Apel către Senatul României
ARCA, asociaţia televiziunilor şi radiourilor din România, atrage atenţia asupra
problemelor care apar prin întârzierea adoptării în Senat a legii de aprobare a
Ordonanţei de urgenţă nr. 181/2008 pentru modificarea legii audiovizualului.
Acestă lege ar urma să finalizeze procesul de transpunere în legislaţia română a
Directivei Serviciilor Media Audiovizuale, transpunere care constituie o obligaţie a
României ca membră a Uniunii Europene.
Romania a fost dealtfel prima ţară din Uniune care a iniţiat procesul de
transpunere a directivei, prin intermediul Ordonanţei de urgenţă care face
obiectul legii de aprobare, în noiembrie 2008, faptul fiind remarcat de Comisia
Europeană într-un comunicat din decembrie 2008.
Comisia a precizat atunci că în România implementarea directivei s-a realizat
“complet” şi că “România a utilizat toate opţiunile privind liberalizarea oferite de
directivă”.
Date fiind importanţa directivei pentru dezvoltarea televiziunii şi avantajul
câştigat de România în acest context, este total inexplicabilă situaţia că legea de
aprobare, care s-a aflat pînă acum de şapte ori pe ordinea de zi a plenului
Senatului, nu obţine voturile necesare, în condiţiile în care comisia de Cultură a
prezentat un raport de adoptare cu amendamente, iar Guvernul susţine raportul
Comisiei. Respingerea ordonanţei şi neimplementarea directivei ar pune România
în situaţia de a se expune declanşării procedurii de “infringement” din partea
Comisiei Europene, iar simpla întârziere a adoptării ei ar anula avantaje câştigate
pe durata în care ea a produs efecte.
O altă problemă generată de neadoptarea legii este intârzierea începerii
procesului de tranziţie la televiziunea digitală, capitol la care România prezintă, de
această dată, serioase rămâneri în urmă, asupra cărora Comisia Europeană a atras
atenţia printr-un comunicat din februarie 2009, notând că România este singura
ţară a Uniunii care “nu și-a prezentat încă planurile” privind trecerea la
televiziunea digitală. Neadoptarea legii de aprobare pune Guvernul în
imposibilitatea de a emite hotărărea de guvern care configurează strategia de
tranziţie la televiziunea digitală, strategie a cărei asumare este dependentă de
noile prevederi ce vor fi aduse prin legea de aprobare a ordonanţei, care a

modificat anumite opţiuni esenţiale privind acordarea licenţelor digitale.
Termenul pentru încheierea procesului de tranziţie la televiziunea digitală, stabilit
de Comisia Europeană şi asumat de România, este sfârşitul anului 2011, iar orice
intârziere în adoptarea legii măreşte enorm riscul acest termen să nu poată fi
respectat, fapt care va pune televiziunile româneşti în poziţie defavorizată pe
piaţa europeană şi va priva publicul românesc de accesul la progresul oferit de
televiziunea digitală.
Neadoptarea legii în nici în ultima şedinţă a actualei sesiuni parlamentare şi
amânarea ei pentru toamnă ar conduce la o criză de reglementare atît în raport
cu implementarea Directivei serviciilor media audiovizuale cât şi în privinţa
tranziţiei la televiziunea digitală, două instrumente legislative absolut necesare
dezvoltării televiziunilor româneşti în convergenţă cu evoluţiile tehnologice şi
reglementative europene.
De aceea, ARCA face un apel către Senatul României pentru ca, în exercitarea
prerogativelor legiferării, să acorde întregul său interes posibilităţii de a răspunde,
prin legea de aprobare a ordonanţei menţionate, urgenţelor care stau astăzi în
faţa audiovizualului românesc.
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