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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul prival al statului a unor mijloace fixe
aflate în administrarea Societãþii Comerciale ”PetrotransÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare, precum ºi al art. 2 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul
public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe
aflate în administrarea Societãþii Comerciale ”PetrotransÒ Ñ
S.A., identificate potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevãzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcþiune, valorificãrii ºi casãrii, dupã caz, a acestora,
în condiþiile legii.

Art. 3. Ñ Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor
fixe, dupã deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la
bugetul de stat.
Art. 4. Ñ Dupã scoaterea din funcþiune ºi valorificarea/casarea, dupã caz, a acestora Societatea Comercialã
”PetrotransÒ Ñ S.A. îºi va actualiza în mod corespunzãtor
datele din evidenþa cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 noiembrie 2002.
Nr. 1.361.

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
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ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþei audiovizuale ºi eliberarea deciziei de autorizare audiovizualã
pentru difuzarea pe cale radioelectricã terestrã a serviciilor de programe
În temeiul art. 17, 51, al art. 52 alin. (1) ºi (2) ºi al art. 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
având în vedere dubla calitate a Consiliului Naþional al Audiovizualului, de garant al interesului public ºi de unicã autoritate de
reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în scopul stabilirii procedurii ºi a condiþiilor de acordare a licenþei audiovizuale ºi a deciziei de autorizare audiovizualã pentru
difuzarea pe cale radioelectricã terestrã a serviciilor de programe,
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta decizie stabileºte procedura ºi condiþiile de
acordare a licenþei audiovizuale ºi procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizualã pentru difuzarea pe cale radioelectricã terestrã a unui serviciu de programe de radiodifuziune
sonorã sau de televiziune.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei decizii se definesc urmãtorii termeni:
a) grila de programe Ñ forma de prezentare genericã a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi în
ordinea succesiunii sale orare;
b) producþie proprie Ñ ansamblul programelor sau emisiunilor
pentru care radiodifuzorul are calitatea de producãtor sau de
coproducãtor cu o contribuþie financiarã la realizarea producþiei de
cel puþin 25% din totalul costurilor;
c) program retransmis Ñ programul altui radiodifuzor, difuzat
prin retransmisie;
d) program preluat Ñ programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp ºi asupra cãruia se pot
efectua sau nu operaþiuni de postprocesare ori de modificare a
formei de prezentare;
e) licenþa de emisie naþionalã dã dreptul la o difuzare a cãrei
zonã geograficã de acoperire cuprinde o audienþã potenþialã de
peste 60% din populaþia recenzatã a þãrii;
f) licenþa de emisie regionalã dã dreptul la o difuzare a cãrei
zonã geograficã de acoperire reprezintã o audienþã potenþialã
cuprinsã între 3% ºi 20% din populaþia recenzatã de pe teritoriul
a 3 pânã la 8 judeþe;
g) licenþa de emisie localã Ñ licenþa a cãrei zonã geograficã
de acoperire ºi a cãrei audienþã potenþialã sunt mai mici decât
cele prevãzute pentru o licenþã regionalã;
h) licenþele acordate pentru municipiul Bucureºti sunt considerate licenþe de emisie localã;
i) reprezentant Ñ reprezentantul legal sau orice persoanã
împuternicitã prin procurã specialã sã angajeze societatea comercialã în relaþia cu Consiliul Naþional al Audiovizualului.
Organizarea concursului ºi condiþiile de participare
Art. 3. Ñ (1) Consiliul Naþional al Audiovizualului anunþã public
concursurile de acordare a licenþelor audiovizuale pentru serviciile
de programe de radiodifuziune sonorã ºi de televiziune.
(2) Anunþul va fi publicat în presã, pe site-ul Consiliului
Naþional al Audiovizualului la adresa www.cna.ro ºi afiºat la sediul
instituþiei.
(3) La concurs pot participa numai solicitanþii care se încadreazã în prevederile art. 43 alin. (3) ºi (6), art. 44 alin. (8) ºi
(9), art. 47 ºi art. 53 din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ºi
care au obþinut avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei, în condiþiile stabilite de acesta.
