
CONSILIUL  NAŢIONAL  AL  AUDIOVIZUALULUI   

                 Proiect 16.02.2010 

 

DECIZIA nr. ...... din ......................... 

privind condiţiile de acordare şi modificare a avizului de retransmisie 

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al 

interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor 

audiovizuale, 

în scopul stabilirii procedurii de eliberare şi de modificare a avizului de retransmisie, 

cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de 

programe de către distribuitorii de servicii,  

în temeiul art. 10 alin. (3), art.17, art.74, art.75 alin. (1), (2) şi art. 82 din Legea 

audiovizualului nr. 504 /2002, cu completările şi modificările ulterioare,  

membrii CONSILIULUI NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI adoptă următoarea: 

 

DECIZIE 

Art. 1. - (1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au următorul 

înţeles: 

 a) avizul de retransmisie - actul administrativ prin care Consiliul Naţional al 

Audiovizualului, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 

completările şi modificările ulterioare, acordă unui distribuitor de servicii dreptul la 

retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe 

audiovizuale de televiziune şi/sau de radiodifuziune; 

b) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoană împuternicită prin procură 

specială să angajeze distribuitorul de servicii în relaţia cu Consiliul Naţional al 

Audiovizualului; 

c) CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului; 

d) ANCOM - Autoritatea Naţională de Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

e) MCSI - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.  

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la 

art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Avizul de retransmisie cuprinde: 

a) numărul avizului; 

b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie; 

c) denumirea şi tipul reţelei de comunicaţii electronice ; 

d) amplasamentul staţiei centrale; 

e) localităţile deservite de reţeaua de comunicaţii electronice; 

f) numărul de canale utilizate în reţea ; 

g) numărul certificatului tip eliberat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii; 

h) structura ofertei de servicii de programe retransmise, denumită în continuare oferta 

de servicii, cu identificarea individuală a acestora. 

Art. 3. - (1) Dosarul de solicitare a eliberării sau modificării avizului de retransmisie 

va conţine, după caz, următoarele documente: 



a) cerere conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta decizie; cererea poate fi obţinută de pe pagina de internet a instituţiei, la adresa 

www.cna.ro; 

b) certificatul-tip, în copie, prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii atestă că solicitantul a depus o notificare cu privire la intenţia 

de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în condiţiile Deciziei 1333/2003 

privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 

comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) structura ofertei de servicii, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2 care 

face parte integrantă din prezenta decizie; 

d) acordurile/contractele de retransmisie, în copie şi în traducere legalizată, dacă sunt 

redactate într-o altă limbă decât limba română; 

e) delegaţia de împuternicire pentru reprezentantul legal sau pentru persoana 

desemnată prin procură specială să angajeze distribuitorul de servicii în relaţia cu Consiliul 

Naţional al Audiovizualului; 

(2) Solicitantul persoană română care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul 

de solicitare şi următoarele documente: 

a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, 

după caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii 

individuale ori al întreprinderii familiale, în copie; 

b) actul constitutiv, cu toate modificările şi completările ulterioare, însoţit de 

certificate de înscriere menţiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop 

de către oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificării, 

în original; 

c) dovada calităţii de reprezentant legal al solicitantului a persoanei menţionate în 

formularul-tip prevăzut la anexa 1, în copie; 

d) actul de identitate al solicitantului persoană fizică autorizată, în copie. 

(3) Solicitanţii persoane străine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii 

Europene sau ale Spaţiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare şi 

următoarele documente: 

a) documentele echivalente celor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b); 

b) desemnarea unei persoane împuternicite să angajeze răspunderea solicitantului în 

relaţia cu CNA şi adresa de contact aleasă a acesteia de pe teritoriul României. 

(4) Oferta de servicii trebuie să respecte dispoziţiile art. 82 din  Legea nr. 504/2002, 

cu completările şi modificările ulterioare; serviciile de programe ale radiodifuzorilor privaţi 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (1) din aceeaşi lege sunt  publicate pe 

pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro;.  

(5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi certificate prin 

semnătura reprezentantului legal. 

Art. 4. – (1) Dosarul de solicitare se avizează de Serviciul Licenţe-Autorizări şi se 

depune la Registratura CNA. 

(2) Solicitantul poate începe retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale 

numai după obţinerea avizului de retransmisie de la CNA. 

Art. 5. – (1) Distribuitorii de servicii au obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA 

modificările intervenite în documentele şi în datele declarate, după cum urmează: 

a) cu cel puţin 30 zile înainte de efectuarea de modificări în structura ofertei de 

servicii; 
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b) în termen de 30 zile de la efectuarea de modificări în documentele şi datele 

declarate, altele decât cele precizate la lit. a). 

(2) La notificarea modificărilor precizate la alin. (1) lit. a) se vor depune  spre avizare 

următoarele documente: 

a) cererea conform anexei 1; 

b) formularul-tip privind structura ofertei de servicii conform anexei 2; 

c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d); 

d) avizul de retransmisie, în copie; 

e) structura ofertei de servicii de programe retransmise aprobate de CNA, în original. 

(3) Retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale conform structurii modificate 

poate fi operată numai după obţinerea de la Consiliu a avizului de retransmisie modificat. 

Art. 6.  În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) din Legea 

audiovizualului nr. 504/2002, cu completările şi modificările ulterioare, CNA decide 

restrângerea temporară a dreptului de liberă retransmisie pentru un anumit serviciu de 

programe, distribuitorii de servicii vor suspenda retransmisia respectivului serviciu de 

programe până la data stabilită prin decizie; în această situaţie prevederile art. 6 alin. (1) lit. 

a) nu se aplică. 

Art. 7. Avizul de retransmisie se retrage în următoarele situaţii: 

a) ca urmare a aplicării prevederilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 

504/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii 

electronice, dobândit prin autorizaţia generală de la Autoritatea Naţională pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; 

c) la cererea titularului. 

Art. 8. – (1)  În cazul în care titularul avizului de retransmisie intenţionează să 

înstrăineze către un terţ reţeaua de comunicaţii electronice, solicitanţii vor depune la CNA 

următoarele documente: 

a) cererea titularului de retragere a avizului de retransmisie; 

b) cererea noului proprietar al reţelei de comunicaţii electronice de eliberare a 

avizului de retransmisie; în scopul eliberării avizului de retransmisie se aplică prevederile 

art. 4 şi art. 5 din prezenta decizie. 

Art. 9. Drepturile prevăzute în avizul de retransmisie nu pot fi transmise către terţi. 

Art. 10. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage aplicarea procedurilor de 

sancţionare prevăzute de Legea Audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 11. La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului 

Naţional al Audiovizualului nr. 12 din 17 ianuarie 2003 privind eliberarea avizului de 

retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 

2003. 

 


