
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 

 
 

 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002 
 
 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 
nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului  nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 1. La articolul I punctul 1, punctele 1, 9, 34, 36 şi 37 se modifică 
şi vor 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 
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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; 
..................................................................................................................... 
 9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziţia 
publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al 
unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, 
având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil 
ca formă şi conţinut cu acestea; 
..................................................................................................................... 
 34. multiplex digital terestru - grup de  servicii de programe de 
televiziune/ radiodifuziune şi/sau servicii audiovizuale şi/sau servicii 
multimedia  transmise prin emisie radioelectrică terestră, utilizând 
modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard, având 
acoperire naţională ori regională prin folosirea unuia sau mai multor 
canale/frecvenţe radioelectrice; 
..................................................................................................................... 
 36. codare - procedeu de prezentare a informaţiei în format 
electronic ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui 
cod; 
..................................................................................................................... 
 37. criptare - modalitate de modificare a unui flux de informaţii în 
format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării 
acesteia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informaţiei 
iniţiale fiind posibilă doar prin folosirea algoritmului iniţial sau al unui 
alt algoritm de decriptare adecvat;” 
 

 2. La articolul I punctul 8, literele g), i), l) ale alineatului (1) şi 
alineatul (5) ale articolului 10 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 „g) transparenţa organizării, funcţionării şi finanţării mijloacelor de 
comunicare în masă din sectorul audiovizual; 
.....................................................................................................................
 i) creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură 
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cu utilizarea serviciilor media audiovizuale prin dezvoltarea şi 
promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale; 
..................................................................................................................... 

   l) monitorizarea serviciilor de programe şi a serviciilor media 
audiovizuale,inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către 
acestea a prevederilor legale în materie. 
..................................................................................................................... 
 (5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor 
de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra 
ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se 
realizează periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar 
sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a 
prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a 
obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală.” 
 

 3. La articolul I punctul 10, punctul 11 al literei d) a   
alineatului (1) şi alineatul (3) ale articolului 17 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 „11. normele şi regulile de reflectare a  desfăşurării campaniilor 
electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe 
audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei 
electorale;  
..................................................................................................................... 
 (3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte 
normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizual 
ori în legătură cu acesta.” 
 

 4. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 29 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi spirtoase 
nu pot încuraja consumul excesiv al băuturilor respective şi nu pot viza 
în mod special minorii.” 
 

 



 4

 5. La articolul I, punctul 32 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „32. Alineatul (1) al articolului 43 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 «Art. 43. – (1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public 
sau privat, fundaţii ori asociaţii fără scop patrimonial, precum şi 
persoane fizice autorizate conform legii.»”  
 
 6. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, 
pct. 321, cu următorul cuprins:  
 „321. Alineatul (2) al articolului 43 se abrogă.” 
 
 7. La articolul I punctul 35, litera f) a articolului 48 se abrogă. 
 

 8. La articolul I punctul 39, alineatul (5) al articolului 52 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de 
radiodifuziune şi de televiziune se realizează de către un operator de 
reţele de comunicaţii electronice, în baza licenţei acordate acestuia de 
către Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii.” 
 

 9. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, 
pct. 391, cu următorul cuprins: 
 „391. Articolul  53 se abrogă.” 
 

 10. La articolul I punctul 62, alineatul (2) al articolului 86 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia României care a dobândit 
drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru 
public are obligaţia de a asigura accesul, în condiţiile alin. (1), pentru 
câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii 
Europene.” 
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 11. La articolul I, după punctul 67 se introduce un nou punct, 
pct. 671, cu următorul cuprins: 
 „671. După articolul 93 se introduce un nou articol, art.  931, cu 
următorul cuprins: 
 «Art. 931 - (1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau            
i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are 
obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale 
somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu. 
 (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei 
sau al sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de ore de la comunicare, 
sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 – 22,00, din 
care o dată în principala emisiune de ştiri. 
 (3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, 
textul somaţiei sau al sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de ore de 
la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00 – 14,00, din care o 
dată în principala emisiune de ştiri. 
 (4) Pentru serviciile de programe de televiziune sau de 
radiodifuziune sonoră, care în intervalele orare precizate în prevederile 
alin. (2) şi (3) retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de 
difuzare va fi stabilită prin decizia de sancţionare sau în somaţie. 
 (5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) – (4) se sancţionează cu 
amendă contravenţională de la 2.500 lei la 50.000 lei.»” 
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  Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 3 martie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76  alin. (1) 
din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


