
prevederile alineatului anterior trebuie înaintat în termen de
cel mult 30 de zile.

(26) Membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului, numiþi
în condiþiile alineatului precedent, continuã mandatele
predecesorilor lor, pânã la termenul stabilit iniþial al acestor
mandate.

(27) Demiterea unui membru al Consiliului devine efectivã de
la data la care instituþia care l-a numit, conform prevederilor
prezentei legi, a desemnat un alt reprezentant.“

55. 60. Dupã articolul 34 se introduce un nou articol,
341, cu urmãtorul conþinut:

„Art. 341. – (1) În scopul integrãrii europene,
Consiliul Naþional al Audiovizualului va reprezenta
România în Platforma Europeanã a Autoritãþilor de
Reglementare.

(2) Plata contribuþiei României la Platforma

Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Pct. 60 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

60. Dupã articolul 34 se introduce un nou articol, 341, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 341. – (1) În scopul integrãrii europene, Consiliul
Naþional al Audiovizualului va reprezenta România în

Pentru a asigura corecta
reprezentare a României în
organismele internaþionale.
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Europeanã a Autoritãþilor de Reglementare se
aprobã anual, prin Legea bugetului de stat.“

Platforma Europeanã a Autoritãþilor de Reglementare.

(2) Plata contribuþiei României la Platforma Europeanã a
Autoritãþilor de Reglementare se aprobã anual, prin Legea
bugetului de stat.

(3) Consiliul Naþional al Audiovizualului reprezintã România
în organizaþiile internaþionale, în conformitate cu atribuþiile
sale de autoritate de reglementare în domeniul sãu de
activitate.“

56. Amendament propus de Comisie

Dupª pct. 60 din art. I se introduce pct. 60 1, care va avea
urmªtorul cuprins:

601. Dupã articolul 341 se introduce un nou articol, 342, cu
urmãtorul conþinut:

„Art. 342. – (1) În situaþii deosebite, privind siguranþa
naþionalã, sau în cazul unor calamitãþi naturale, Consiliul
Naþional al Audiovizualului sau, dupã caz, autoritatea de
reglementare în domeniul comunicaþiilor, în colaborare cu
instituþiile cu competenþã în domeniul apãrãrii, siguranþei
naþionale ºi al ordinii publice, ºi, dupã caz, autoritãþii centrale
pentru protecþia mediului, pot dispune mãsuri speciale privind
domeniul audiovizualului, care vizeazã, în principiu:

a) acordarea de timp de emisie, cu caracter temporar,
instituþiilor desemnate sã conducã operaþiunile de salvare de
vieþi, bunuri, precum ºi a mediului înconjurãtor, în zona
afectatã;

b) interzicerea temporarã a emisiei unor staþii de
radiocomunicaþii din domeniul audiovizual, în zonele de
operaþiuni militare, având ca scop protecþia personalului ºi a
funcþionãrii mijloacelor radioelectrice militare, pe baza
hotãrârii Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii.

(2) În cazul în care, într-o zonã afectatã de situaþiile precizate

Pentru a asigura o bazã legalã
modalitãþilor de acþiune ale
organismelor în drept, în
situaþii deosebite, cum sunt
starea de asediu, starea de
urgenþã, mobilizarea armatã,
starea de rãzboi sau
catastrofele naturale.
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la ailn. (1), staþiile de radiocomunicaþii utilizate pentru
difuzarea programelor audiovizuale ale posturilor naþionale
sunt în imposibilitate de a emite, Ministerul Apãrãii Naþionale
va prelua, cu mijloace proprii, difuzarea programelor.“

57. 61. Articolul 35 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 35. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului
controleazã respectarea legii ºi a obligaþiilor ce
revin deþinãtorilor de licenþã de emisie iar
Ministerul Comunicaþiilor verificã respectarea
condiþiilor tehnice din autorizaþia tehnicã de
funcþionare.

