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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor                                                                                 P.L. X - 11/2009 
                 
Doamnei deputat Raluca Turcan,  

Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr. 504/2002 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre 

dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 februarie 2009. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu           9 

voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele anexate. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text ordonanţă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
 
 „1. serviciu media audiovizual - serviciu aflat 
sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de 
servicii media, al cărui obiectiv principal este 
furnizarea de programe în scop informativ, de 
divertisment sau educativ pentru publicul larg. Un 
astfel de serviciu media audiovizual este fie un 
serviciu de programe de 
televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit 
la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la 
cerere, astfel cum este definit la pct. 3 - şi/sau un 
serviciu media care constituie o comunicare 
comercială audiovizuală, astfel cum este definită la 
pct. 15;” 

Articolul I, punctul 1 al articolului 1 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
„1. serviciu media audiovizual - serviciu aflat sub 
responsabilitatea editorială a unui furnizor de 
servicii media, al cărui obiectiv principal este 
furnizarea de programe în scop informativ, de 
divertisment sau educativ pentru publicul larg, 
prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel 
de serviciu media audiovizual este fie un serviciu 
de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel 
cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media 
audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 
3 - şi/sau un serviciu media care constituie o 
comunicare comercială audiovizuală, astfel cum 
este definită la pct. 15;” 
(Comisia) 

Pentru conformitate cu 
Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2007/65/CE  

2.  
 
„31. licenţa de emisie - actul juridic prin care 
Autoritatea Natională pentru Comunicaţii acordă 
titularului de licenţa audiovizuală sau, după caz, 
operatorului de multiplex de 
radiodifuziune/televiziune, în conditiile stabilite 
de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada 
determinata, una sau mai multe frecvenţe 
radioelectrice, după caz, în conformitate cu 
licenţa audiovizuală; în functie de modalitatea 
tehnica utilizata, licenţa de emisie poate fi 

La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„31. licenţa de emisie – actul juridic prin care 
Autoritatea Natională pentru Comunicaţii acordă 
titularului de licenţa audiovizuală analogică 
dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, 
una sau mai multe frecvenţe radio, după caz, în 
conformitate cu licenţa audiovizuală analogică”. 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Odată cu adoptarea 
acestei soluţii se creează 
o distincţie clară, fără 
echivoc, între actul 
administrativ care dă 
dreptul utilizării 
frecvenţelor radio în 
sistem analogic (licenţa 
de emisie) şi cel care 
priveşte frecvenţele 
radio utilizate de 
sistemele digitale. În 
acest fel se elimină 
posibilitatea oricăror 
confuzii între cele două 
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analogică sau digitală” documente, având în 
vedere şi diferenţele 
conceptuale dintre cele 
două sisteme de 
transmisie. 

3.  La articolul I punctul 1 se introduc două noi 
puncte, punctul 311) şi 312), care vor avea 
următorul cuprins: 
 „311. sistem digital terestru – sistem de 
radiodifuziune şi/sau televiziune în care semnalele 
sunt transmise pe cale radio terestră sub formă de 
multiplex, în conformitate cu un standard de 
radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 

4.  „312. licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru – actul administrativ prin 
care se acordă unei persoane juridice, autorizate în 
condiţiile legii de către Autoritatea Naţională 
pentru Comunicaţii să furnizeze reţele publice de 
comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza 
pe o perioadă determinată, frecvenţele radio, în 
sistem digital terestru” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Noţiunea şi definirea 
termenului se raportează 
la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2002 
privind cadrul general de 
reglementare a 
comunicaţiilor, aprobată, 
cu modificări şi 
completări, prin Legea 
nr. 591/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

5. „33. reţea de comunicatii electronice - sistem de 
transmisie care permite transportul semnalelor 
electrice prin cablu, unde radio, mijloace optice 
sau electromagnetice, constituit în retele de 
comunicatii prin satelit, retele terestre fixe si 
mobile, inclusiv cele utilizate pentru difuzarea 
serviciilor de programe audiovizuale, indiferent 
de tipul de informatie transmisa” 

La articolul I punctul 33 al articolului 1 din 
cadrul punctului 1 se abrogă. 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Se utilizează, conform 
normelor de tehnică 
legislativă (art. 48 din 
Legea nr. 24/2000  
privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare), 
norma de trimitere 
prin raportare la 
definiţia cuprinsă în 
Ordonanţa Guvernului 
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nr. 34/2002 privind 
accesul la reţele publice 
de comunicaţii 
electronice şi la 
infrastructura asociată, 
precum şi 
interconectarea acestora, 
aprobată, cu modificări 
şi completări, prin Legea 
nr. 572/2002, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

6.  
 
 
“34. multiplex digital terestru - grup de programe 
si servicii audiovizuale transmise prin emisie 
radioelectrica terestra, utilizând modulatie 
digitală în limitele unui canal de televiziune 
standard, având acoperire naţională ori regionala 
prin folosirea unuia sau mai multor canale / 
frecvenţe radioelectrice;” 
 

La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“34. multiplex digital terestru – grup de 
programe de radiodifuziune, televiziune, alte 
servicii cu valoare adăugată şi alte date asociate 
de identificare transmise pe cale radio terestră, 
utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal 
de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având 
acoperire naţională ori regională;” 
(Comisia) 

În afară de serviciile de 
programe audiovizuale 
tranziţia la sistemele 
digitale va permite 
furnizarea prin 
intermediul aceloraşi 
canale asignate şi a unor 
servicii multimedia 
suplimentare. Adăugarea 
acestora la definiţia 
existenţă este necesară 
pentru a crea 
mecanismul legislativ 
optim dezvoltării şi 
implementării unor astfel 
de servicii. 

7.  
 
