Ordonanță de urgență
pentru modificarea și completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului,
cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere regimul diferențiat aplicabil pentru furnizarea ori retransmisia
serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul diferitelor tipuri de rețele de comunicații
electronice, fapt ce poate crea dezavantaje între distribuitorii de servicii și deținătorii drepturilor
de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru transmiterea serviciilor de programe prin
intermediul platformelor digitale radio terestre,
Întrucât prin „Strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea
digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național”
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 cu completările ulterioare, au fost stabilite, în
cazul unui multiplex, o serie de condiții minime cu privire la acoperirea teritorială și de
populație, respectiv de preluare și transmisie „free to air”, în condiții transparente,
concurențiale și nediscriminatorii, în regim digital terestru a posturilor publice de televiziune
care transmit analogic terestru,
Pentru respectarea principiului egalității de tratament pentru radiodifuzori și furnizori
de servicii media audiovizuale, care nu se află sub jurisdicția României, din afara spațiului
Uniunii Europene, sau sub jurisdicția unui stat cu care România a încheiat un acord internațional
de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului și care nu a încheiat un acord internațional
de liberă retransmisie,
Întrucât furnizarea serviciilor publice de televiziune pe cale radio terestră reprezintă un
mijloc eficient de transmitere a mesajelor și informațiilor de interes public, atât în zone urbane
intens populate, cât și în zone rurale izolate,
Având în vedere intenția de a oferi publicului și alte căi de accesare a serviciilor de
programe de televiziune, diferite de cele existente în prezent – rețele de comunicații electronice
cu acces la punct fix ori cu acces prin satelit ce retransmit serviciile de programe audiovizuale,
În vederea protejării pluralismului și a diversității media, dezvoltarea ofertei de
programe, alături de stabilirea unor garanții necesare tranziției către televiziunea digitală
terestră, plecându-se de la premisa, unanim acceptată în Uniunea Europeană, conform căreia
succesul acestei tranziții este determinat, preponderent, de consistența și calitatea ofertei de
conținut a programelor, alături de îmbunătățirea și facilitarea condițiilor tehnice de transmisie
și recepție,
În temeiul art. 115 alin (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență,
Art. I. – Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 534 din data de 22 iulie 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 14, se modifică și va avea următorul cuprins:
„14. distribuitor de servicii – orice persoană care constituie și pune la dispoziția publicului o
ofertă de servicii de programe prin retransmisie inclusiv printr-un multiplex digital terestru de
radiodifuziune sonoră/televiziune, pe bază de relații contractuale cu radiodifuzorii ori cu alți
distribuitori;”
2. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), operatorul de multiplex de radiodifuziune
sonoră/televiziune poate retransmite, în limita capacității disponibile a multiplexului, și servicii
de programe licențiate sub jurisdicţia unui stat membru al Uniunii Europene.”
3. la articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul în care difuzarea sau retransmiterea unui serviciu de programe implică utilizarea
unei frecvenţe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenţei de
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune sonoră/televiziune.”
4. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 64. – Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate
modifica licenţa de emisie şi licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru
de radiodifuziune sonoră/televiziune, fără întreruperea serviciului de programe şi cu
asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin.(3) și (4)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările
ulterioare”.
5. După articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 641, cu următorul cuprins:
„Art. 641. – (1) Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de
radiodifuziune sonoră/televiziune poate fi modificată și în situația revizuirii obligațiilor
stabilite la acordarea inițială a drepturilor individuale de utilizare.
(2) Modificarea licenței în condițiile alin. (1) poate fi realizată numai în cazul în care există
motive obiective, argumentate în mod corespunzător și doar după consultarea publică a
modificărilor ce urmează a fi implementate.
6. La articolul 75, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 75. - (1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzor
și/sau operatorul de multiplex de radiodifuziune sonoră/televiziune terestră aflat sub jurisdicţia
României sau sub jurisdicţia unui stat cu care România a încheiat un acord internaţional de
liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condiţiile legii.
(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către
radiodifuzori și/ sau operatorii de multiplex de radiodifuziune sonoră/ televiziune terestră aflaţi
sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nici o
autorizare prealabilă.”
7. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - Retransmisia oricărui serviciu de programe care a obţinut autorizaţie de
retransmisie se poate face liber, de către orice distribuitor de servicii/ operator de multiplex,
fără nici o autorizare prealabilă, în condiţiile art. 74.”
Art. II. – Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se adresează tuturor furnizorilor
de servicii audiovizuale, aflați sub jurisdicția Românei, și se aplică tuturor serviciilor media
audiovizuale, astfel cum sunt ele definite la art. 49 și 50 din Tratatul Uniunii Europene și oferite
publicului prin rețele de comunicații electronice, în sensul art. 2 lit (a) 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.
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