
HOTĂRÂRE nr. 810 din 15 iulie 2009 privind condiţiile referitoare la sistemele de 
acces condiţionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio 

şi televiziune 
(text consolidat neoficial,  

cuprinzând prevederile legale în vigoare la data de 27 decembrie 2011)1 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1 - 4 - abrogate 
 
Art. 5 - (1) Titularii drepturilor de proprietate industrială asupra unor echipamente şi sisteme 
de acces condiţionat acordă licenţe producătorilor de echipamente destinate consumatorilor 
în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii. 
(2) Luând în considerare factorii tehnici şi comerciali, titularii drepturilor prevăzute la alin. (1) 
nu pot condiţiona acordarea respectivelor licenţe de elemente care să interzică, să împiedice 
sau să descurajeze includerea în acelaşi echipament: 
a) a unei interfeţe comune care să permită conectarea cu alte sisteme de acces; sau 
b) a unor mijloace specifice altui sistem de acces, sub rezerva respectării de către titularul de 
licenţă a condiţiilor relevante şi rezonabile care să asigure, în ceea ce îl priveşte, securitatea 
tranzacţiilor furnizorilor de sisteme de acces condiţionat. 
 
Art. 6 - 7 - abrogate 
 
Art. 8 - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 
a) abrogat 
b) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei. 
(2) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul de control de specialitate 
împuternicit în acest scop al ANCOM. 
(3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) se aplică, prin rezoluţie scrisă, de către 
preşedintele ANCOM. 
 
Art. 9 - 10 - abrogate 
 
 

                                                 
1 Prezenta hotărâre transpune prevederile anexei I, partea I, lit. c) la Directiva 2002/19/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la 
infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002 