(2) Pentru a urmãri respectarea obligaþiilor ce
decurg din licenþele de emisie ºi din deciziile de
autorizare, Consiliul Naþional al Audiovizualului
dispune de reprezentanþe teritoriale ºi de inspectori
teritoriali în toate judeþele, care au la dispoziþie
mijloace de control ºi de deplasare.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 61 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

61. Articolul 35 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 35. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului
controleazã respectarea legii ºi a obligaþiilor ce revin
titularilor de licenþã audiovizualã, iar autoritatea de
reglementare în domeniul comunicaþiilor verificã respectarea
condiþiilor tehnice din autorizaþia tehnicã de funcþionare.

(2) Pentru a urmãri respectarea obligaþiilor ce decurg din
licenþele audiovizuale ºi din deciziile de autorizare, Consiliul
Naþional al Audiovizualului poate dispune de reprezentanþe
teritoriale.

(3) Consiliul Naþional al Audiovizualului ºi autoritatea de
reglementare în domeniul comunicaþiilor sunt obligate sã
rezolve, în termen de 30 de zile, orice sesizare cu privire la
încãlcarea obligaþiilor ce derivã din licenþã ºi din autorizaþia
tehnicã de funcþionare“

Pentru a asigura respectarea
prevederilor prezentei legi, în
litera ºi spiritul ei.

58. 62. Articolul 36 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 36. - (1) La prima încãlcare a prevederilor
prezentei legi, Consiliul Naþional al
Audiovizualului sau, dupã caz, Ministerul
Comunicaþiilor transmite deþinãtorului de licenþã o
somaþie, care va cuprinde mãsurile ce trebuie
îndeplinite ºi termenele ce urmeazã a fi respectate
pentru reintrarea în legalitate.

(2)  Somaþia se transmite în scris, iar deþinãtorul de

Amendament propus de Comisie

Pct. 62 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

62. Articolul 36 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 36. - (1) La prima încãlcare a prevederilor articolelor 2
alin. (2), (3) ºi (4), 21 alin. (1) ºi (2), 22, 23 alin. (1), 24, 26 alin.
(1) ºi (3), 27, 28 alin. (3), 3, 31, 32 alin. (2), (3) ºi (4), 4 alin.
(2), 41 alin. (1) ºi (9), 52 alin. (3), 61 alin. (3), 66, 9, 10, 112

alin. (4), 20 alin. (2) ºi (5), din prezenta lege, titularul de
licenþã este somat, de îndatã, de cãtre Consiliul Naþional al

Pentru o mai mare claritate a
textului.
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licenþã este dator s-o difuzeze pe post la toate
emisiunile de ºtiri ale zilei urmãtoare primirii
acesteia.“

Audiovizualului sau, dupã caz, de cãtre autoritatea de
reglementare în domeniul comunicaþiilor, somaþia cuprinzând
mãsurile ce trebuie îndeplinite ºi termenele ce urmeazã a fi
respectate pentru reintrarea în legalitate.

(2)  Somaþia se transmite în scris, iar titularul de licenþã este
dator s-o difuzeze pe post la toate emisiunile de ºtiri ale zilei
urmãtoare primirii acesteia.“

59. 63. Art. 37 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 37 – (1) Nerespectarea somaþiei prevãzute la
art. 36 se sancþioneazã, în funcþie de gravitatea
faptei, cu amendã de la 10.000.000 lei la
50.000.000 lei ºi se publicã un avertisment.

(2) Nerespectarea mãsurilor ºi termenelor prevãzute
în avertisment se sancþioneazã cu amendã de la
20.000.000 lei la 100.000.000 lei ºi acordarea unui
ultim avertisment, a cãrui nerespectare atrage dupã
sine retragerea licenþei de emisie ori, dupã caz, a
autorizaþiei tehnice de funcþionare.

(3) Mãsura prevãzutã la alineatul precedent se ia de
cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului, din
proprie iniþiativã sau la solicitarea Ministerului
Comunicaþiilor, care a ridicat autorizaþia de
funcþionare tehnicã.

