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Proiect de Decizie 

 

pentru modificarea și completarea Deciziei C.N.A. nr. 72/2012 

privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie 

 

Decizie C.N.A. nr. 72/2012 
privind condiţiile de eliberare şi modificare a 

avizului de retransmisie 

Proiect de Decizie 
pentru modificare și completarea 

Deciziei C.N.A. nr. 72/2012 
privind condiţiile de eliberare şi modificare a 

avizului de retransmisie 

Decizie Consiliu 

Art. 3 - (1) În măsura în care dosarul de solicitare este 
complet, acesta se avizează de biroul Licenţe-
Autorizări şi se înregistrează la registratura CNA. 
 (2) Solicitantul poate începe retransmiterea ofertei de 
servicii numai după obţinerea avizului de retransmisie 
de la CNA. 
(3) La solicitarea CNA, distribuitorul de programe 
retransmise are obligaţia să prezinte acceptul/acordul 
sau contractul care atestă dreptul de retransmisie, cu 
păstrarea confidenţialităţii datelor înscrise. 

 
 
 
 
 
(3) La solicitarea CNA, distribuitorul de programe 
retransmise are obligaţia să prezinte acceptul/acordul, 
contractul sau orice alt document care atestă dreptul de 
retransmisie, cu păstrarea confidenţialităţii datelor 
înscrise. 

 
 
 
 
 
 

Amendament acceptat - ședința din 
data de 09.01.2020 

Art. 5 - (1) Distribuitorii de servicii de programe au 
obligaţia să aducă la cunoştinţa CNA orice modificare 
în documentele şi datele declarate, altele decât cele 
prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c), în termen de 30 de 
zile de la data apariţiei modificării. 
 
(2) În cazul modificării structurii ofertei de servicii, 
distribuitorul de programe va depune următoarele 
documente: 
 

 
    
  
 
 
 
(2) În cazul modificării structurii ofertei de servicii 
și/sau a localităților în care se asigură retransmisia, 
distribuitorul de programe va depune următoarele 
documente: 

 
 
 
 
 
 
Amendament acceptat - ședința din 
data de 09.01.2020 
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a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; 
b) structura ofertei de servicii conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2; 
c) declaraţia distribuitorului, semnată de 
reprezentantul legal al acestuia, în original, privind 
deţinerea drepturilor legale de retransmisie a 
programelor înscrise în anexa nr. 2, cu specificarea 
numărului de programe pentru care deţin drepturile de 
retransmisie în sistem analogic şi/sau digital, numai 
pentru serviciile de programe care fac obiectul 
modificării. 
(3) Modificarea structurii ofertei de servicii poate fi 
efectuată în condițiile prevăzute la art. 74 alin. (3) din 
Legea audiovizualului. CNA va decide asupra 
modificării avizului de transmisie în termen de 30 de 
zile de la solicitare. 

a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; 
b) solicitarea de modificare a avizului de retransmisie, 
conținând lista nominală cu localitățile și serviciile de 
programe care fac obiectul modificării, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 4; 
c) declarația distribuitorului, semnată de reprezentantul 
legal al acestuia, în original, privind deținerea 
drepturilor legale de retransmisie pentru serviciile de 
programe înscrise în anexa nr. 4.  
 

Art. 13 - (1) În maximum 7 zile de la publicarea listei 
must carry, distribuitorii de servicii de programe vor 
solicita, în scris, radiodifuzorilor, pentru fiecare reţea 
de comunicaţii electronice în funcţiune, acceptul anual 
de retransmisie pentru toate serviciile de programe pe 
care sunt obligaţi să le retransmită potrivit art. 82 din 
Legea audiovizualului. 
 
(2) Dacă în maximum 15 zile de la publicarea listei 
must carry radiodifuzorul nu răspunde în scris 
solicitării prevăzute la alin. (1), acceptul de 
retransmisie se consideră a fi acordat tacit. 
 
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), pentru 
obţinerea/modificarea avizului de retransmisie, 
distribuitorul de servicii va transmite la CNA dovada 
solicitării acceptului de retransmisie, în condiţiile art. 
5 alin. (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În situația prevăzută la alin. (2), pentru 
obținerea/modificarea avizului de retransmisie, 
distribuitorul de servicii va transmite la CNA dovada 
solicitării acceptului de retransmisie. 
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(4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must 
carry, distribuitorii de servicii de programe au 
obligaţia să introducă în oferta lor serviciile de 
programe care îndeplinesc condiţiile regimului must 
carry. 

(4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must 
carry, distribuitorii de servicii de programe au obligația 
să introducă în oferta lor serviciile de programe care 
îndeplinesc condițiile regimului must carry și să 
depună la CNA anexa nr. 2, prevăzută la art. 2 alin. (2) 
lit. c). 

Amendament acceptat - ședința din 
data de 09.01.2020 
 
 

Art. 131 - (1) În scopul includerii în oferta 
regională/locală, cu respectarea condiţiilor prevăzute 
la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, 
radiodifuzorii interesaţi vor solicita, în scris, 
distribuitorilor de servicii de programe retransmisia în 
regim must-carry a serviciului de televiziune, cu 
precizarea următoarelor date: 
   a) denumirea serviciului de televiziune pentru care 
se solicită retransmisia în regim must-carry; 
    b) zona de difuzare a serviciului de televiziune; 
   c) modalitatea tehnică prin care asigură captarea şi 
transmisia simultană a semnalului analogic/digital, 
necodat/necriptat, în vederea retransmisiei în regim 
must carry, gratuit şi necondiţionat. 
 
(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă 
distribuitorilor de servicii până cel mai târziu la data 
de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic 
în curs. Solicitările transmise după data de 1 februarie 
nu se iau în considerare. 
 
(3) În cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut la 
alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au 
obligaţia să introducă în oferta regională/locală 
serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile 
regimului must carry. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut la 
alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au 
obligația să introducă în oferta regională/locală 
serviciile de programe care îndeplinesc condițiile 
regimului must carry și să depună la CNA anexa nr. 2, 
prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendament acceptat - ședința din 
data de 09.01.2020 
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(4) În termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de 
servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului 
de retransmisie. În situaţia în care în oferta 
regională/locală nu sunt retransmise cel puţin două 
programe regionale/locale, dosarul de modificare a 
avizului de retransmisie va conţine şi o declaraţie pe 
propria răspundere în care vor fi menţionate 
solicitările primite şi motivele pentru care 
distribuitorul nu le-a dat curs. 
 