 
„35. operator de multiplex de 
radiodifuziune/televiziune - persoana fizica sau 
juridica, româna sau straina, care detine licenţa de 
emisie digitală si are dreptul de a opera o retea / 
statie de radiodifuziune sonora sau televiziune, în 
conditiile legii, în scopul difuzarii programelor 
audiovizuale si a serviciilor auxiliare acestora;” 

La articolul I, punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
„35. operator de multiplex de 
radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau 
juridică, română sau straină, care deţine licenţa de 
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital 
terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie 
de radiodifuziune sonoră sau televiziune, în 
conditiile legii, în scopul difuzării unuia sau mai 
multor multiplexe digitale terestre;” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 
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8.  La articolul I, punctul 1 se introduce un nou 
punct, punctul 39), care va avea următorul 
cuprins: 
„39. servicii publice – programele de 
radiodifuziune oferite de Societatea Română de 
Radiodifuziune şi programele de televiziune oferite 
de Societatea Română de Televiziune”. 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

În cuprinsul legii se face 
trimitere la serviciile 
publice fără însă a se 
nominaliza în clar 
persoanele care 
difuzează aceste servicii 
către public.  

9.  La articolul I punctul 3, articolul 2, alineatul 4 
litera c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„c) utilizează o staţie de emisie pe unde scurte 
pentru transmisia de programe spre alte ţări.” 
(Comisia) 

Acest caz nu este 
reglementat de actuala 
Lege nr. 504/2002. 

10. Art.31 
………………………………….  
(4)  
…………………………………. 
„c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat 
produsele în cauză.” 

Articolul I, punctul 20, articolul 31, alineatul (4) 
litera c) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„c) să nu scoată în evidenţă în mod nejustificat 
produsele în cauză.” 
(Relu Fenechiu) 

Pentru conformitate cu 
Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
2007/65/CE 

11.  
 
 
Art. 50 - Furnizarea unui serviciu de programe de 
către un radiodifuzor aflat în jurisdictia României 
se poate face numai în baza licenţei audiovizuale 
analogice sau a licenţei audiovizuale digitale si, 
dupa caz, a licenţei de emisie analogică sau a 
licenţei de emisie digitală. 
 

La articolul I punctul 37, articolul 50 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 50 - (1) Difuzarea unui serviciu de 
programe în sistem analogic de către un 
radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate 
face numai în baza licenţei audiovizuale analogice 
şi, după caz, a licenţei de emisie. 
(2) Difuzarea unui serviciu de programe în sistem 
digital terestru de către un operator de 
multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în 
jurisdicţia României se poate face numai în baza 
licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru, în beneficiul titularilor 

Alineatul (1) al 
articolului 50 păstrează 
construcţia şi 
interdependenţa între 
licenţa audiovizuală 
analogică şi licenţa de 
emisie (situaţie care va 
rămâne valabilă pentru 
sistemele analogice).  
Alineatul (2) al 
articolului 50 aduce însă, 
pentru sistemele digitale, 
elementul de separare a 
actelor adminstrative ce 
se eliberează de către 
instituţiile competente în 
domeniu (licenţa de 
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licenţelor audiovizuale digitale”. 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital 
terestru se eliberează de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Comunicaţii, pe când 
licenţa audiovizuală 
digitală de către 
Consiliul Naţional al 
Audiovizualului). 
Această abordare 
respectă cerinţele 
exprimate în Recitalul 5 
din Directiva 
2002/21/CE a 
Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 
martie 2002 privind un 
cadru de reglementare 
comun pentru reţelele şi 
serviciile de comunicaţii 
electronice şi se are în 
vedere şi faptul că 
operatorul de multiplex 
este un furnizor 
autorizat în condiţiile 
art. 4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002. Transmisia 
în sistem digital terestru 
nu poate fi privită după 
modul de reglementare 
adoptat şi adaptat 
sistemelor analogice. 
Trebuie avut în vedere 
faptul că operatorul de 
multiplex poate fi 
distinct de deţinătorul 
licenţei audiovizuale 
digitale. 

12.  
 

La articolul I punctul 39, literele a) şi b) a 
alineatului 2) al articolul 52 se modifică şi vor 
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Art. 52 - (1) Licenţa audiovizuală analogică sau 
digitală se elibereaza fie în baza unui concurs, în 
cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale 
radioelectrica terestra, fie în baza unei decizii a 
Consiliului, în cazul unui serviciu de programe 
difuzat prin orice tip de retele de comunicatii 
electronice. 
(2) Consiliul va elabora reglementari speciale, cu 
respectarea prevederilor din strategia de tranzitie 
de la analogic la digital, cuprinzând criteriile si 
modalitatile conform carora, prin exceptie de la 
prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe 
de televiziune difuzate pe cale radioelectrica 
terestra, licenţa audiovizuală digitală se elibereaza 
în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care: 
a) detin o licenţa analogică si se obliga sa 
continue difuzarea serviciului si în regim de 
emisie digitală; 
 
 
b) urmeaza sa înceteze în mod obligatoriu emisia 
analogică sau a caror emisie analogică nu va mai fi 
protejata si care se obliga sa treaca la emisia 
digitală. 
 
 
 
(3) Acordarea licentelor audiovizuale digitale în 
cadrul aceluiasi multiplex confera 
radiodifuzorilor dreptul de a opta pentru 
operatorul de multiplex care va opera emisia; 
acesta poate fi si unul dintre radiodifuzorii din 
cadrul multiplexului sau o societate comerciala 
constituita de către acestia. Optiunea trebuie 

avea următorul cuprins: 
 
Art. 52 - (1) Licenţa audiovizuală analogică sau 
digitală se elibereaza fie în baza unui concurs, în 
cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale 
radioelectrica terestra, fie în baza unei decizii a 
Consiliului, în cazul unui serviciu de programe 
difuzat prin orice alt tip de retele de comunicatii 
electronice. 
(2) Consiliul va elabora reglementari speciale, cu 
respectarea prevederilor din strategia de tranzitie 
de la analogic la digital, cuprinzând criteriile si 
modalitatile conform carora, prin exceptie de la 
prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe 
de televiziune difuzate pe cale radioelectrica 
terestra, licenţa audiovizuală digitală se elibereaza 
în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care: 
„a) deţin o licenţă audiovizuală analogică a cărei 
termen de valabilitate nu s-a împlinit şi optează 
şi pentru difuzarea serviciului de programe 
într-un multiplex digital terestru;” 
 
„b) urmează să înceteze transmisia analogică, sau 
a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, 
în condiţiile măsurilor impuse prin strategia de 
tranziţie de la emisia analogică la cea digitală, 
adoptată în conformitate cu prevederile 
prezentei legi.” 
 
