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MODIFICAT
DCCA23 din 04.03.13, MO252-257/08.11.13 art.1669
Întru executarea Obiectivului 9 „Protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional” din
„Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale pentru anii 20112015”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, ţinînd cont de obligaţiile care-i revin prin lege de a
stabili norme de reglementare, inclusiv cu privire la protejarea patrimoniului lingvistic şi culturalnaţional, în cadrul şedinţei CCA din 31 ianuarie curent a examinat proiectul de decizie „Cu privire la
ponderea producţiei autohtone în serviciile de programe audiovizuale”.
În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) al Legii privind transparenţa în procesul decizional,
CCA a plasat pe pagina web şi a remis spre examinare proiectul menţionat diferitor instituţii şi
organizaţii obşteşti (Asociaţia Naţională Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, Consiliul
de Presă, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociaţia
Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, Asociaţia Presei Electronice din Moldova, şi
Asociaţia Obştească „APOLLO”), solicitînd prezentarea sugestiilor şi recomandărilor vizavi de
proiectul de decizie nominalizat.
Propuneri au parvenit doar de la Asociaţia Obştească „APOLLO”, de la celelalte instituţii nu au
parvenit nici un fel de obiecţii.
În urma dezbaterilor publice şi în vederea protejării patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional şi
luînd în considerare dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al
interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, în scopul aplicării
dispoziţiilor art. 3, alin. (8) şi (9), 11, 35, 39-41 şi 48 ale Codului audiovizualului nr. 260 din
27.07.2006, art. 10 şi 28 ale Convenţiei Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, art. 68 şi
78 ale Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind
coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul
statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
[Alineat în redacţia DCCA23 din 04.03.13, MO252-257/08.11.13 art.1669]
DECIDE:
Art. 1. Începînd cu 01.04. 2013, ponderea programelor autohtone în serviciile de programe ale
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radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova va constitui nu mai puţin de 30% din volumul
emisiei săptămînale, dintre care cel puţin jumătate vor fi difuzate în orele de maximă audienţă în limba
de stat. Publicitatea, promo şi teleshopping-ul nu se includ la calcularea coraportului de programe
autohtone.
Art. 2. Posturile de televiziune şi radio al căror volum de programe autohtone este mai mic de 30%
din emisia săptămînală, vor prezenta spre aprobare Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pînă la
data de 01.03.2013, noile concepţii generale ale serviciilor de programe.
Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web
a CCA.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
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