
 1 

 
 
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei din 1 martie 2017  

 
În ziua de 1 martie 2017 a avut loc ședința comună a Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
Lucrările ședinței comune au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  

președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
Din partea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost prezenți 

12 deputați. 
 La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale domnul ministru Augustin Jianu, din partea 
Societății Naționale de Radiocomunicații (SNR) doamna Doina Micu și din partea Societății 
Române de Televiziune (SRTv) domnul Nicolae Voican. 

 
Pe ordinea de zi s-a aflat: 

 
1. PLx nr.435/2016 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi 
implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a prezentat proiectul de lege precizând că, în 
conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru cultură, arte și 
mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2016 pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri 
necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea 
digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. 
 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, Senatul, în calitate de primă Cameră 
sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 5 octombrie 2016. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 803/24.08.2016. 

Comisa juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de lege, iar  
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa Nr.479/DRP din 03.02.2017, susține 
inițiativa legislativă. 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor termene prevăzute la 
art.1 alin.(1) şi (3), respectiv la art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziției de la 
televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră și implementarea serviciilor 
multimedia la nivel național, aprobată cu modificări prin Legea nr.345/2015, până la data de 
31 decembrie 2019. Prorogarea acestor termene este necesară în vederea continuităţii 
accesului la serviciile publice de televiziune ce se transmit prin intermediul antenelor terestre, 
în format analogic, garantându-se astfel accesul la informaţia radiodifuzată pentru românii 
din afara granițelor. 
 Măsurile propuse a fi adoptate prevăd extinderea perioadei în care este posibilă 
continuarea emisiei terestre în banda 174-230 MHz [banda VHF (very high frequency)] 
pentru posturile publice de televiziune în vederea finalizării procesului de implementare a 
televiziunii digitale terestre. Continuarea emisiei în această bandă de frecvențe radio este 
posibilă în comparație cu banda 470-862 MHz [UHF (ultra high frequency), în anumite 
condiţii, așa cum de altfel este reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului 18/2015, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 345/2015. 
 Având în vedere că măsurile propuse sunt unele tranzitorii, prin prezentul act 
normativ se stabilește data de 31 decembrie 2019 (durata valabilității acordului-cadru semnat 
cu Societatea Română de Televiziune pentru a asigura continuitatea serviciilor publice) ca 
fiind data limită până la care pot continua emisiile în banda VHF, cu condiția respectării 
următoarelor cerințe: 

a. emisia nu produce interferențe stațiilor de radiocomunicații ce utilizează spectrul 
radio în conformitate cu angajamentele internaționale la care România este parte; 

b. nu poate reclama interferențe provenind de la stațiile de radiocomunicații ce utilizează 
spectrul radio în conformitate cu acordul ratificat prin Legea nr. 378/2009; 

c. frecvenţele radio să fie asignate, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, 
pentru furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în 
sistem analogic. 

