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AVIZ 

referitor la Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările 

ulterioare1 
 

Analizând Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare 
(numit în continuare Proiectul de act normativ sau Proiectul), înaintat de către 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (numită în 
continuare ANCOM) prin adresa nr.SC – DS – 6279 din 16.03.2011, înregistrată la 
Consiliul Concurenţei sub nr. RG/4083/16.03.2011, 
 
 

CONSILIUL CONCURENŢEI 
 
 

În temeiul art. 20 alin. 4) lit. d) şi art. 26 lit. l) din Legea concurenţei nr.21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare (numită în continuare Legea 
concurenţei), în şedinţa de plen din data de 02.06.2011, 

 
Avizează favorabil Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
ANCOM trebuie să aibă în vedere ca măsurile legislative propuse în vederea asigurării 
serviciului public de televiziune să fie în limitele satisfacerii acestui interes public 
general, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare din domeniul ajutorului de 
stat. 

În acest sens trebuie avută în vedere evitarea acordării unei supracompensări prin 
subvenţionarea unor activităţi cu caracter comercial prestate de Societatea Română de 
Televiziune (numită în continuare SRTv). Astfel, în măsura în care SRTv furnizează pe 
piaţă şi alte servicii decât cele definite ca fiind servicii publice de interes general2 prin 
utilizarea spectrului de frecvenţă aferent Multiplexului nr.1 ce va fi acordat, trebuie luate 
în considerare măsuri în sensul evitării subvenţionării activităţilor sale comerciale.  

Alocarea către SRTv a unui întreg multiplex (capabil să asigure transmisia simultană a 
cel puţin 8 canale Standard Definition în format DVB-T) ar putea depăşi necesităţile de 
spectru ale acestei întreprinderi pentru prestarea serviciului public de interes general, 
aşa cum acesta apare definit în Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune3.  
 
Astfel, în măsura în care SRTv ar dobândi ulterior dreptul să acţioneze pe piaţa 
concurenţială prin furnizarea de servicii multimedia (de exemplu, servicii de publicitate, 
ghidul electronic de programe, etc.)  şi a altor canale TV proprii concurente cu cele ale 

                                                 
1
 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2
  În conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat 

serviciilor publice de radiodifuziune; 
3
 Legea nr. 41/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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difuzorilor privaţi – servicii ce nu sunt incluse în sfera serviciilor de interes public 
general – scutirea SRTv de plata taxei de acordare a licenţei aferente Multiplexului nr.1 
şi a tarifului de utilizare a spectrului aferent acestuia constituie practic o subvenţionare 
de către Statul Român a ofertei SRTv privitoare la astfel de servicii. În aceste condiţii, 
duplicarea ofertei SRTv cu privire la serviciile respective de către concurenţii săi poate 
deveni dificil de realizat pentru aceştia în condiţii de eficienţă economică.  
 
Prin urmare, în cazul în care SRTv va presta activităţi comerciale prin utilizarea unei 
părţi din spectrul alocat, ar trebui să i se impună acestei intreprinderi obligaţii de plată, 
proporţional cu lărgimea de bandă utilizată sau care poate fi utilizată de SRTv pentru 
respectivele activităţi comerciale. 
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