La articolul I punctul 39, alineatul 3) al 
articolul 52 se abrogă. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispoziţiile sunt 
oportune pentru 
asigurarea continuităţii 
difuzării serviciilor de 
programe audiovizuale şi 
asigurarea migrării în 
digital a tuturor 
programelor actuale 
difuzate în sistem 
analogic. 
 
 
 
 
Abrogarea alineatului (3) 
al articolului 50 este 
consecinţa separării 
autorizării şi 
reglementării 
conţinutului (cadrul 
legislativ asigurat de 
Legea nr. 504/2002 a 
audiovizualului, cu 
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notificata Consiliului si Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii, în termen de 6 luni de la 
primirea licenţei audiovizuale, în vederea 
consemnarii operatorului de multiplex în licenţa 
audiovizuală si acordarii acestuia a licenţei de 
emisie. 
 
(4) Licentele audiovizuale analogice sau digitale 
pentru serviciile publice de radiodifuziune si de 
televiziune se elibereaza fara concurs. 
 
 
 
 
 
(5) Difuzarea pe cale radioelectrică terestră a 
serviciilor publice de radiodifuziune si de 
televiziune se realizează de către un operator de 
reţele de telecomunicaţii, în baza licenţei acordate 
acestuia de către Autoritatea Natională pentru 
Comunicaţii." 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
La articolul I punctul 39, alineatului (5) al 
articolul 52 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
„(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor 
publice de radiodifuziune şi de televiziune în 
sistem analogic se realizează de către un furnizor 
de reţele de comunicaţii electronice, în baza 
licenţei de emisie acordate acestuia de către 
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii.” 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

modificările şi 
completările ulterioare) 
de transmisia tehnică a 
acestor servicii de către 
operatorul de multiplex a 
cărui autorizare cade în 
sarcina Autorităţii 
Naţionale pentru 
Comunicaţii. Această 
abordare nu aduce 
atingere principiilor şi 
normelor din Directivele 
89/552/CEE, 97/36/CEE 
şi 2007/65/CE, 
dimpotrivă. Încă din 
Recitalul 14 din 
Directiva 2007/65/CE se 
recunoaşte că Directiva 
2002/21/CE este în 
conformitate cu 
principiile recunoscute 
în directivele din 
domeniul 
audiovizualului. 

13.  La articolul I punctul 39 după alineatul (5) al 
articolului 52 se introduce un nou alineat, 
alineatul (6) care va avea următorul cuprins: 
„(6) Difuzarea pe cale radio terestră a 
serviciilor publice de radiodifuziune şi de 
televiziune în sistem digital terestru se 
realizează de către un operator de multiplex de 
radiodifuziune şi/sau televiziune, în baza 
licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru acordate acestuia de 
către Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii, în condiţiile art. 59 alin. (4) – (7)." 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 
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14.  
 
 
 
Art. 54 - (1) Licenţa audiovizuală analogică sau 
digitală cuprinde:  
a) numărul licenţei;  
b) datele de identificare a titularului acesteia, 
precum si structura acţionariatului până la nivel de 
persoana fizica si juridica, asociat sau acţionar care 
deţine o cota mai mare de 20% din capitalul social 
ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de 
licenţa audiovizuală;  
c) tipul serviciului de programe;  
d) denumirea si elementele de identificare ale 
serviciului de programe;  
e) formatul de principiu al serviciului de programe 
si structura programelor;  
f) zona de difuzare;  
g) perioada de valabilitate;  
h) taxele si tarifele care trebuie achitate;  
i) mijlocul de telecomunicaţii folosit pentru 
difuzare si deţinătorul acestuia;  
j) frecventa/frecvenţele sau canalul/canalele 
asignate, după caz;  
k) multiplexul digital în care se încadreaza licenţa 
si nominalizarea programelor cuprinse în 
acesta.  
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au 
obligatia sa comunice Consiliului orice modificare 
intervenita în documentele si în datele declarate, 
prevazute la art. 54 alin. (1) lit. b) si e), în termen 
de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, 
anexând spre notificare noile documente." 

La articolul I punctul 40, literele j) şi k) a 
alineatului 1 al articolului 54 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„j) frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele 
asignate în cazul licenţei audiovizuale analogice; 
k) multiplexul digital în care se încadrează licenţa 
audiovizuală digitală”. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 

15. La articolul 57, alineatul (1), literele a)-c) a se La articolul I punctul 43, alineatul (1) a  
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modifica si vor avea urmatorul cuprins:  
  
 
 
 
a) titularul nu începe difuzarea serviciului de 
programe, în conditiile stabilite prin licenţa, în 
termen de 12 luni de la obtinerea licenţei 
audiovizuale; Consiliul poate acorda doua 
prelungiri succesive de câte 6 luni în situatii 
justificate;  
b) titularul înceteaza sa difuzeze serviciul de 
programe pentru care i s-a acordat licenţa 
audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive 
de natura tehnica, si mai mult de 96 de ore, pentru 
orice alte motive;  
c) ca urmare a încalcarii normelor privind regimul 
proprietatii în audiovizual, prevazute la art. 46, si a 
nerespectarii dispozitiilor art. 56. 
 

articolul 57 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de 
către Consiliu în următoarele situaţii: 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 
 
Precizarea se impune 
deoarece numai în cazul 
sistemelor analogice 
actele administrative 
(licenţa audiovizuală 
analogică şi licenţa de 
emisie) sunt 
interdependente. Această 
situaţie nu se regăseşte 
neapărat în cazul 
transmisiei în sistem 
digital. 

