
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Având în vedere stadiul tranziţiei de la sisteme analogice de furnizare a serviciilor de programe 
audiovizuale de televiziune la sisteme digitale de furnizare a acestora, precum şi iniţiativa Comisiei 
Europene pentru tranziţia la televiziunea digitală care propune pentru aceasta ca termen limită pentru 
tot teritoriul Uniunii Europene anul 2012, 
 
Întrucât Uniunea Europeană sprijină accesul liber al tuturor locuitorilor unui stat membru la informare 
în condiţiile în care orice persoană ar trebui să aibă acces la servicii de televiziune, chiar dacă locuieşte 
în zone urbane intens populate sau zone rurale izolate, îndeosebi dacă se face referire la serviciile 
publice de televiziune,  
 
În vederea consolidării condiţiilor optime pentru difuzarea serviciilor publice de programe audiovizuale 
de televiziune aparţinând Societăţii Române de Televiziune, cu respectarea prevederilor art. 15 lit. b) şi 
ale art. 17 lit. a) din Legea nr. 41/1994, 
 
Având în vedere scopul serviciilor publice de televiziune, astfel cum acesta este recunoscut în art. 3 
alin. (1) şi art. 4 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, obiective în deplin acord cu prevederile art. 31 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, 
 
Având în vedere timpul necesar pentru demararea implementării şi dezvoltării unei reţele de 
comunicaţii electronice destinată furnizării serviciilor publice de televiziune în sistem digital terestru, 
perioada cuprinsă între 2011-2012 fiind esenţială în raport de scopul urmărit - asigurarea furnizării 
serviciilor de programe publice de televiziune în sistem digital terestru în banda UHF în condiţiile 
acoperirii a minimum 80% din populaţie şi 70% din teritoriu până la data de 1 ianuarie 2013, 
 
Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la 
dificultăţi în ceea ce priveşte demararea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la 
cea digitală terestră, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă, 
 
Art. I 
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
1. La articolul 52, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem 
digital terestru se realizează de către un furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în baza 



licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile prezentei legi.” 
 
2. La articolul 59, după alineatul (4) se introduce nou alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins: 
„(41) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (4), furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de 
televiziune se realizează de către Societatea Română de Televiziune în baza unei licenţe de utilizare a 
frecvenţelor radio în sistem digital terestru, acordată pentru operarea unui multiplex, în condiţiile 
stabilite prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră.” 
 
3. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(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 Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu excepţia titularului licenţei de 
emisie ce transmite programele publice de radiodifuziune şi televiziune şi a titularului licenţei de 
utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru prevăzută la art. 59 alin. (41).” 
 
4. Articolul 621 se abrogă. 
 
5. La articolul 65, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„c) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie ori în autorizaţia tehnică;” 
 
6. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, cu excepţia celei prevăzute la art. 
59 alin. (41), poate fi cedată unui terţ numai cu acordul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al 
Audiovizualului şi numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă.” 
 
7.  După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 661, cu următorul cuprins: 
„Art. 661. – Titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru prevăzute la art. 
59 alin. (41) poate utiliza frecvenţele radio acordate pentru furnizarea serviciilor publice de televiziune 
şi prin intermediul unor reţele ce aparţin altor furnizori de reţele de comunicaţii electronice, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.” 
 
Art. II 
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 
22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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