 Titularul care transmite programele publice de televiziune îndeplinește un serviciu 
public constând în asigurarea continuităţii dreptului la informare a populaţiei, la nivel 
naţional, prin difuzarea emisiunilor postului naţional de televiziune până la finalizarea 
tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digital terestră. 
 În acest mod se va reduce impactul negativ asupra populației cauzat de ieșirea din 
funcțiune a rețelei de emițătoare analogice din banda UHF, ținând cont de  numărul mare de 
posesori de receptoare TV neadaptate recepției transmisiunilor digitale. 
 Prin prezentul act normativ se urmărește totodată  protejarea unor categorii sociale 
care nu își pot achiziționa imediat aparatura necesară pentru recepția digitală terestră. 
 În vederea asigurării recepției serviciului public de radiodifuziune cu respectarea 
obligațiilor de serviciu public, îndeosebi în ceea ce privește informarea populației, termenul  
stabilit pentru continuarea furnizării pe cale radio-terestră a serviciului public de 
radiodifuziune se prorogă până la data de 31.08.2019, cu excepția situației prevăzute la art. 26 
alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată  cu  modificări   și   completări  prin Legea  nr.140/2012, cu 
 modificările și completările   ulterioare, caz în care termenul se diminuează corespunzător. 
 În data de 18 octombrie 2016 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
a transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă un raport preliminar 
de adoptare a proiectului de lege. 
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 În data de 21 februarie 2017 SRTv a transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă o adresă prin care își exprimă punctul de vedere cu privire la acest 
proiect de lege. În adresa transmisă se precizează că, din punctul de vedere al SRTv , emisia 
analogică, așa cum este la acest moment, nu mai prezintă utilitate, deoarece are loc pe 
frecvențele FIF care nu mai pot fi recepționate decât de receptoarele tv foarte vechi – mai 
vechi de 20 de ani – care au selectoare pentru asemenea frecvențe. În prezent SNR  are 
instalate un număr de 63 de emițătoare digitale terestre care deservesc aprox.90% din 
populație. Pentru acoperirea totală a populației cu emisie digitală terestră SNR are nevoie de 
instalarea unui număr de 250 de emițătoare digitale ceea ce presupune o investiție de 40 – 45 
milioane de euro. Costurile de instalare  precum și costurile de exploatare a acestora trebuie 
să le suporte bugetul statului prin SRTv care sunt în sumă de  aprox. 13.200.000 lei/lună. 
Sumele alocate prin bugetul de stat către SNR pentru acoperirea costurilor de operare a 
emițătoarelor analogice către SNR au fost de aprox. 2.500.000lei/lună. Având în vedere cele 
de mai sus SRTv susține că menținerea emisiei analogice până la 31.12.2019 este 
nejustificată. Din punctul de vedere al SRTv este preferabilă finanțarea de la bugetul de stat a 
recepției, fie în sistem DTH, fie cu antenă specială de recepție a canalelor  SRTv, pentru 
locuințele aflate în afara actualei arii de acoperire cu emisie digitală terestră, asigurată de cele 
63 de emițătoare existente.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului ministru Augustin Jianu 
pentru a prezenta punctul de vedere a MCSI. 
 Domnul ministru Augustin Jianu a afirmat că susține adoptarea OG nr.21/2016 având 
în vedere situația din teren și a menționat că, datele prezentate de SRTv nu sunt reale.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care au fost pașii urmați până în prezent în 
vederea implementării televiziunii digitale terestre în România, cine este responsabil și care 
este planul de măsuri avut în vedere pentru finalizarea acestui proces. 
 Domnul ministru Augustin Jianu a precizat că decizia de trecere de la emisia 
analogică terestră la cea digitală terestră a fost luată de Uniunea Internaţională a 
Telecomunicaţiilor (UIT), în cadrul Conferinţei Regionale în domeniul Radiocomunicaţiilor, 
din anul 2006, de la Geneva, şi a fost asumată de Uniunea Europeană şi de Guvernul 
României. În cadrul conferinţei, s-a adoptat un nou plan de frecvenţe pentru toate statele 
semnatare, care presupune utilizarea benzilor de transmisie VHF 174-230 MHz şi a benzilor 
UHF 470-862 MHz pentru televiziunea digitală. Aceste benzi sunt, în prezent, alocate în 
România pentru servicii de transmisie a programelor TV terestre în format analogic şi pentru 
aplicaţii speciale (benzile 790-862 MHz).Tranziţia la sistemul digital terestru este asigurată 
de Radiocom, fiind derulată conform Hotărârii nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei 
privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea 
serviciilor multimedia digitale la nivel național adoptată de Guvernul României, care 
gestionează implementarea proiectului. În HG nr.403/2013 se prevede că în scopul 
coordonării procesului de tranziție de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră 
se va constitui un Grup interdepartamental format din reprezentanţi ai Ministerului 
Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale, Ministerului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului Naţional, Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare si Reglementare în Comunicaţii si Consiliului Naţional al Audiovizualului. 
Acest grup de lucru ar fi trebuit să găsească soluții pentru populația săracă din mediul urban 
și rural cu privire la receptoarele speciale pentru televiziunea digitală terestră, având în 
vedere că mari părți din zona rurală a României nu sunt în acest moment pregătite la nivel de 
familii, la nivel de utilizator, să treacă la digital. Aceste familii nu au banii necesari să își 
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cumpere acele receptoare speciale pentru televiziunea digitală terestră sau nu au televizoare 
speciale care au receptorul digital terestru încorporat. Grupul interdepartamental nu a fost 
constituit niciodată.  
 Domnul deputat Varujan Pambuccian a menționat că problema receptoarelor speciale 
pentru televiziunea digitală terestră pentru populație poate fi rezolvată prin introducerea în 
sfera serviciului universal a televiziunii, precizând că ANCOM are bani pentru 
implementarea serviciului universal. De asemenea, domnul deputat Varujan Pambuccian a 
menționat că nu este de acord cu prorogarea termenelor și propune respingerea OG 
nr.21/2016. 
 Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a întrebat dacă există un plan clar de 
acțiuni care să garanteze că la 31.12.2019 se va finaliza procesul de implementare a 
televiziunii digitale terestre, având în vedere că până în prezent termenul a tot fost amânat. 
 Domnul ministru Augustin Jianu a afirmat că SNR are un asemenea plan și că acest 
termen va fi respectat. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat SNR câte emițătoare digitale a 
achiziționat și care sunt costurile pentru achiziționarea acestora. 
 Reprezentantul SNR a menționat că anul trecut au avut loc două licitații care nu au 
avut ca finalizare achiziționarea de echipamente deoarece la prima licitație nu s-a prezentat 
nici un ofertant, iar cea de-a doua licitație a fost anulată în instanță. Costurile achiziționării a 
250 de emițătoare digitale se ridică la aprox. 21 milioane euro.  
 Doamna deputat Ionela Viorela Dobrică a propus ca MCSI să prezinte un plan clar cu 
privire la finalizarea procesului de implementare a televiziunii digitale terestre elaborat cu toți 
actorii implicați, respectiv cei prevăzuți să constituie Grupul interdepartamental prevăzut în 
HG nr.403/2013, iar SNR să prezinte istoricul proiectului de implementare a televiziunii 
digitale terestre în România. 
 Domnul ministru Augustin Jianu a afirmat că are în vedere elaborarea unui 
memorandum cu privire constituirea Grupului interdepartamental prevăzut în HG 
nr.403/2013 pe care îl va supune aprobării Guvernului. De asemenea a precizat că în 3 
săptămâni va prezenta un plan detaliat cu măsurile clare care vor fi luate pentru finalizarea 
procesului de implementare a televiziunii digitale terestre, iar SNR va prezenta istoricul 
proiectului de implementare a televiziunii digitale terestre în România. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a întrebat care sunt consecințele respingerii OG 
nr.21/2016. 
 Reprezentantul SNR a menționat că respingerea OG nr.21/2016 duce la oprirea 
emisiei terestre în banda VHF pentru posturile publice de televiziune și oprirea furnizării pe 
cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus amânarea dezbaterilor și a votului asupra 
acestui proiect de lege pentru 3 săptămâni, timp în care MCSI să transmită un plan detaliat cu 
măsurile clare care vor fi luate pentru finalizarea procesului de implementare a televiziunii 
digitale terestre până cel târziu la data de 31.12.2019. 
  În urma votului s-a hotărât cu 8 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 1 abținere 
amânarea dezbaterilor și a votului asupra acestui proiect de lege pentru 3 săptămâni. 
  

 
PREŞEDINTE, 

                                           Cătălin Drulă 
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