16.  La articolul I după punctul 43, se introduce un 
nou punct, punctul 431, care va avea următorul 
cuprins: 
 „431. Licenţa audiovizuală digitală se retrage 
de către Consiliu în următoarele situaţii: 
a) titularul nu furnizează serviciul de programe 
către operatorul de multiplex; 
b) titularul încetează să furnizeze serviciul de 
programe către operatorul de multiplex; 
c) pentru încălcarea normelor referitoare la 
conţinutul serviciilor de programe în 
conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale 
legislaţiei adoptate în temeiul acesteia”. 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 

17.  La articolul I punctul 45, alineatul (1) şi (2) a Formularea propusă 
asigură distincţia clară 
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Art. 59 - (1) În cazul în care difuzarea unui 
serviciu de programe implică utilizarea unei 
frecvenţe radioelectrice terestre pentru emisie 
analogică, aceasta se face în baza licenţei 
audiovizuale, precum si a licenţei de emisie 
analogică, care se acorda, în mod obligatoriu, de 
către Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii 
titularului de licenţa audiovizuală, în conditiile 
prezentei legi.  
 
(2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de 
programe implica utilizarea unei frecvenţe 
radioelectrice terestre pentru emisie digitală, 
aceasta se face în baza licenţei audiovizuale 
digitale, precum si a licenţei de emisie digitală 
care se acorda, în mod obligatoriu, de 
Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii 
astfel:  
a) titularului de licenţa audiovizuală digitală, 
atunci când emisia digitală terestra implica 
difuzarea numai a programelor titularului de 
licenţa audiovizuală digitală sau operatorului de 
radiodifuziune/televiziune (multiplex) desemnat de 
Consiliu pe baza optiunii titularului de licenţa 
audiovizuală digitală, conform prevederilor art. 52 
alin. (3);  
 b) titularului de licenţa audiovizuală digitală 
desemnat de Consiliu în urma optiunii formulate 
de către radiodifuzorii care au primit licente 
audiovizuale digitale în cadrul unui multiplex 
digital pentru emisie digitală terestra;  
c) operatorului de multiplex 
radiodifuziune/televiziune desemnat de Consiliu în 
urma optiunii formulate de către radiodifuzorii 

articolul 59 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 59 - (1) În cazul în care difuzarea unui 
serviciu de programe implică utilizarea unei 
frecvenţe radio terestre pentru emisie analogică, 
aceasta se face în baza licenţei audiovizuale 
analogice, precum şi a licenţei de emisie, care se 
acordă, în condiţiile legii, de către Autoritatea 
Naţională pentru Comunicaţii, titularului de licenţă 
audiovizuală.   
 
 
(2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de 
programe implică utilizarea unei frecvenţe radio 
terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face 
în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio 
în sistem digital terestru, şi numai în beneficiul 
titularilor licenţelor audiovizuale digitale. 
 
 
a) se abrogă 
 
 
 
 
 
 
 
b) se abrogă 
 
 
 
 
c) se abrogă 
 
 

între modalitatea de 
autorizare a sistemelor 
analogice şi a celor 
digitale. 
Această abordare 
respectă atribuţiile 
instituţiilor implicate în 
domeniu (Consiliul 
Naţional al 
Audiovizualului – în 
cazul autorizării şi 
reglementării 
conţinutului din 
România – şi Autoritatea 
Naţională pentru 
Comunicaţii – 
administratorul şi 
gestionarul resurselor 
limitate în domeniul 
comunicaţiilor şi 
reglementatorul reţelelor 
şi serviciilor de 
comunicaţii electronice. 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura de acordare de 
către Autoritatea 
Naţională pentru 
Comunicaţii a licenţelor 
de utilizare a 
frecvenţelor în sistem 
digital terestru este 
detaliată la articolul 
următor. 
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care au primit licente audiovizuale digitale în 
cadrul unui multiplex digital pentru emisie digitală 
terestra.  
(3) Sunt interzise operarea si exploatarea licentelor 
audiovizuale de către alte persoane decât 
detinatorii de drept ai acestora."  

 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

18.  La articolul I, după punctul 45 se introduce un 
nou punct, punctul 451, care va avea următorul 
cuprins: 
„451. După alineatul (3) al articolul 59 se 
introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5), 
(6) şi (7), care vor avea următorul cuprins: 
„(4) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru se acordă de către 
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii unor 
operatori de multiplex de 
radiodifuziune/televiziune în baza unor 
proceduri de selecţie organizate de aceasta. 
(5) Acordarea licenţelor de utilizare a 
frecvenţelor radio în sistem digital terestru 
poate fi condiţionată de plata către bugetul 
statului a unei taxe de licenţă. 
(6) Modul de desfăşurare a procedurilor 
prevăzute la alin. 4, condiţiile de acordare a 
licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru, precum şi cuantumul 
taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 
(7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, 
administrativă şi/sau financiară, precum şi 
obligaţiile ce vor trebui asumate de către 
persoanele care vor obţine licenţele de utilizare 
a frecvenţelor radio în sistem digital terestru 
vor fi stabilite prin caietul de sarcini realizat în 
vederea organizării procedurilor de selecţie, 

Introducerea alineatelor 
(4)-(7) este consecinţa 
raportării textului de 
interes la prevederile art. 
5 alin. (3) din Directiva 
2002/20/CE a 
Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 
martie 2002 privind 
autorizarea reţelelor şi 
serviciilor de 
comunicaţii electronice, 
precum şi la prevederile 
relevante din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002. Aceste texte 
fac trimitere la acordarea 
drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio prin 
proceduri deschise, 
transparente şi 
nediscriminatorii, 
modalitatea de alegere a 
operatorului de 
multiplex de către 
persoane autorizate din 
punct de vedere al 
conţinutului 
reprezentând o încălcare 
a normelor dreptului 
intern sau a celui 
comunitar. Măsurile 
propuse prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 



 

 13

document care va tine cont de strategia de 
tranziţie de la emisia analogică la cea digitală, 
adoptată în conformitate cu prevederile 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

nr. 181/2008 trebuie să 
fie conforme cu 
principiile recunoscute la 
nivel european, 
modalitatea optimă de 
acces la resursa limitată 
de spectru radio fiind 
procedura de selecţie. În 
acest fel se asigură un 
tratament 
nediscriminatoriu pentru 
orice persoană care este 
autorizată în condiţiile 
legii să participe la 
procedura de selecţie 
organizată de autoritatea 
competentă. 