(4) În termen de 20 de zile de la obþinerea avizului tehnic
solicitanþii vor prezenta, spre avizare, dosarele de înscriere la concurs comisiei de verificare constituite în acest scop la sediul
Consiliului Naþional al Audiovizualului.

(5) Programul de funcþionare a comisiei este de la ora 8,00 la
ora 16,00, cu excepþia ultimei zile de depunere, când acesta este
de la ora 8,00 la ora 14,00.
(6) Dosarele avizate se înregistreazã la Serviciul secretariat ºi
registraturã al Consiliului Naþional al Audiovizualului, iar dosarele
care nu îndeplinesc condiþiile Legii nr. 504/2002 se restituie pe
loc solicitanþilor.
Art. 4. Ñ (1) Dosarul de înscriere la concurs va conþine
urmãtoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, conform formularului-tip
prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta
decizie;
b) încheierea judecãtorului delegat sau, dupã caz, hotãrârea
judecãtoreascã de înfiinþare a societãþii comerciale, în copie
autentificatã;
c) certificatul de înregistrare a societãþii comerciale, conþinând
codul unic de înregistrare, în copie autentificatã;
d) actul constitutiv al societãþii comerciale, având înscris
obiectul de activitate solicitat, cu toate modificãrile ºi completãrile
ulterioare, în copie;
e) extras cu structura acþionariatului existent la momentul
înscrierii la concurs, eliberat de Oficiul registrului comerþului;
f) declaraþia notarialã prin care se precizeazã, pentru fiecare
asociat sau acþionar al societãþii comerciale, din ce alte societãþi
din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, acþionar
direct sau indirect) ºi procentul de participare la capitalul social al
altor societãþi de comunicaþie audiovizualã; prin aceeaºi declaraþie
notarialã se va preciza dacã persoana juridicã (societatea comercialã care solicitã acordarea licenþei) mai este investitor sau
acþionar direct ori indirect la alte societãþi de comunicaþie audiovizualã, cu precizarea procentului deþinut din capitalul social al
acestora;
g) cazierele judiciare ale persoanelor fizice ce deþin o cotã
egalã sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot în
societatea comercialã ºi, dacã este cazul, în societãþi care o controleazã;
h) avizul tehnic eliberat de Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei;
i) proiectul editorial ºi tehnic de realizare a serviciului de programe, în care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proporþiile diferitelor genuri de emisiuni ce
compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura
redacþionalã, reþeaua de corespondenþi, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotãrile pentru
transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susþinerea
solicitãrii;
j) grija de programe cu care se va intra în emisie, însoþitã de
formularul-tip ”Descrierea generalã a serviciului de programe de
radiodifuziune sonorã/de televiziuneÒ, prevãzut în anexa nr. 2 care
face parte integrantã din prezenta decizie;
k) elementele de identificare a serviciului de programe, în
condiþiile alin (2);
l) lista publicaþiilor editate de solicitant ºi lista celorlalte servicii
de programe audiovizuale pe care le asigurã.
(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt,
dupã caz:
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a) pentru serviciile de programe de televiziune Ñ sigla postului, prezentatã grafic sau înregistratã analogic pe casetã VHS, cu
vitezã normalã sau longplay;
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonorã Ñ
semnalele de identificare înregistrate pe casetã audio standard.
Art. 5. Ñ (1) Desfãºurarea concursului de acordare a
licenþelor audiovizuale va începe în termen de 20 de zile de la
data încheierii perioadei de depunere a dosarelor.
(2) Solicitanþii vor fi anunþaþi cu cel puþin 5 zile înainte de
data prezentãrii lor la concurs.