(4) Retragerea licenþei de emisie sau a autorizaþiei
tehnice de funcþionare anuleazã automat Decizia de
autorizare.

(5) Deciziile de sancþionare luate de Consiliul
Naþional al Audiovizualului sau de Ministerul
Comunicaþiilor în aplicarea prezentei legi pot fi
atacate în contencios administrativ la Curtea de
Apel Bucureºti, unde vor fi judecate în regim de

Amendament propus de Comisie

Pct. 63 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

63. Art. 37 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

„Art. 37 – (1) Nerespectarea, de cãtre titularul de licenþã, a
obligaþiilor prevãzute la art. 36 alineatul (2) se sancþioneazã,
în funcþie de gravitatea faptei, cu amendã de la 5.000.000 lei
la 10.000.000 lei.

(2) Nerespectarea mãsurilor ºi termenelor prevãzute în
somaþie se sancþioneazã, în funcþie de gravitatea faptei cu
amendã de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei ºi cu acordarea
unei ultime somaþii, a cãrei nerespectare, în termen de 30 de
zile, atrage dupã sine retragerea licenþei audiovizuale ori, dupã
caz, a autorizaþiei tehnice de funcþionare.

(3) Nerespectarea prevederilor de la art. 112 alin. (4) se
sancþioneazã cu amendã de 50.000.000 de lei ºi cu ultimã
somaþie, urmând ca nerespectarea acesteia din urmã, în termen
de 15 zile, sã atragã dupã sine retragerea licenþei audiovizuale.

(4) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la aplicarea
uneia din amenzile prevãzute la alin. (1), (2) ºi (3), titularul
Deciziei de autorizare nu depune la Consiliul Naþional al
Audiovizualului sau, dupã caz, la autoritatea de reglementare
în domeniul comunicaþiilor dovada cã a achitat integral
amenda, din care 50% va reveni bugetului de stat ºi 50% va
intra în contul autoritãþii care a emis sancþiunea, i se retrage

Pentru a se institui un
mecanism mai suplu de
sancþionare.
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urgenþã.

(6) În cazul în care în termen de 30 de zile de la
aplicarea uneia din amenzile prevãzute la alin. (1) ºi
(2) titularul Deciziei de autorizare nu depune la
Consiliul Naþional al Audiovizualului sau dupã caz
la Ministerul Comunicaþiilor dovada cã a achitat
integral amenda, din care 50% va reveni bugetului
de stat ºi 50% va intra în contul autoritãþii care a
emis sancþiunea, i se retrage imediat, dupã caz,
licenþa de emisie sau autorizaþia tehnicã de
funcþionare.“

imediat, dupã caz, licenþa audiovizualã sau autorizaþia tehnicã
de funcþionare.“

60. Amendament propus de dnul. deputat MÆ rton ` rpÆ d
Francisc

Dupª pct. 63 din art. I se introduce pct. 63 1, care va avea
urmªtorul cuprins:

631. Dupã art. 37 se introduc articolele 371, 372 ºi 373, care
vor avea urmãtorul conþinut:

„Art. 371. – (1) Nerespectarea prevederilor art. 241 alin. (3) se
sancþioneazã cu suspendarea licenþei pentru o perioadã de 6
luni, iar, în cazul în care, la expirarea acestui termen,
societatea în cauzã nu intrã în legalitate, se sancþioneazã cu
anularea licenþei audiovizuale.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 66 ºi ale art. 241 alin. (2) se
sancþioneazã cu anularea licenþei audiovizuale.

Art. 372. – Suspendarea sau, dupã caz, anularea licenþei
audiovizuale ori a autorizaþiei tehnice de funcþionare duce la
suspendarea Deciziei de autorizare sau dupã caz, la anularea
automatã a acesteia.