19.  La articolul I, după punctul 47 se introduce un 
nou punct, punctul 471, care va avea următorul 
cuprins: 
„471 După articolul 61 se introduce un nou 
articol, articolul 611, care va avea următorul 
cuprins: 
Art. 611 - (1) Termenul de valabilitate al licenţei de 
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital 
terestru este de 10 ani de la data comunicării 
acesteia. 
(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 
10 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea 
Naţională pentru Comunicaţii. 
(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a 
licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem 
digital terestru, Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii poate revizui condiţiile ce au fost 
avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei. 
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Autoritatea 
Naţională pentru Comunicaţii va informa titularul 
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licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem 
digital terestru cu privire la modificările ce trebuie 
operate şi îi va acorda un termen de conformare 
proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a 
acestora”. 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

20. 48. La articolul 62, alineatele (1) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
Art. 62 - (1) Titularul licenţei de emisie are 
obligatia de a plati anual, anticipat, un tarif de 
utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea 
Nationala pentru Comunicaţii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către 
Autoritatea Natională pentru Comunicaţii." 
 

La articolul I punctul 48, articolul 62 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 62 - (1) Titularul licenţei de emisie sau al 
licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru are obligaţia de a plăti 
anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, 
stabilit de Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii, cu excepţia titularului licenţei de 
emisie care transmite programele publice de 
radiodifuziune şi televiziune. 
 
(2) se abrogă. 
 
(3) Obligaţia de plată a tarifului corespunzător 
primului an de valabilitate al licenţei devine 
scadentă în 45 de zile de la comunicarea licenţei 
de emisie ori a licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio în sistem digital terestru.” 
 
(4) Nemodificat 
 
 
(5) se abrogă 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majorarea termenului de 
plată a tarifului de 
utilizare a spectrului 
pentru primul an de 
valabilitate al licenţelor 
este în beneficiul 
titularilor. Mai mult, 
termenul de 15 zile nu 
este unul realist care să 
asigure inclusiv 
comunicarea 
documentelor impuse de 
reglementările fiscale în 
vigoare. 

21.  La articolul I punctul 45, articolul 62 se 
introduce un nou alineat, alineatul 51, care va 
avea următorul cuprins: 
„(51) Operatorul de multiplex ce difuzează 
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programele publice de radiodifuziune şi 
televiziune, titular al licenţei de utilizare a 
frecvenţelor radio în sistem digital terestru, va 
fi obligat la plata unui tarif de utilizare a 
spectrului radio diminuat corespunzător cu 
lărgimea de bandă alocată/asignată pentru 
transportul acestora.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

22.  
 
Art. 63 - Monitorizarea si controlul parametrilor 
prevazuti în licenţa de emisie fata de 
reglementarile tehnice în vigoare din domeniul 
radiocomunicatiilor, respectiv monitorizarea si 
controlul acestora pe parcursul perioadei de 
valabilitate a licenţei se realizeaza, direct sau 
prin intermediul unei alte persoane juridice de 
drept public ori privat, de către Autoritatea 
Nationala pentru Comunicaţii, în baza unei 
proceduri stabilite de aceasta. 

La articolul I punctul 49, articolul 63 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 63 - Monitorizarea şi controlul parametrilor 
prevăzuţi în licenţele de emisie, precum şi în 
licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru faţă de reglementările 
tehnice în vigoare din domeniul 
radiocomunicaţiilor, respectiv monitorizarea şi 
controlul acestora pe parcursul perioadei de 
valabilitate a acestora, se realizează, de 
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, în baza 
unei proceduri stabilite de aceasta.” 
 
 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Potrivit actelor 
normative în domeniul 
comunicaţiilor 
electronice singura 
instituţie care efectuează 
monitorizarea şi 
controlul respectării 
documentelor de 
autorizare sau a 
obligaţiilor stabilite 
conform legii este 
Autoritatea Naţională 
pentru Comunicaţii. În 
atare condiţii, propune 
eliminarea prevederilor 
redundante referitoare la 
realizarea monitorizării 
şi controlului prin 
intermediul unei alte 
persoanedecât autoritatea 
de reglementare în 
domeniul comunicaţiilor 
electronice. 

23.  
 
Art. 64 - Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii 
poate modifica, din motive tehnice sau din 
motive ce tin de schimbarea Planului national 
de alocare a frecvenţelor, frecventa si datele 
tehnice ale acesteia, prevazute în licenţa de 
emisie, fara întreruperea serviciului si cu 

La articolul I punctul 50, articolul 64 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 64 - Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii poate modifica licenţele de emisie şi 
licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru în condiţiile art. 14 alin. 
(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general 

În acest fel se oferă 
flexibilitate pentru 
modificarea licenţelor în 
cazurile strict prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 
79/2002. Modificările 
sunt impuse de cauze 
obiective (evitare 
perturbaţii, modificarea 
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asigurarea unei receptii de calitate echivalenta. de reglementare a comunicaţiilor, aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 
591/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Tabelului de atribuire a 
benzilor de frecvenţe, 
adoptare noi strategii în 
domeniu, armonizare 
etc.). 

24.  
 
Art. 65 - Licenţa de emisie se retrage de către 
Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii în 
urmatoarele situatii:  
a) pentru încalcarea obligatiilor prevazute în 
licenţa de emisie, în cazul nerespectarii somatiei 
de reintrare în legalitate;  
 
b) ca urmare a retragerii licenţei audiovizuale;  
 
c) titularul nu depune la Autoritatea Nationala 
pentru Comunicaţii, în termen de 45 de zile de 
la scadenta obligatiei anuale de plata, dovada 
achitarii tarifului de utilizare a spectrului, 
aferent anului respectiv;  
d) titularul nu depune la Autoritatea Nationala 
pentru Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data 
aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia;  
e) la cererea titularului." 
 