Art. 6. Ñ La concurs solicitanþii vor fi reprezentaþi de o echipã
formatã din cel mult 5 persoane împuternicite sã furnizeze membrilor Consiliului Naþional al Audiovizualului explicaþii în probleme
referitoare la:
a) statutul societãþii comerciale, situaþia juridicã, structura de
capital, alte probleme manageriale;
b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura
programelor, organigrama redacþionalã, alte probleme specifice
departamentului editorial;
c) capacitãþile de producþie prevãzute, realizarea ºi echiparea
studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic.
Art. 7. Ñ (1) Dupã audierea solicitanþilor Consiliul Naþional al
Audiovizualului va decide asupra acordãrii licenþei audiovizuale, în
baza urmãtoarelor criterii generale:
a) respectarea interesului public;
b) oportunitatea înfiinþãrii serviciului de programe propus în
contextul pieþei audiovizuale;
c) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe
naþionale, regionale ºi locale;
d) evitarea abuzului de poziþie dominantã ºi a practicilor care
împiedicã libera concurenþã;
e) experienþa solicitantului în activitãþile din domeniul comunicãrii audiovizuale, dacã este cazul.
(2) De asemenea, Consiliul Naþional al Audiovizualului decide
asupra acordãrii licenþei audiovizuale, luând în considerare ºi
urmãtoarele criterii de apreciere a structurii serviciului de programe ºi a grilei de programe:
a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului ºi protecþia
minorilor;
b) respectarea pluralismului politic ºi social, diversitatea culturalã, lingvisticã ºi religioasã, informarea, educarea ºi divertismentul
publicului;
c) protejarea culturii ºi a limbii române, a culturii ºi a limbilor
minoritãþilor naþionale;
d) durata totalã cotidianã de difuzare a serviciului de programe;
e) genul, orarul ºi durata de difuzare ºi de redifuzare a emisiunilor conþinute în grila de programe;
f) volumul cotidian ºi sãptãmânal de programe realizate de
producãtori independenþi, producþia proprie, programele preluate ºi
retransmise;
g) procentul alocat informaþiilor din actualitatea localã ºi programelor dedicate comunitãþii respective (programe de interes local
pe teme sociale, economice, culturale ºi politice).
Art. 8. Ñ (1) În acordarea licenþelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul Naþional al
Audiovizualului va þine seama în mod obligatoriu de angajamentele solicitantului în ceea ce priveºte procentele rezervate operelor
europene, operelor româneºti ºi operelor europene create de producãtori independenþi.
(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1):
a) serviciile de programe care difuzeazã exclusiv informaþii,
manifestãri sportive, jocuri, publicitate, servicii de teletext ºi de
teleshopping;
b) serviciile de programe difuzate în baza unei licenþe de emisie localã, destinate unei audienþe potenþiale sub 3% din populaþia
recenzatã a þãrii, sau în baza unei licenþe de emisie localã acordate pentru municipiul Bucureºti.

Art. 9. Ñ Decizia de acordare a licenþelor audiovizuale se
publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. Ñ Titularul licenþei audiovizuale acordate în urma concursului va solicita Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei eliberarea licenþei de emisie în termenul ºi în condiþiile
stabilite de acesta.
Procedura de eliberare a deciziei
de autorizare audiovizualã
Art. 11. Ñ În termen de 10 zile de la obþinerea autorizaþiei
tehnice de funcþionare, acordatã de Ministerul Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei în condiþiile stabilite de acesta, titularul
licenþei audiovizuale are obligaþia sã solicite Consiliului Naþional al
Audiovizualului eliberarea deciziei de autorizare.
Art. 12. Ñ (1) Titularul licenþei audiovizuale va prezenta spre
avizare, la Direcþia licenþe autorizãri a Consiliului Naþional al
Audiovizualului, dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care
va conþine urmãtoarele documente.
a) cerere conform formularului-tip prevãzut în anexa nr. 3 care
face parte integrantã din prezenta decizie;
b) autorizaþia tehnicã de funcþionare, în original ºi în copie;
c) licenþa de emisie, în original ºi în copie;
d) lista echipamentelor ºi schiþa spaþiilor redacþionale ºi de
producþie;
e) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate
a spaþiilor destinate realizãrii serviciului de programe;
f) lista persoanelor responsabile de conducerea societãþii
comerciale ºi a celor care îºi asumã, în principal, responsabilitatea editorialã, numerele de telefon ºi adresa la care pot fi contactate.