Art. 373. - Mãsura de anulare a licenþei audiovizuale se ia de
cãtre Consiliul Naþional al Audiovizualului, în condiþiile
prevãzute la alineatul precedent sau la solicitarea autoritãþii de

Pentru a se institui un
mecanism de sancþionare mai
limpede de urmat.
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reglementare în domeniul comunicaþiilor, în cazul în care
aceasta a solicitat ridicarea autorizaþiei tehnice de
funcþionare.“

61. 64. Articolul 38 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 38. - Cuantumul amenzilor prevãzute la art.
37 se actualizeazã prin hotãrâre de guvern.“

Amendament propus de Comisie

Pct. 64 din art. I se modificª  ”i va avea urmªtorul cuprins:

64. Articolul 38 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 38. – (1) Constituie contravenþii ºi se pedepsesc cu
amendã de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, urmãtoarele
fapte:

a) emiterea sau retransmiterea de programe audiovizuale fãrã
Decizie de autorizare ori pe timpul suspendãrii acesteia;

b) emiterea pe altã frecvenþã sau cu o putere radiantã mai
mare ori dintr-un alt amplasament decât cele prevãzute în
Decizia de autorizare, dacã autorul nu se conformeazã, de
îndatã, somaþiei autoritãþii de reglementare în domeniul
comunicaþiilor.

(2) Contravenþia se constatã de cãtre Consiliul Naþional al
Audiovizualului sau autoritatea de reglementare în domeniul
comunicaþiilor, dupã caz.

(3) În cazul prevãzut la alin. (1), la cererea autoritãþii care a
fãcut sesizarea, Parchetul poate dispune indisponibilizarea
echipamentului tehnic care a fost utilizat la comiterea
contravenþiei.

(4) Repetarea contravenþiei prevãzute la alin. (1) constituie
infracþiune, situaþie în care Consiliul Naþional al
Audiovizualului sau, dupã caz, autoritatea de reglementare în
domeniul comunicaþiilor sesizeazã organele de urmãrire
penalã.

(5) Infracþiunea prevãzutã la alin. (5) se pedepseºte cu
închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendã de la 20.000.000

Prevederea este cuprinsã la art.
30 alin. (4). Pe de altã parte,
renunþarea la prevederile art.
38, din Legea Audiovizualului,
ar putea lãsa nepedepsite
câteva fapte de o gravitate prea
mare, pentru a nu fi sancþionate
drept contravenþii.
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lei la 50.000.000 lei.

(6) În cazul infracþiunii prevãzute la alin. (4), instanþa poate
dispune ºi confiscarea echipamentului tehnic care a fost
utilizat la comiterea infracþiunii.

(7) Producerea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea,
deþinerea, instalarea, întreþinerea ºi înlocuirea, în scop
comercial, a dispozitivelor ilicite de decodificare, utilizate
pentru serviciile audiovizuale cu acces condiþionat, constituie
infracþiuni ºi se pedepse cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau
cu amendã de la 20.000.000 la 50.000.000 lei, dacã nu
constituie o infracþiune mai gravã.

(8) În cazul infracþiunilor prevãzute la alin. (7), instanþa poate
dispune ºi confiscarea echipamentului tehnic care a fost
utilizat la comiterea infracþiunilor.“   

Pentru a stopa fenomenul
furtului de semnal cu acces
condiþionat, în acord cu
recomandãrile organismelor
europene.

62. 65. Articolele 39, 40 ºi CAPITOLUL VI  se abrogã. Amendament propus de Comisie

Pct. 65 din art. I se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

65. Articolul 39 se modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„Art. 39. – Încãlcarea prevederilor art. 2 atrage dupã sine
rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz.“

Pentru a putea fi sancþionate,
prin mijloace adecvate,
încãlcãrile art. 2.

63. Amendament propus de Comisie

Dupª pct. 65 din art. I se introduce pct. 65 1, care va avea
urmªtorul cuprins:

651. Articolul 40 ºi CAPITOLUL VI se abrogã.

Din motive de tehnicã
legislativã.