La articolul I punctul 51, articolul 65 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 65 - Licenţa de emisie se retrage de către 
Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii în 
următoarele situaţii: 
a) titularul nu obţine, din motive care îi sunt 
imputabile, autorizaţia tehnică de funcţionare 
în termen de 12 luni de la data obţinerii licenţei 
de emisie; 
b) ca urmare a retragerii licenţei audiovizuale 
analogice;  
c) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în 
licenţa de emisie; 
 
 
 
d) Nemodificat 
 
 
e) Nemodificat 
 
f) neplata, de către titular, în termen de 45 de 
zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a 
spectrului şi a majorărilor de întârziere.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 
 
 
 
 
 
a) devine c) 

25.  La articolul I după punctul 51 se introduce un 
nou punct, punctul 511, care va avea următorul 
cuprins: 
„511. După articolul 65 se introduce un nou 
articol, articolul 651, care va avea următorul 
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cuprins: 
„Art. 651 - Licenţa de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru se poate retrage 
de către Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii în următoarele situaţii: 
a) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în 
licenţă; 
b) neplata, de către titular, în termen de 45 de 
zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a 
spectrului şi a majorărilor de întârziere; 
c) la cererea titularului; 
d) urmare a retragerii regimului de autorizare 
generală; 
e) titularul nu depune la ANC, în termen de 6 
luni de la data aplicării unei amenzi, dovada 
achitării acesteia”.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 
 
Spre deosebire de licenţa 
de emisie între condiţiile 
de retragere a licenţei de 
utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital 
terestru este inclusă şi 
situaţia retragerii licenţei 
urmare a retragerii 
regimului de autorizare 
generală. Pe de altă 
parte, este eliminată 
situaţia retragerii licenţei 
urmare a retragerii 
licenţei audiovizuale, caz 
valabil numai în cazul 
licenţei de emisie. 

26.  
 
Art. 66 - (1) Licenţa de emisie poate fi cedata către 
un tert numai împreuna cu licenţa audiovizuală, cu 
acordul prealabil al Consiliului si al Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii si cu asumarea de 
către noul titular a tuturor obligatiilor decurgând 
din licente.  
(2) Licenţa de emisie digitală care opereaza un 
multiplex poate fi cedata unui tert numai cu 
acordul Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii si 
al radiodifuzorilor care poseda licentele 
audiovizuale digitale în cadrul multiplexului 
digital operat prin intermediul licenţei de emisie 
digitală în cauza si numai cu asumarea de către 
noul titular a tuturor obligatiilor decurgând din 
licenţa. 

La articolul I punctul 52, articolul 66 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 66 - (1) Licenţa de emisie poate fi cedată 
către un terţ numai împreună cu licenţa 
audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al 
Consiliului si al Autorităţii Naţionale pentru 
Comunicaţii şi cu asumarea de către noul titular a 
tuturor obligaţiilor decurgând din licenţe. 
(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru poate fi cedată unui terţ 
numai cu acordul prealabil al Autorităţii Naţionale 
pentru Comunicaţii, cu avizul consultativ al 
Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numai 
cu asumarea de către noul titular a tuturor 
obligaţiilor decurgând din licenţă.” 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Deşi pentru sistemele 
analogice intervenţia 
Consiliului Naţional al 
Audiovizualului este cât 
se poate de îndreptăţită, 
în cazul sistemelor 
digitale intervenţia 
Consiliului are ca scop 
asigurarea unui 
tratament echidistant şi 
neutru în raporturile 
dintre operatorul de 
multiplex (titular de 
licenţă de utilizare a 
frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru) şi 
persoanele autorizate din 
punct de vedere al 
conţinutului. Păstrarea 
unor relaţii obiective 
între părţile implicate 
(producători de conţinut 
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şi persoana autorizată 
din punct de vedere 
tehnic) reprezintă un 
obiectiv de atins de 
interes general. 

27.  La articolul I după punctul 52 se introduc cinci 
noi puncte, punctele 521-525, care vor avea 
următorul cuprins: 
„521. Articolul 67 se abrogă”. 
„522. Articolul 69 se abrogă.” 
„523. Articolul 70 se abrogă” 
„524. Articolul 71 se abrogă,” 
„525. Articolul 72 se abrogă.” 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 

28.  
 
Art. 73 - Utilizarea statiilor de emisie sau a 
retelelor de telecomunicatii aflate sub jurisdictia 
României, în scopul difuzarii sau retransmisiei 
oricarui serviciu de programe pe, respectiv de pe 
teritoriul României, se poate face numai dupa 
obtinerea autorizatiei tehnice de functionare a 
acestora de la Autoritatea Nationala pentru 
Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de 
aceasta. 

La articolul I punctul 53, articolul 73 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 73 - Utilizarea staţiilor de emisie aflate sub 
jurisdicţia României, în scopul difuzării oricărui 
serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul 
României, se poate face numai după obţinerea 
autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională 
pentru Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de 
aceasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Reglementarea îşi 
propune să elimine un 
act/document de 
autorizare emis de către 
Autoritatea Naţională 
pentru Comunicaţii 
(autorizaţia tehnică de 
funcţionare eliberată 
pentru retransmisia 
serviciilor de programe) 
acest înscris fiind 
suplimentar solicitat 
persoanelor interesate în 
raport de prevederile 
regimului de autorizarea 
generală a furnizorilor de 
reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice. 
Aplicarea imediată se va 
resimţi în rândul 
reţelelor CATV care vor 
rămâne autorizate de 
Autoritate la nivelul 
autorizării generale. 

29.  La articolul I punctul 58, articolul 82, alineatul  



 

 19

 
Art.  82 - (1) Orice distribuitor care retransmite 
servicii de programe prin retele de telecomunicatii 
are obligatia sa includa în oferta sa serviciile de 
programe ale Societatii Române de Televiziune 
destinate publicului din România, precum si alte 
servicii de programe, libere la retransmisie si fara 
conditionari tehnice sau financiare, ale 
radiodifuzori lor privati, aflati sub jurisdictia 
României, în limita a 25% din numarul total de 
servicii de programe distribuite prin reteaua 
respectiva, precum si serviciile de televiziune a 
caror obligativitate de retransmitere este stabilita 
prin acorduri internationale la care România este 
parte; criteriul de departajare pentru radiodifuzorii 
privati va fi ordinea descrescatoare a indicelui 
anual de audienta. 
 

