NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărârea privind modificarea Hotărârii Guvernului nr 403 din 19 iunie 2013 pentru
aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea
digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național
Secţiunea a 2-a
Motivul modificării actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Pe plan național, tranziția la furnizarea serviciilor de programe de televiziune în
sistem digital terestru a fost reglementată inițial, prin Hotărârea de Guvern nr. 1213/2009
pentru aprobarea Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea
digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia la nivel național. Odată cu
adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 403/2013 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei
privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și
implementarea serviciilor multimedia la nivel național, au fost adoptate o parte a
măsurilor necesare pentru încetarea furnizării serviciilor de transmitere a programelor în
format analogic și pentru acoperirea teritoriului național cu servicii publice și private de
televiziune, drepturile de utilizare a frecvențelor radio fiind acordate cu luarea în
considerare a obiectivelor stabilite prin aceasta.
Conform Legii 504/2002 legea audiovizualului, cu modificările ulterioare, în perioada
2014 - 2016 prin procedură de selecție competitivă organizată de către ANCOM, au fost
acordate licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru pentru
Multiplexul 1, cu impunerea unor condiții de acoperire teritorială și de populație, respectiv
de preluare " free to air" și cu obligația de acoperire în recepție fixă de 90% din populație și
80% din teritoriu. Pentru restul multiplexelor digitale, naționale, regionale și locale, au
fost organizate alte proceduri de selecție de către ANCOM, Multiplexele 2 și 4 au fost
acordate în 2014, cu termen de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a
posturilor de televiziune începând cu 01.05.2017.
Pentru doua multiplexuri naționale, 26 de multiplexuri regionale și 18 multiplexuri
locale de televiziune digitala terestra nealocate în procedurile anterioare, ANCOM a
organizat alte 4 (patru) licitații, ultima demarata în 15.12.2016 și finalizată în 20.02. 2017,
când au fost adjudecate 2 multiplexuri locale în Iași și Timișoara.
Prin Decizia nr 184/2017, Consiliul Național al Audiovizualului scoate la concurs o
serie de frecvențe pentru difuzarea serviciilor de programe de radiodifuziune pe cale
radioelectrică terestră. Prin concursul programat în data de 19.06.2017, vor fi acordate
participanților la concurs și care îndeplinesc prevederile prevăzute la art 43 alin (1) și art
47 din Legea audiovizualului 504/2002.
După cum se poate observa, întreg procesul de swich off , care trebuia încheiat în
17.06.2015 a fost depășit, iar obligațiile asumate prin participarea la Conferința regională
pentru Radiocomunicații (RRC) de la Generva din anul 2006 și asumate de România prin
Acord, nu au fost îndeplinite din diverse motive: imposibilitatea încredințării tuturor
multiplexurilor de către ANCOM, termenele nerealiste de punere în funcțiune , impuse de
aceeași autoritate, agenților economici care și-au adjudecat deja o serie de multiplexe,
alături de întârzierea cu care este organizat concursul pentru acordarea licențelor
audiovizuale digitale.
Lipsa interesului din partea radiodifuzorilor privați, de a fi trasmiși, la nivel național, freee
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to air și fără plată, prin intermediul MUXului, a condus la necesitatea luării unor măsuri
privind modificarea Strategiei în privința Muxului 1, astfel încît acesta să fie alocat strict
programelor Societății Române de Televiziune, în acest sens fiind necesară și modificarea
Legii 6/2017, Legea Bugetului de Stat , anexa nr 3/46/02a "Bugetul pe capitole ,
subcapitole, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anul 2017-destinația
sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat , la bugetul Societății Române de
Televiziune, să se introducă un capitol separat pentru plata închirierii stațiilor și circuitelor
datorată agenților economici din sistemul comunicațiilor, în titlul Bunuri și Servicii, cum
exista anterior, în varianta de Buget aferentă anului 2016.
Titularul licenței de utilizarea a frecvenței în sistem radio terestru de televizuune digitală,
prin promovarea acestui act normativ, va avea astfel ca obligație, să transmită, în aceleași
condiții free to air și fără plată, doar posturile publice de televiziune.
2. Schimbări preconizate
În esență, Hotărârea de Guvern propune reformularea art 3.1.3. astfel: "«3.1.3. Pentru
realizarea obiectivelor strategice prevăzute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 şi 2.7, un multiplex din
cele 4 disponibile în banda UHF se va acorda cu impunerea unor condiţii de acoperire
teritorială şi de populaţie, respectiv de preluare şi transmisie "free to air", în condiţii
transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune,
în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare. Prin "free to air" se înţelege transmisia necriptată a programelor,
respectiv recepţia liberă a acestora»".
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

1.1 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

2. Impactul asupra mediului de
afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

21.Impactul asupra sarcinilor
administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

22.Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ are un impact social
benefic, prin asigurarea pluralității de opinie.

4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect.
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Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu prezintă implicaţii financiare asupra bugetului general
consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung pentru anul
curent şi pe următorii 5 ani.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1) Măsuri
normative
necesare
pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
Proiectul de act normativ urmează să
modificate sau abrogate, ca urmare a
modifice și să completeze:
intrarii în vigoare a proiectului de act
- HG403/2013 cu modificarile si
normative;
completarile ulterioare.
b) acte normative ce urmeaza a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii;
11.Compatibilitatea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect.
cu legislația în domeniul achizițiilor publice
2) Conformitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
Nu este cazul
ce transpun prevederi comunitare
3) Măsuri normative necesare aplicării directe
a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Nu este cazul

5) Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu este cazul

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1) Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de act
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă
la acest subiect.

Nu este cazul
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3) Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4) Consultările
desfăşurate
în
cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5) Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ

Nu este cazul

Nu este cazul

Proiectul de act normativ necesită
avizul Consiliului Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social

Nu este cazul

d) Consiliul Concurenţei

Nu este cazul

e) Curtea de conturi

Nu este cazul

6) Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1) Informarea societăţii civile cu privire la
Au fost respectate prevederile Legii
necesitatea elaborarii proiectului de act nr.
52/2003
privind
transparența
normativ
decizională în administrația publică.
2) Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
Proiectul de modificare act normativ
precum şi efectele asupra sănătăţii şi nu se referă la acest subiect
securităţii
cetăţenilor
sau
diversităţii
biologice
3) Alte informaţii
Nu au fost identificate
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1) Măsurile de punere în aplicare a
Nu implică măsuri suplimentare de
proiectului de act normativ de către
implementare.
autorităţile administraţiei publice centrale
Punerea în aplicare va fi îndeplinită de
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme
instituţiile existente:
sau extinderea competenţelor instituţiilor
ANCOM
existente
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2) Alte informaţii

Nu au fost identificate

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre de Guvern privind
modificarea Hotărârii Guvernului nr 403 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea
Strategiei privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră
și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.
Ministrul Comunicațíilor și pentru Societatea Informaţională
Lucian ȘOVA
Ministrul Culturii și Identității Naționale

Preşedintele Consiliului Naţional al
Audiovizualului

Lucian ROMAȘCANU

Laura Corina GEORGESCU

Ministrul Finanțelor Publice

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii

Ionuț MIȘA
Adrian DIȚĂ

Ministrul Justiţiei

Ministrul Afacerilor Externe

Tudorel TOADER

Teodor-Viorel MELEȘCANU
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