64. Art. III. - Legea 48/1992 a Audiovizualului,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificãrile
ulterioare ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse
prin prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, textele primind o nouã

Amendament propus de Comisie

Art. III se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. III. - Legea 48/1992 a Audiovizualului, cu modificãrile
ulterioare ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al

Din motive de tehnicã
legislativã.
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numerotare. României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

65. Amendament propus de Comisie

Se introduce Anexa 1, care face parte integrantª din lege
(Anexa 1 este prezentatª dupª amendamentele respinse).

Din motive de tehnicã
legislativã.

66. Amendament propus de Comisie

Se introduce Anexa 2, care face parte integrantª din lege
(Anexa 2 este prezentatª dupª amendamentele respinse).

Din motive de tehnicã
legislativã.

67. Amendament propus de Comisie

Se introduce Anexa 3, care face parte integrantª din lege
(Anexa 3 este prezentatª dupª amendamentele respinse).

Din motive de tehnicã
legislativã.

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea respingerii

1. Amendament propus de dnul.  deputat Puiu Ha”otti

Alin. (6) din art. 1 din pct. al art. I al propunerii
legislative se completeazª cu lit. r), care va avea
urmªtorul cuprins:

„r) mijloacele de comunicare audiovizualã cuprind
ansamblul programelor audiovizuale difuzate pe
teritoriul României;“

Nu este necesarã definiþia
mijloacelor de comunicare
audiovizualã.

2. 7. Dupã titlul secþiunii III se introduc articolele 26 ºi
27, cu urmãtorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Posturile de radiodifuziune ºi
televiziune, persoane juridice, publice sau private,
vor asigura, pânã la 1 ianuarie 2003, în mod
progresiv, în mãsura posibilului ºi prin mijloace
corespunzãtoare, creaþiilor audiovizuale europene un
procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul

Amendament propus de dnul. deputat Mªdªlin
Voicu

Alin. (1) al art. 26 din pct. 11 al art. I al propunerii
legislative se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Posturile de televiziune, persoane juridice,
de drept public sau privat, vor asigura, pânã la 1 ianuarie
2003, în mod progresiv, în mãsura posibilului ºi prin

Menþinerea sintagmei „în mãsura
posibilului“, susþinutã de acest
amendament, nu este agreatã de
direcþia pentru audiovizual din
cadrul Comisiei Europene.
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cãruia nu vor intra emisiunile informative ºi sportive,
jocurile, publicitatea ºi serviciile de teleshopping ºi
de teletext.

…

mijloace corespunzãtoare, creaþiilor audiovizuale
româneºti, inclusiv creaþiilor specifice minoritãþilor
naþionale, ºi europene un procentaj majoritar al timpului
de emisie, în calculul cãruia nu vor intra emisiunile
informative ºi sportive, jocurile, publicitatea ºi serviciile
de teleshopping ºi de teletext.

3. 11. Dupã articolul 3 se introduce un articol nou, 31,
cu urmãtorul conþinut:

„Art. 31. - (1) Sunt interzise:

a) publicitatea clandestinã sau mascatã;

…

Amendament propus de dnul. deputat Mªdªlin
Voicu

Lit. a) din. alin. (1) al art. 31, din pct. 11 al art. I al
propunerii legislative se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

a) publicitatea clandestinã, mascatã ºi înºelãtoare;

Amendamentul a fost respins pe
considerentul cã publicitatea
clandestinã nu este definitã în text,
în vreme ce publicitatea mascatã ºi
cea înºelãtoare sunt definite.

4. 38. Articolul 14 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 14. - (1) Licenþele de emisie se acordã pe o
perioadã de 7 ani în domeniul radiodifuziunii, de 9
ani în domeniul televiziunii ºi de 15 ani în domeniul
comunicaþiei audiovizuale prin cablu.

(2) Licenþele acordate pânã la data promulgãrii
prezentei legi îºi prelungesc automat valabilitatea
pentru perioadele prevãzute în alineatul precedent.

(3) Perioadele prevãzute la alineatul (1) al
prezentului articol se calculeazã începând de la data
obþinerii deciziei de autorizare.