(2) Dosarul avizat va fi înregistrat la Serviciul secretariat ºi
registraturã al Consiliului Naþional al Audiovizualului.
Art. 13. Ñ (1) În termen de 15 zile de la avizarea dosarului
de solicitare, dar nu mai mult de 30 de zile de la obþinerea autorizaþiei tehnice de funcþionare, Consiliul Naþional al Audiovizualului
decide asupra acordãrii deciziei de autorizare, în baza verificãrii la
sediul radiodifuzorului a îndeplinirii condiþiilor tehnice ºi editoriale
declarate.
(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizatã de o
echipã a Consiliului Naþional al Audiovizualului formatã din membri ai acestuia, experþi ºi juriºti.
Art. 14. Ñ Titularul licenþei audiovizuale poate efectua transmisii de probã, pentru o perioadã de cel mult 15 zile, dacã sunt
îndeplinite urmãtoarele condiþii:
a) titularul a depus la Consiliul Naþional al Audiovizualului
dosarul de solicitare a deciziei de autorizare audiovizualã;
b) titularul a adus la cunoºtinþã Consiliului Naþional al
Audiovizualului intenþia de începere a transmisiilor de probã, cu
cel puþin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare;
c) difuzeazã numai semnale de reglaj, video ºi/sau audio,
semnale de identificare a serviciului de programe ºi fond muzical.
Art. 15. Ñ (1) Difuzarea serviciului de programe trebuie sã
înceapã în cel mult 30 de zile de la obþinerea deciziei de autorizare audiovizualã.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancþioneazã conform art. 91 din Legea nr. 504/2002.
Art. 16. Ñ Radiodifuzorii au obligaþia sã aducã la cunoºtinþã
Consiliului Naþional al Audiovizualului modificãrile intervenite în
documentele ºi în datele declarate, dupã cum urmeazã:
a) cu cel puþin 15 zile înainte de efectuarea de modificãri în
documentele prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. j) ºi k), anexând noile
documente cu modificãrile propuse spre aprobare;
b) în termen de 30 de zile de la efectuarea de modificãri în
documentele ºi datele declarate, altele decât cele precizate la lit. a).
Art. 17. Ñ Licenþa audiovizualã nu poate fi cedatã decât dupã
o perioadã de minimum 6 luni de la data începerii difuzãrii serviciului de programe.

Vicepreºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Attila Gasparik
Bucureºti, 2 decembrie 2002.
Nr. 146.
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ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind acordarea licenþei audiovizuale ºi eliberarea deciziei de autorizare audiovizualã
pentru difuzarea serviciilor de programe prin satelit
În temeiul art. 17, 51 ºi 58 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
având în vedere dubla calitate a Consiliului Naþional al Audiovizualului, de garant al interesului public ºi de unicã autoritate de
reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în scopul stabilirii procedurii ºi a condiþiilor de acordare a licenþei audiovizuale ºi a deciziei de autorizare audiovizualã pentru
difuzarea, prin satelit, a serviciilor de programe,
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta decizie stabileºte procedura ºi condiþiile de
acordare a licenþei audiovizuale ºi procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizualã pentru difuzarea unui serviciu de
programe prin satelit.
Art. 2. Ñ (1) Difuzarea serviciului de programe prin satelit se
poate face în condiþiile stabilite în licenþa audiovizualã ºi dupã
obþinerea deciziei de autorizare audiovizualã.
(2) Difuzarea poate fi asiguratã direct de cãtre radiodifuzor sau
prin intermediul unui furnizor autorizat de reþele de comunicaþii
prin satelit, în baza unor relaþii contractuale stabilite între aceºtia.
