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DECIZIA nr. 14/84
din 17 mai 2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative
La 12 mai 2016, prin scrisoarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 31-11-04321 din 11 mai 2016, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit spre
examinare şi avizare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(iniţiativa legislativă nr. 184 din 28 aprilie 2016 a unui grup de deputaţi).
Conform notei informative, proiectul înaintat este elaborat în scopul asigurării securităţii
intelectuale morale, psihice şi emoţionale a copiilor, inclusiv sub forma de interdicţie a unor
acţiuni ce urmăresc promovarea şi propagarea homosexualităţii. De asemenea, proiectul supus
avizării are drept scop protejarea generaţiei tinere vizavi de efectele propagandei
homosexualităţii. Interdicţia unei asemenea propagande ca o activitate bine determinată capabilă
să aducă daune sănătăţii, dezvoltării morale şi spirituale, capabilă să formeze o concepţie greşită
privind posibila egalitate socială a relaţiilor sexuale tradiţionale şi netradiţionale printre
persoanele lipsite din cauza vârstei fragile de posibilitate de a analiza într-un mod critic şi
independent astfel de informaţii, nu poate fi considerată ca încălcare a drepturilor constituţionale
ale unui grup de cetăţeni. În acest context, se propune completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova cu articolul 88ˡ Propagarea relaţiilor homosexuale printre minori.
Totodată, se propune ca art. 21 alin. (3) al Legii privind drepturile copilului nr. 338 din 15
decembrie 1994 să fie completat cu alineatul (3), cu următorul cuprins: „Statul asigură protecţia
copilului de propagarea homosexualităţii în orice scop şi sub orice formă”.
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 Justiţiei al Republicii Moldova Avizul asupra
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (PRO – (8)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, C.
MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
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 ____________ 2016
la nr. 31-11-04-321 din 11.05.2016

Ministerul Justiţiei

AVIZ
Cu referire la solicitarea nr. 31-11-04-321 din 11 mai 2016, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţelor sale legale, informează că cele expuse
în proiectul iniţiativei legislative nr. 184 din 28.04.2016 nu constituie obiectul Legii nr. 121 din
25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii.
Concomitent, reiterăm că art. 6 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260
din 27.07.2006 stipulează expres la alin. (2): „Este interzisă difuzarea de programe care pot
afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care
conţin pornografie, violenţă exagerată sau limbaj licenţios”.
În aceeaşi ordine de idei, art. 3 al Legii nr. 30 din 07.03.2013 Cu privire la protecţia
copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, prevede următoarele:
„Articolul 3. Informaţia cu impact negativ asupra copiilor
(1) Se consideră informaţie cu impact negativ asupra copiilor informaţia accesibilă
public:
a) despre violenţă, care încurajează agresivitatea şi dispreţul faţă de viaţă;
d) cu caracter pornografic;
i) care încurajează comportamente ce jignesc demnitatea umană;
l) care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală, abuzurile sexuale comise asupra
copiilor, relaţiile sexuale dintre copii…
(2) Difuzarea informaţiei cu impact negativ asupra copiilor este interzisă sau limitată în
condiţiile prezentei legi.
(3) Se interzice difuzarea informaţiilor specificate la alin. (1) lit. j), precum şi a
informaţiilor cu caracter pornografic care încurajează violenţa şi exploatarea sexuală a copiilor
sau care au drept scop demonstrarea violenţei”.

Direcţia juridică şi reglementări
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