(4) Licenþa de emisie poate fi cedatã, cu acordul
prealabil al Consiliului Naþional al Audiovizualului,
odatã cu staþia pentru care a fost acordatã ºi numai
dupã cel puþin trei ani de funcþionare a acesteia din
urmã.

(5) Absenþa acordului prealabil al Consiliului
Naþional al Audiovizualului prevãzut la alineatul

Amendament propus de dnul. deputat Mªdªlin
Voicu

Pct. 38 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

38. Articolul 14 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 14. - (1) Licenþele de emisie se acordã pe o
perioadã de 7 ani în domeniul radiodifuziunii, pentru
staþiile locale ºi regionale, de 9 ani în domeniul
radiodifuziunii pentru reþele naþionale, de 9 ani în
domeniul televiziunii, pentru staþiile locale ºi regionale,
de 11 ani în domeniul televiziunii pentru reþele
naþionale, de 15 ani în domeniul comunicaþiei
audiovizuale prin cablu ºi de 15 ani în domeniul
comunicaþiei audiovizuale prin satelit.

(2) Licenþele acordate pânã la data promulgãrii prezentei
legi îºi prelungesc valabilitatea pentru perioadele
prevãzute în alineatul precedent, Consiliul Naþional al
Audiovizualului modificând, în acest sens, licenþele de

Menþinerea prevederii de la alin.
(4), în varianta iniþiatorului, ar duce
la încurajarea formãrii unor
monopoluri.
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precedent atrage dupã sine, automat, anularea
licenþei.

(6) La expirarea perioadelor prevãzute la alineatul (1)
al prezentului articol, deþinãtorii pot solicita
Consiliului Naþional al Audiovizualului prelungirea
valabilitãþii licenþei pentru o perioadã echivalentã cu
prima.

(7) Solicitarea prelungirii valabilitãþii licenþei de
emisie trebuie fãcutã cu cel puþin 6 luni înainte de
data expirãrii acesteia.

(8) Consiliul Naþional al Audiovizualului va evalua
performanþele realizate de solicitant pe perioada
deþinerii licenþei ºi va decide, prin vot deschis, în
condiþii de dezbatere publicã, asupra prelungirii
licenþei.

(9) Refuzul prelungirii licenþei de emisie va fi
motivat de cãtre Consiliul Naþional al
Audiovizualului ºi prezentat sub forma unui memoriu
justificativ cu cel puþin 120 de zile înaintea expirãrii
termenului de valabilitate a licenþei.

(10) În cazul în care persoana juridicã în cauzã a
primit cel mult douã sancþiuni minore ºi a reintrat de
fiecare datã prompt în legalitate, Consiliul Naþional
al Audiovizualului poate decide acordarea unei
perioade de probã de 6 luni.“

emisie.

(3) Perioadele prevãzute la alineatul (1) al prezentului
articol se calculeazã începând de la data obþinerii
deciziei de autorizare.

(4) Licenþa de emisie poate fi cedatã, cu acordul
prealabil al Consiliului Naþional al Audiovizualului,
odatã cu staþia pentru care a fost acordatã ºi numai dupã
cel puþin trei ani de funcþionare a acesteia din urmã.

(5) La expirarea perioadelor prevãzute la alineatul (1) al
prezentului articol, deþinãtorii pot solicita Consiliului
Naþional al Audiovizualului prelungirea valabilitãþii
licenþei pentru o singurã perioadã echivalentã cu prima.

(6) Solicitarea prelungirii valabilitãþii licenþei de emisie
trebuie fãcutã cu cel puþin 6 luni înainte de data expirãrii
acesteia.

(7) Consiliul Naþional al Audiovizualului va evalua
performanþele realizate de solicitant pe perioada
deþinerii licenþei ºi va decide, prin vot deschis ºi
motivat, în condiþii de dezbatere publicã, asupra
prelungirii licenþei.

(8) Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului cu
privire la acceptarea sau refuzarea prelungirii licenþei de
emisie va fi motivatã ºi prezentatã împreunã cu un
memoriu justificativ, cu cel puþin 120 de zile înaintea
expirãrii termenului de valabilitate a licenþei.