Art. 3. Ñ (1) În sensul prezentei decizii se definesc urmãtorii
termeni:
a) grila de programe Ñ forma de prezentare genericã a structurii serviciului de programe, pentru fiecare zi a sãptãmânii ºi în
ordinea succesiunii orare;
b) producþie proprie Ñ ansamblul programelor sau emisiunilor
pentru care radiodifuzorul are calitatea de producãtor sau de
coproducãtor cu o contribuþie financiarã la realizarea producþiei de
cel puþin 25% din totalul costurilor;
c) program retransmis Ñ programul altui radiodifuzor, difuzat
prin retransmisie;
d) program preluat Ñ programul provenind de la un alt radiodifuzor, redifuzat cu un decalaj de timp, ºi asupra cãruia se pot
efectua sau nu operaþiuni de postprocesare sau de modificare a
formei de prezentare;
e) reprezentant Ñ reprezentantul legal sau orice persoanã
împuternicitã prin procurã specialã sã angajeze societatea în
relaþia cu Consiliul Naþional al Audiovizualului.
(2) În cuprinsul prezentei decizii se opereazã, de asemenea,
cu definiþia furnizor de reþele de comunicaþii electronice prevãzutã în
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul
general de reglementare a comunicaþiilor, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 591/2002.
Procedura ºi condiþiile de acordare a licenþei audiovizuale
Art. 4. Ñ (1) Solicitantul va depune la Comisia de verificare,
constituitã la sediul Consiliului Naþional al Audiovizualului, un
dosar care va conþine urmãtoarele documente:
a) cerere conform formularului-tip prevãzut în anexa nr. 1 care
face parte integrantã din prezenta decizie;
b) încheierea judecãtorului-delegat sau, dupã caz, hotãrârea
judecãtoreascã de înfiinþare a societãþii comerciale, în copie
autentificatã;
c) certificatul de înregistrare a societãþii comerciale conþinând
codul unic de înregistrare, în copie autentificatã;
d) actul constitutiv al societãþii comerciale având înscris obiectul de activitate solicitat, cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, în copie;
e) extras cu structura acþionariatului existent la momentul
înscrierii la concurs, eliberat de Oficiul registrului comerþului;

f) declaraþia notarialã prin care se precizeazã, pentru fiecare
asociat sau acþionar al societãþii comerciale, din ce alte societãþi
din domeniul audiovizualului mai face parte (investitor, acþionar
direct sau indirect) ºi procentul de participare la capitalul social al
altor societãþi de comunicaþie audiovizualã; prin aceeaºi declaraþie
notarialã se va preciza dacã persoana juridicã (societatea comercialã care solicitã acordarea licenþei) mai este investitor sau
acþionar direct ori indirect la alte societãþi de comunicaþie audiovizualã, cu precizarea procentului deþinut din capitalul social al
acestora;
g) cazierele judiciare ale persoanelor fizice care deþin o cotã
egalã sau mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot
în societatea comercialã ºi, dacã este cazul, în societãþi care o
controleazã;
h) lista publicaþiilor editate de solicitant ºi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigurã;
i) proiectul editorial ºi tehnic de realizare a serviciului de programe, în care se vor descrie principalele emisiuni specifice serviciului de programe, proporþiile diferitelor genuri de emisiuni ce
compun grila de programe, etapele de dezvoltare, structura
redacþionalã, reþeaua de corespondenþi, sursele exterioare de programe, structura studiourilor, grupurile de editare, dotãrile pentru
transmisiuni exterioare, alte argumente ce pot fi utile în susþinerea
solicitãrii;
j) grila de programe cu care se va intra în emisie, însoþitã de
formularul-tip ”Descrierea generalã a serviciului de programe de
radiodifuziune sonorã/de televiziuneÒ, prevãzut în anexa nr. 2 care
face parte integrantã din prezenta decizie;
k) elementele de identificare a serviciului de programe, în
condiþiile alin. (2).