(1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 82 - (1) Orice distribuitor care retransmite 
servicii de programe prin reţele de comunicaţii 
electronice, cu excepţia celor care utilizează 
exclusiv spectrul radio, are obligaţia sa includă în 
oferta sa serviciile de programe ale Societăţii 
Române de Televiziune destinate publicului din 
România, precum şi alte servicii de programe, 
libere la retransmisie si fără condiţionari tehnice 
sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi 
sub jurisdicţia României, în limita a 25% din 
numărul total de servicii de programe distribuite 
prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de 
televiziune a căror obligativitate de retransmitere 
este stabilită prin acorduri internaţionale la care 
România este parte; criteriul de departajare pentru 
radiodifuzorii privaţi va fi ordinea descrescătoare a 
indicelui anual de audienţă.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

30.  
 
Art. 88 - (1) Supravegherea respectarii, controlul 
îndeplinirii obligatiilor si sanctionarea încalcarii 
prevederilor prezentei legi, precum si ale deciziilor 
si instructiunilor cu caracter normativ emise în 
baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu 
exceptia prevederilor art. 62, 63 si 73, a caror 
respectare, supraveghere, control si, respectiv, 
sanctionare a încalcarii revin de drept Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii, în conformitate cu 
atributiile pe care le are, conform legii.  
 
 
 
(2) Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii poate 
delega exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit 

La articolul I punctul 63, articolul 88 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 88 - (1) Supravegherea respectării, controlul 
îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării 
prevederilor prezentei legi, precum şi a deciziilor 
şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în 
baza şi pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu 
excepţia prevederilor aplicabile licenţelor de 
emisie ori licenţelor de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru, a căror 
respectare, supraveghere, control şi, respectiv, 
sancţionare a încălcării revin de drept Autorităţii 
Naţionale pentru Comunicaţii, în conformitate cu 
atribuţiile pe care le are, conform legii. 
 
(2) se abrogă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (2) este 
redundant în condiţiile 
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prevederilor alin. (1) unei alte persoane juridice de 
drept public cu atributii de supraveghere si control 
în domeniul telecomunicatiilor.  
(3) În exercitarea atributiilor de supraveghere 
personalul de control poate solicita furnizorilor de 
servicii media sau distribuitorilor de servicii 
informatiile necesare în aplicarea prezentei legi, 
precizând temeiul legal si scopul solicitarii, si 
poate stabili termene pâna la care aceste informatii 
sa fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de 
prezenta lege. 

 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

legislative actuale şi nu 
mai ţine cont realităţile 
instituţionale. 

31.  
 
 
Art. 90 - (1) Constituie contraventii urmatoarele 
fapte: 
 a) difuzarea unei opere cinematografice în afara 
perioadelor prevazute în contractele încheiate cu 
detinatorii drepturilor de autor;  
b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul 
comunicarii comerciale audiovizuale;  
c) utilizarea comunicarii comerciale audiovizuale 
cu continut publicitar mascat;  
d) nerespectarea prevederilor legale privind 
acordarea dreptului la replica;  
e) difuzarea unui serviciu de programe în afara 
zonei specificate în licenţa audiovizuală;  
f) exploatarea licentelor audiovizuale de către alte 
persoane decât titularii de drept ai acestora;  
g) programarea si furnizarea de programe, cu 
încalcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. 
(1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. 
(1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 si ale art. 85 alin. 
(3)-(9);  
h) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (4), art. 
49, art. 54 alin. (2) si ale art. 58 alin. (1);  

La articolul I, la alineatul (1) al articolul 90, 
după litera l) se introduc trei noi litere m), n) şi 
o) cu următorul conţinut: 
..................................................... 
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i) retransmisia de către un distribuitor a unui 
serviciu de programe care nu se încadreaza în 
prevederile art. 75 alin. (1) si (2) si nu a obtinut 
autorizatia de retransmisie;  
j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de 
programe, cu încalcarea prevederilor art. 74 si 82;  
k) furnizarea unui serviciu media fara a detine 
licenţa audiovizuală sau în lipsa notificarii 
prevazute la art. 74 alin. (5);  
l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de 
servicii media de a comunica personalului de 
control, în conditiile prevazute la art. 88 alin. (3), 
informatiile solicitate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu 
amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) transmisia serviciilor de programe fără 
licenţă de emisie, licenţă de utilizare a 
frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau 
autorizaţie tehnică; 
n) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor 
ori a condiţiilor din licenţa de emisie, din licenţa 
de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital 
terestru sau din autorizaţia tehnică; 
o) fapta titularului licenţei de emisie ori a 
titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor 
radio în sistem digital terestru de a refuza să se 
supună controlului sau să pună la dispoziţia 
persoanelor împuternicite documentele 
solicitate.” 
 
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctionează cu 
amendă contravenţională de la 5.000 lei la 
100.000 lei. 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea este 
necesară întrucât faptele 
prevăzute la alin. (1) 
sunt doar de competenţa 
Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, 
Autoritatea Naţională 
pentru Comunicaţii 
neavând stabilit un regim 
sancţionator specific 
sferei 
contravenţionalului. Prin 
această măsură, 
coroborată cu 
modificarea art. 96 se 
asigură pârghii mai 
eficiente personalului de 
control împuternicit al 
Autorităţii, avându-se în 
vedere în acelaşi timp şi 
gradul de pericol social 
al faptelor săvârşite. 
 

32.  
 
Art. 93 - (1) Sanctiunile pentru încalcarea 
dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte emise 

La articolul I punctul 67, articolul 93 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 93 - (1) Sanctiunile pentru încălcarea 
dispoziţiilor prezentei legi se aplică prin acte emise 
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de către Consiliu sau de către Autoritatea 
Nationala pentru Comunicaţii, precum si de către 
personalul de control anume împuternicit al 
persoanei juridice de drept public prevazute la 
art. 88 alin. (2).  
 
(3) Actele emise în conditiile alin. (1) pot fi atacate 
la sectia de contencios administrativ a curtii de 
apel, potrivit legii, în termen de 15 zile de la 
comunicare; termenul de 15 zile nu suspenda de 
drept efectele acestora. 

de Consiliu sau de Autoritatea Naţională pentru 
Comunicaţii, care acţionează prin personalul de 
specialitate împuternicit în acest scop. 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Textul propus se 
raportează la 
modificarea propusă 
pentru articolul 88. 

