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DECIZIA nr. 6/43
din 24 martie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru
completarea unor acte legislative
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe data de 21 martie 2017, prin
scrisoarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 31-06-2003 din 20 martie 2017, a parvenit
spre examinare și avizare Proiectul de Lege pentru completarea unor acte legislative (inițiativa
legislativă nr. 58 din 13.03.2017).
Prezentul proiect de lege propune instituirea unui mecanism de alertă a publicului și de
solicitare de asistență a instituțiilor statului în identificarea cît mai rapidă a locului aflării minorului
care este dat în căutare. La nivel internațional și european există deja o astfel de experiență.
Cetățenii sînt informați rapid despre cazurile minorilor ale căror loc de aflare nu este cunoscut.
Astfel de sisteme vin să faciliteze și să ajute părinții, pe de o parte, și instituțiile statului abilitate,
pe de altă parte, la identificarea cît mai rapidă a minorului a cărui loc nu este cunoscut, care poate
fi sau este victimă a unei infracțiuni.
Prin urmare se propune completarea cadrului legislativ al Republicii Moldova cu prevederi
care să mărească șansele de identificare în timp prompt a minorului a cărui loc de aflare nu este
cunoscut.
Astfel, s-a propus completarea art. 15 din Legea cu privire la organizarea și funcționarea
Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 nr. 174 din 25.07.2014 (Monitorul
Oficial, 2014, nr.231-237, art. 533) cu alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Radiodifuzorii publici și privați sînt obligați să asigure în mod gratuit și fără întîrziere
transmiterea către public a informației de alertă oferită de Serviciul 112 cu indiciile caracteristice
a minorului locul aflării căruia nu este cunoscut”.
Totodată, s-a propus completarea Codului audiovizualului nr. 260 – XVI din 27.07.2006
(Monitorul Oficial, 2006, nr. 131-133, art. 679) cu art. 17', cu următorul cuprins:
„Articolul 17'. Difuzarea anunțurilor primite de la Serviciul 112
Radiodifuzorii sînt obligați să primească de la Serviciul 112 și să transmită imediat către
public informația de alertă cu indiciile caracteristice a minorului locul aflării căruia nu este
cunoscut”.
Ca urmare a examinării 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 Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba şi a prezenta Ministerului Afacerilor Interne Avizul asupra proiectului de Lege
pentru completarea unor acte legislative, inițiativa legislativă nr. 58 din 13.03.2017 (PRO
– (8) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. DUCA, N. DAMASCHIN,
O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și A. COZMA).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia juridică şi reglementări.

3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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nr.______ din _____________ 2017
la nr. 31-06-2003 din 20 martie 2017

Ministerului Afacerilor Interne

AVIZ

Cu referire la solicitarea nr. 31-06-2003 din 20 martie 2017, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică lipsa de obiecţii şi propuneri
asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (inițiativa legislativă nr. 58 din
13.03.2017).

Direcția juridică și reglementări