(2) Elementele de identificare a serviciului de programe sunt,
dupã caz:
a) pentru serviciile de programe de televiziune Ñ sigla postului prezentatã grafic sau înregistratã analogic pe casetã VHS, cu
vitezã normalã sau longplay;
b) pentru serviciile de programe de radiodifuziune sonorã Ñ
semnalele de identificare înregistrate pe casetã audio standard.
(3) Documentele prevãzute la alin. (1) lit. f) ºi h) se vor
depune numai în cazul serviciilor de programe recepþionabile în
România.
Art. 5. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare Consiliul Naþional al Audiovizualului va dezbate
public acordarea licenþei audiovizuale; data dezbaterii va fi comunicatã solicitantului cu cel puþin 5 zile înainte.
(2) Solicitantul va fi reprezentat de o echipã formatã din cel
mult 5 persoane împuternicite sã furnizeze membrilor Consiliului
Naþional al Audiovizualului explicaþii în probleme referitoare la:
a) statutul societãþii comerciale, situaþia juridicã, structura de
capital, alte probleme manageriale;
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b) formatul de principiu al serviciului de programe, structura
programelor, organigrama redacþionalã, alte probleme specifice
departamentului editorial;
c) capacitãþile de producþie prevãzute, realizarea ºi echiparea
studioului, alte probleme specifice departamentului tehnic.
(3) În urma dezbaterilor publice Consiliul Naþional al
Audiovizualului decide, în baza criteriilor de apreciere prevãzute
la art. 6, asupra acordãrii licenþei audiovizuale ºi va trimite decizia
spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. Ñ Criteriile de apreciere a proiectului editorial ºi tehnic
propus de solicitant sunt urmãtoarele:
a) respectarea interesului public;
b) oportunitatea înfiinþãrii serviciului de programe propus în
contextul pieþei audiovizuale;
c) asigurarea unui raport echilibrat între serviciile de programe
naþionale, regionale ºi locale;
d) evitarea abuzului de poziþie dominantã ºi a practicilor care
împiedicã libera concurenþã;
e) situaþia exploatãrii celorlalte licenþe pe care le deþine solicitantul, dacã este cazul;
f) respectarea drepturilor fundamentale ale omului ºi protecþia
minorilor;
g) respectarea pluralismului politic ºi social, diversitatea culturalã, lingvisticã ºi religioasã, informarea, educarea ºi divertismentul
publicului;
h) protejarea culturii ºi a limbii române, a culturii ºi a limbilor
minoritãþilor naþionale;
i) durata totalã cotidianã de difuzare a serviciului de programe;
j) genul, orarul ºi durata de difuzare ºi de redifuzare a emisiunilor conþinute în grila de programe;
k) volumul cotidian ºi sãptãmânal de programe realizate de
producãtori independenþi, producþia proprie, programele preluate ºi
retransmise;
l) experienþa ºi competenþa în domeniul audiovizual, dupã caz.
Art. 7. Ñ (1) În acordarea licenþelor audiovizuale pentru difuzarea serviciilor de programe de televiziune Consiliul Naþional al
Audiovizualului va þine cont în mod obligatoriu de angajamentele
solicitantului în ceea ce priveºte procentele rezervate operelor
europene, operelor româneºti ºi operelor europene create de producãtori independenþi.
(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) serviciile de programe care difuzeazã exclusiv informaþii, manifestãri sportive,
jocuri, publicitate, servicii de teletext ºi de teleshopping, precum ºi
serviciile de programe care nu sunt recepþionabile, direct sau indirect, în România ºi în statele membre ale Uniunii Europene.
Art. 8. Ñ (1) Cu cel puþin 30 de zile înainte de expirarea termenului prevãzut în art. 57 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, titularul licenþei audiovizuale are obligaþia sã
solicite Consiliului Naþional al Audiovizualului, dupã caz:
a) eliberarea deciziei de autorizare audiovizualã;
b) prelungirea termenului prevãzut în art. 57 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 504/2002, anexând documente care sã susþinã solicitarea.