(9) Pentru situaþiile în care o licenþã de emisie, la
expirarea duratei de valabilitate, este acordatã prin
concurs unei alte persoane juridice decât precedentului
titular, acesta din urmã va putea continua difuzarea
programului, pânã la intrarea în funcþiune a staþiei
noului titular de licenþã de emisie, fãrã a se depãºi
durata termenelor de autorizare a noii staþii prevãzute în
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prezenta lege.

(10) În cazul în care titularul unei licenþe audiovizuale
care a solicitat prelungirea valabilitãþii licenþei a primit
cel mult douã sancþiuni minore ºi a reintrat, de fiecare
datã, prompt, în legalitate, Consiliul Naþional al
Audiovizualului poate decide acordarea unei perioade
de probã de 6 luni.“

5. 51. Litera c) a alineatului (1) al articolului 25 se
modificã ºi va avea urmãtorul conþinut:

„c) Guvernul României - 3 membri, dintre care un
specialist în domeniul telecomunicaþiilor, un
specialist în domeniul radioteleviziunii ºi un
specialist în domeniul juridic.“

Amendament propus de dna. deputat Ileana
Filipescu

Pct. 51 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

51. Alin. (1) din art. 25 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 25. – (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului
este constituit din 9 membri, numiþi de:

a) Preºedintele României – 2 membri;

b) Parlamentul României – Senat ºi Camera
Deputaþilor – câte 3 membri;

c) Guvernul României – 1 membru, specialist în
domeniul comunicaþiilor.“

Reducerea numãrului de membri ai
Consiliului Naþional al
Audiovizualului , de la 11 la 9, ar
necesita numeroase alte modificãri
în cuprinsul legii, ceea ce ar putea
afecta echilibrul obþinut în ceea ce
priveºte modul de funcþionare al
Consiliului, echilibru fundamentat
pe numirea eºalonatã a membrilor
acestuia.

6. 55. Articolul 30 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 30. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului
are un buget de venituri ºi cheltuieli care face parte
integrantã din Bugetul de stat al României.

(2) Pe lângã veniturile asigurate prin Bugetul de stat,
Consiliul Naþional al Audiovizualului îºi constituie
resurse din operaþiunile de evaluare ºi autorizare,
precum ºi dintr-un procent de 50% din cuantumul

Amendament propus de dnul. deputat Vasile
Veti”anu

Pct. 55 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

55. Articolul 30 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 30. - (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului are
un buget de venituri ºi cheltuieli care face parte
integrantã din Bugetul de stat al României.

Aceste reglementãri, de naturã
fiscalã, nu ar putea fi introduse în
corpul legii fãrã avizul Guvernului
sau al Comisiei permanente de
specialitate a Camerei.
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amenzilor acordate, potrivit legii.“ (2) Pe lângã veniturile asigurate prin Bugetul de stat,
Consiliul Naþional al Audiovizualului îºi constituie
resurse din operaþiunile de evaluare ºi autorizare,
precum ºi dintr-un procent de 50% din cuantumul
amenzilor acordate, potrivit legii.

(3) Consiliul Naþional al Audiovizualului este
împuternicit sã stabileascã nivelul tarifelor, care va fi
actualizat periodic, þinând seama de evoluþia indicelui
general al preþurilor ºi al tarifelor, la un interval nu mai
mic de 6 luni.

(4) Modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se
stabileºte prin decizii ale Consiliului Naþional al
Audiovizualului, pe baza unor criterii adoptate prin
norme proprii. Veniturile extrabugetare vor suplimenta
fondurile prevãzute la capitolul de cheltuieli materiale ºi
servicii ºi la capitolul cheltuieli de capital, iar cel puþin
40% din aceste venituri se vor constitui în fonduri
suplimentare la capitolul cheltuieli de personal.

