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CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

 

 

INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 10 martie 2020 

 

pentru stabilirea unor măsuri cu caracter temporar 

privind depunerea documentelor prin metode de comunicare la distanță 

 

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

interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe 

audiovizuale, 

având în vedere măsurile naționale de reducere a riscurilor de apariţie şi de răspândire a 

îmbolnăvirilor cu noul tip de coronavirus (COVID-19), 

în scopul reducerii interacțiunii directe cu publicul, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

stabilește modalități, cu caracter temporar, de depunere a documentelor solicitate radiodifuzorilor și 

distribuitorilor de servicii, 

în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea: 

 

INSTRUCȚIUNE 

 

Art. 1 - (1) În perioada aplicării măsurilor naționale de sănătate publică determinată de 

infectarea cu coronavirus (COVID-19), depunerea documentelor de către radiodifuzori și 

distribuitorii de servicii se face exclusiv prin poștă sau servicii de curierat. 

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în cadrul procedurilor prevăzute în următoarele decizii de 

reglementare: 

a) Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de 

eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 320/2012 privind furnizarea 

serviciilor media audiovizuale la cerere, prin excepție de la dispozițiile art. 3 alin. (6) și art. 5 alin. 

(2); 
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c) Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 277/2013 privind procedura de 

acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de 

autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi 

condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor 

radiodifuzori, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la dispozițiile art. 22^1. 

Art. 2 - Prezenta instrucțiune intră în vigoare la data de 10.03.2020 și este aplicabilă până 

la data de 03.04.2020, cu posibilitatea prelungirii. 

 

 

 

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, 

Maria Monica Gubernat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