(2) În termen de 15 zile de la primirea solicitãrii prevãzute la
alin. (1) lit. b), Consiliul Naþional al Audiovizualului decide ºi
comunicã solicitantului acceptarea sau neacceptarea solicitãrii.
Procedura de eliberare a deciziei de autorizare audiovizualã
Art. 9. Ñ Titularul licenþei audiovizuale va prezenta, spre avizare, la Direcþia licenþe autorizãri a Consiliului Naþional al

11

Audiovizualului dosarul de solicitare a deciziei de autorizare, care
va conþine urmãtoarele documente:
a) cerere de eliberare a deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevãzut în anexa nr. 3 care face parte integrantã din
prezenta decizie;
b) autorizaþia tehnicã de funcþionare a reþelei de comunicaþii
prin satelit, prevãzutã în art. 73 din Legea nr. 504/2002, în copie
autentificatã;
c) contractul privind condiþiile de difuzare încheiat cu furnizorul
autorizat de reþele de comunicaþii prin satelit, în copie autentificatã, dacã difuzarea nu este asiguratã direct de cãtre radiodifuzor;
d) lista echipamentelor ºi schiþa spaþiilor redacþionale ºi de
producþie;
e) copia contractului de închiriere sau a actului de proprietate
a spaþiilor destinate realizãrii serviciului de programe;
f) lista persoanelor responsabile de conducerea societãþii
comerciale ºi a celor care îºi asumã, în principal, responsabilitatea
editorialã, numerele de telefon ºi adresa la care pot fi contactate.
Art. 10. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de solicitare Consiliul Naþional al Audiovizualului decide asupra acordãrii deciziei de autorizare audiovizualã, în baza verificãrii
la sediul radiodifuzorului a îndeplinirii condiþiilor tehnice ºi editoriale declarate.
(2) Verificarea la sediul radiodifuzorului va fi realizatã de o
echipã a Consiliului Naþional al Audiovizualului formatã din membri ai Consiliului, experþi ºi juriºti.
Art. 11. Ñ Titularul licenþei audiovizuale poate efectua transmisii de probã cu cel mult 30 de zile înainte de data estimatã
de începere a difuzãrii serviciului de programe, pentru o perioadã
de cel mult 15 zile, dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:
a) titularul ºi/sau furnizorul de reþele de comunicaþii prin satelit, dupã caz, deþin documentele prevãzute la art. 9 lit. a) ºi b);
b) difuzeazã numai semnale de reglaj, video ºi/sau audio,
semnale de identificare a serviciului de programe ºi fond muzical;
c) titularul a adus la cunoºtinþã Consiliului Naþional al
Audiovizualului intenþia de începere a transmisiilor de probã, cu
cel puþin 72 de ore înainte, precizând intervalul orar zilnic de difuzare.
Art. 12. Ñ (1) Difuzarea serviciului de programe trebuie sã
înceapã în cel mult 30 de zile de la obþinerea deciziei de autorizare audiovizualã.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancþioneazã conform art. 91 din Legea nr. 504/2002.
Art. 13. Ñ Radiodifuzorii au obligaþia sã aducã la cunoºtinþã
Consiliului Naþional al Audiovizualului modificãrile intervenite în
documentele ºi în datele declarate, dupã cum urmeazã:
a) cu cel puþin 15 zile înainte de efectuarea de modificãri în
documentele prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. j) ºi k), anexând noile
documente cu modificãrile propuse spre aprobare;
b) în termen de 30 de zile de la efectuarea de modificãri în
documentele ºi datele declarate, altele decât cele precizate la
lit. a).
Art. 14. Ñ Licenþa audiovizualului nu poate fi cedatã decât
dupã o perioadã de minimum 6 luni de la data începerii difuzãrii
serviciului de programe.

Vicepreºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Attila Gasparik
Bucureºti, 2 decembrie 2002.
Nr. 147.
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ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 3*)

*) Anexa nr. 3 este reprodusã în facsimil.
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