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DECIZIA nr. 22/148
din 14 septembrie 2017
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din 22 martie 2017)
La 21 august 2017, prin scrisoarea Ministerului Justiției al Republicii Moldova nr. 03/7844
din 17 iulie 2017 în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit repetat spre
examinare şi avizare proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(inițiativa legislativă nr. 74 din 22 martie 2017).
Prezentul proiect de Lege a fost restituit pentru examinare suplimentară a modificărilor și
completărilor operate la art. 66 alin. (3) și art. 66 alin. (2¹) din Codul audiovizualului pe motiv că
are carențe în privința respectării normelor de tehnică legislativă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului în ședința din 27 aprilie 2017, a examinat proiectul
de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din 22
martie 2017). Ulterior, prin scrisoarea nr. 212 din 05 mai 2017 a remis Ministerului Justiției al
Republicii Moldova avizul cu obiecții și propuneri asupra proiectului menționat remis spre
examinare și avizare.
Proiectul înaintat a fost elaborat în scopul minimizării influenței politice și asigurarea unei
politici audiovizuale echilibrate și echidistante în Republica Moldova.
Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 se modifică și
se completează după cum urmează:
1. Articolul 66, alin. (3), după cuvintele ,,sau zonă”, se completează cu cuvintele „una
pentru radio și una pentru televiziune”, iar după cuvintele „doi radiodifuzori” se
completează cu cuvintele „un radio și o televiziune”;
2. Articolul 66 se completează cu alineatul (2¹), cu următorul conținut: „(2¹) persoanele
care cad sub incidența Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate
publică, precum și persoanele care fac parte din organele de conducere a partidelor
politice nu pot deține cumulativ, împreună cu rudele de gradul I, mai mult de 20% din
capitalul social sau acțiunile unui radiodifuzor”.
Ca urmare a examinării repetate a proiectului nominalizat, având în vedere dezbaterile
publice, în temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A prezenta Ministerului Justiției al Republicii Moldova Avizul asupra proiectului de Lege
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din 22 martie
2017) (PRO – (5) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, I. COLESNIC, A. COZMA și M. ONCEANUHADÂRCĂ; CONTRA – (1) – O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
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3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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nr.______ din __________ 2017
la nr. 03/7844 din 17 iulie 2017
Ministerului Justiției al Republicii Moldova

AVIZ
Cu referire la solicitarea nr. 03/7844 din 17 iulie 2017, prin prezenta, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului, în limita competenţei sale, remite repetat poziția Consiliului asupra proiectului
de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 74 din
22 martie 2017), înaintat spre examinare şi avizare:
1. Prezentul cadru legislativ nu conține reglementări clare și mai ales mecanisme de limitare
a concentrării proprietății în domeniul mass-media. Astfel, propunerea de modificare a art. 66 din
Codul audiovizualului, așa cum este formulată în prezentul proiect înaintat, nu este sustenabilă,
deoarece:
- Abordează problema concentrării proprietății unilateral, doar prin prisma numărului de
licențe, fără a ține cont de complexitatea acesteia, și anume: cota pe piața de capital a unui titular
de licență audiovizuală; cota de capital ori a dreptului de vot a unei persoane în cadrul societății
deținătoare de licență în cazul unui acționariat multiplu; cota de audiență pe piața serviciilor media
și cota de audiență corelată cu poziția dominantă în formarea opiniei publice; în plus, acești
indicatori indispensabili necesită prevederi ale limitelor procentuale și formulele exacte de calcul
ale concentrării proprietății, precum și norme cu privire la declanșarea procedurii de evaluare.
De menționat că acest sistem complex de dispoziții ce vizează limitarea concentrării
proprietății în domeniul audiovizualului este prevăzut de proiectul noului Cod al audiovizualului,
inițiativa legislativă nr. 53 din 05.03.2015;
- Cât privește criteriul numărului de licențe admisibil pe piața audiovizuală, considerăm că
limitându-l până la o singură licență se creează impedimente pentru dezvoltarea pieței audiovizuale
autohtone, întrucât agenții economici nu-și vor putea diversifica afacerea și vor fi limitați în
alegerea formatului serviciului audiovizual, în consecință va avea de suferit publicul, în cazul în
care toți agenții privați vor opta pentru formatul generalist.
Pentru a crea condiții de dezvoltare în audiovizual, oamenii de afaceri din domeniu trebuie
să aibă posibilitatea de a gestiona cel puțin două servicii pe piața generală a serviciilor audiovizuale
(astfel vor avea posibilitatea să opteze, pe lângă un post generalist, și pentru unul de nișă), și cel
mult una sau două licențe - pe piața serviciilor audiovizuale de formare a opiniei publice (adică
cele care difuzează conținut informativ-analitic).
2. Propunerea cu privire la completarea articolul 66 alineatul (2¹) cu următorul conținut: „(2¹)
persoanele care cad sub incidența Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate
publică, precum și persoanele care fac parte din organele de conducere a partidelor politice nu pot
deține cumulativ, împreună cu rudele de gradul I, mai mult de 20% din capitalul social sau acțiunile
unui radiodifuzor”
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- poate fi acceptată în partea care vizează „persoanele care fac parte din organele de
conducere a partidelor politice”,
- însă a extinde aceste interdicții și asupra tuturor „persoanelor care cad sub incidența Legii
cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică” considerăm că este o exagerare
nejustificată, întrucât în cazul acestor persoane legislația deja prevede interdicții și limitări pentru
situațiile de incompatibilități de funcții.

Direcția juridică și reglementări
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