33.  La articolul I după punctul 67 se introduce un 
nou punct, punctul 671, care va avea următorul 
cuprins: 
„671. Articolul 94 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Contravenţiilor constatate de Autoritatea 
Naţională pentru Comunicaţii le sunt aplicabile 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia 
prevederilor art. 28 alin. (1) şi a art. 32.” 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

 

34.  
 
Art. 96 - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc 
cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei urmatoarele 
fapte:  
a) emisia de programe fara licenţa de emisie sau 
autorizatie tehnica de functionare ori 
retransmisia de programe cu încalcarea 
dispozitiilor art. 77;  
b) emisia pe alta frecvenţa, emisia dintr-un alt 
amplasament sau nerespectarea parametrilor 

La articolul I punctul 70, articolul 96 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
Art. 96 - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă 
penală de la 5.000 lei la 100.000 lei transmisia 
serviciilor de programe fără licenţă de emisie 
sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în 
sistem digital terestru, dacă fapta prezintă un 
pericol grav şi iminent pentru siguranţa 
naţională, ordinea publică sau sănătatea 
publică ori poate crea probleme grave de 

Păstrarea acestei fapte în 
sfera penalului are ca 
scop conştientizarea şi 
identificarea gradului de 
pericol social al faptei 
săvârşite. Utilizarea 
frecvenţelor radio fără 
respectarea cerinţelor 
legii poate crea 
perturbaţii serviciilor de 
radiocomunicaţii 
autorizaţe – ne referim 
aici în special la 
serviciile de 
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ori a conditiilor din licenţa de emisie sau din 
autorizatia tehnica de functionare, daca autorul 
faptei nu se conformeaza somatiei emise de 
Autoritatea Nationala pentru Comunicaţii.  
    
 
 
 
 
(4) În cazul savârsirii infractiunilor prevazute la 
alin. (1) instanta poate dispune si aplicarea 
dispozitiilor Codului penal privind confiscarea 
speciala. 

natură economică sau operaţională altor 
furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii 
electronice sau utilizatorilor. 
 
 
Alineatul (2) se abrogă. 
 
Alineatul (3) se abrogă. 
 
Nemodificat 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

radiocomunicaţii aflate 
în imediata vecinatate a 
benzilor de frecvenţe (în 
speţa noastră, 
radionavigaţia 
aeronautică). 
În ce priveşte sacţiunea 
amenzii penale, 
cuantumul acesteia 
trebuie să fie stabilit cel 
puţin la nivelul amenzii 
contravenţionale 
prevăzute la art. 90 alin. 
(2). 

35.  
 
Articolul II 
(1) Dispozitiile alin. (2)-(5) ale art. 31 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si cu cele aduse 
prin prezenta ordonanta de urgenta,sunt aplicabile 
numai programelor produse dupa 19 decembrie 
2009.  
(2) Licentele audiovizuale analogice de televiziune 
existente la data intrarii în vigoare a prezentei 
ordonante de urgenta pot fi prelungite pâna la data 
încetarii obligatorii a emisiei analogice.  
 
 
(3) În termen de 12 luni de la data intrarii în 
vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 
Ministerul Comunicaţiilor si Tehnologiei 
Informatiei va elabora, în colaborare cu Ministerul 
Culturii si Cultelor, Consiliul National al 
Audiovizualului si Autoritatea Nationala pentru 
Comunicaţii, strategia de tranzitie de la analogic la 
digital, strategie care se aproba prin hotarâre a 

Articolul II se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Articolul II 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
„(2) Licenţele audiovizuale analogice de 
televiziune existente la data intrării în vigoare a 
prezentei legi pot fi prelungite până la o dată 
impusă de măsurile stabilite de strategia de 
tranziţie la televiziunea digitală şi nu mai târziu 
de data încetării obligatorii a emisiei analogice.” 
(3) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluţia acordării 
licenţelor audiovizuale 
digitale în perioada de 
tranziţie este 
nejustificată în condiţiile 
în care documentul de 
strategie privind tranziţia 
la sisteme digitale a fost 
supus consultării 
publice.  
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Guvernului. 
(4) În perioada de tranzitie de la emisia analogică 
la cea digitală, Consiliul National al 
Audiovizualului va putea sa acorde, în situatii 
justificate si pentru perioade limitate, licente 
audiovizuale digitale pentru proiecte-pilot.  
(5) În procesul de elaborare si implementare a 
strategiei de tranzitie de la analogic la digital vor fi 
adoptate acele solutii tehnice care asigura cea mai 
eficienta utilizare a spectrului de frecvenţe 
radioelectrice terestre.  
 
(6) Numarul de licente audiovizuale digitale si 
tipul acestora, în sensul prevazut la art. 44 alin. 
(10), se stabilesc prin lege dupa aprobarea 
strategiei prevazute la alin. (3) si definitivarea 
planului national al frecvenţelor radioelectrice.  
(7) În vederea aplicarii prevederilor art. 10 alin. (3) 
lit. i) si l), Consiliului National al Audiovizualului 
i se vor aloca suplimentar resursele bugetare 
necesare pentru asigurarea personalului, a formarii 
profesionale a acestuia si pentru achizitionarea 
dotarilor tehnice corespunzatoare. 

 
 (4) se abrogă. 
 
 
 
 
(5) În procesul de elaborare si implementare a 
strategiei de tranziţie de la analogic la digital vor fi 
adoptate acele soluţii tehnice care asigură cea mai 
eficientă utilizare a spectrului radio, cu 
respectarea cerinţelor de calitate a semnalului 
transmis. 
 (6) se abrogă. 
 
 
 
 
(7) Nemodificat  
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

36.  Articolul V 
În tot cuprinsul Legii nr. 504/2002 a 
audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagma „reţele de telecomunicaţii” 
se va înlocui cu sintagma „reţele de comunicaţii 
electronice. 
 
 
 
 
(Relu Fenechiu, Mircea Cazan) 

Această modificare este 
impusă de terminologia 
consacrată şi utilizată 
atât în directivele 
comunitare în domeniu 
(Directiva 2002/20/CE şi 
Directiva 2002/21/CE), 
cât şi în legislaţia 
naţională în materie 
(Ordonanţa Guvernului 
nr. 34/2002 şi Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002) 
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