(5) Veniturile extrabugetare ale Consiliului Naþional al
Audiovizualului rãmase la sfârºitul anului, dupã
acoperirea cheltuielilor, se reporteazã în anul urmãtor,
cu aceeaºi destinaþie.

(6) Salarizarea funcþiilor de specialitate de execuþie din
Consiliul Naþional al Audiovizualului este
corespunzãtoare funcþiilor similare din aparatul tehnic al
celor douã Camere ale Parlamentului.“

7. 2. Articolul 1 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

„Art. 1. - (1) Libera exprimare a ideilor ºi a opiniilor
ºi libera comunicare a informaþiilor, prin orice
mijloace de comunicare audiovizualã, sunt garantate
prin lege, în spiritul drepturilor ºi al libertãþilor

Amendament propus de dna. deputat Monica
Octavia Musca

Pct. 2 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

„Art. 1. - (1) Libera exprimare a ideilor ºi a opiniilor ºi
libera comunicare a informaþiilor, prin orice mijloace de

Prevederea de la alin. (5) nu este
necesarã, în aceastã lege.
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constituþionale.

(2) Independenþa editorialã a persoanelor fizice sau
juridice care concep, realizeazã sau îºi asumã
responsabilitatea unor emisiuni sau programe
difuzate prin orice mijloace de comunicare
audiovizualã este recunoscutã ºi garantatã prin
prezenta lege.

(3) Cenzura de orice fel este interzisã.

(4) Sursele de informare utilizate în conceperea sau
elaborarea de informaþii sunt confidenþiale.“

comunicare audiovizualã, sunt garantate prin lege, în
spiritul drepturilor ºi al libertãþilor constituþionale.

(2) Independenþa editorialã a persoanelor fizice sau
juridice care concep, realizeazã sau îºi asumã
responsabilitatea unor emisiuni sau programe difuzate
prin orice mijloace de comunicare audiovizualã este
recunoscutã ºi garantatã prin prezenta lege.

(3) Cenzura de orice fel este interzisã.

(4) Sursele de informare utilizate în conceperea sau
elaborarea de informaþii sunt confidenþiale.

(5) Dreptul de a avea acces liber in condiþii de gratuitate
sau, dupã caz, contra platã, la serviciile oferite, în mod
gratuit sau contra cost, de difuzorii de programe
audiovizuale autorizaþi este recunoscut ºi garantat prin
prezenta  lege.“

8. Art. 32 (numerotarea stabilitª prin raportul
Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de
informare în masª)

(4) Este interzisã sponsorizarea programelor sau
emisiunilor de ºtiri ori a celor de informare politicã
sau economicã.

Amendament propus de dna. deputat Monica
Octavia Musca

Alin. (4) din art. 32 (în numerotarea stabilitª prin
raportul Comisiei pentru culturª, arte, mijloace de
informare în masª) se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

(4) Este interzisã sponsorizarea programelor sau
emisiunilor de ºtiri.

Pentru a nu se permite
sponsorizarea emisiunilor politice
ºi economice.

9. 22. Articolul 6 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 6. - O persoanã fizicã sau juridicã privatã nu
poate fi acþionar la douã sau mai multe societãþi
comerciale care oferã acelaºi tip de comunicaþie,
audio sau video, terestrã, prin satelit sau prin cablu,
în aceeaºi zonã geograficã.“

Amendament propus de dna. deputat Monica
Octavia Musca

Pct. 22 din art. I se renumeroteazª, devenind pct. 23,
se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

23. Articolul 6 se modificã ºi va avea urmãtorul
conþinut:

„Art. 6. - O persoanã fizicã sau juridicã privatã nu poate

Majorarea de la 5 la 20% duce la
modificarea pachetului de prevederi
antimonopol din lege, iar
eliminarea sintagmei „în aceeaºi
zonã geograficã“ nu este necesarã,
pentru cã sintagma în cauzã nu este
confuzã.
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sã deþinã mai mult de 20% din capitalul social de la
douã sau mai multe societãþi comerciale care oferã
acelaºi serviciu de comunicaþie audiovizualã.“


