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DECIZIA nr. 14/85
din 17 mai 2016
Cu privire la examinarea proiectului de
Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006
În şedinţa publică din 11 martie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
aprobat conceptual proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006. Ulterior, proiectul a fost expediat părţilor
interesate din domeniul audiovizualului (autorităţi publice, asociaţii specializate etc.). Ca
urmare a avizelor şi propunerilor parvenite, a fost perfectată varianta finală a proiectului de lege,
care se propune spre examinare publică.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu actele parvenite (obiecţii şi
propuneri), în temeiul prevederilor Codului audiovizualului, ale Legii privind transparenţa în
procesul decizional, ale Statutului CCA, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba varianta finală a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006 (PRO – (7)
UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. MÎŢU, M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A expedia proiectul aprobat autorităţilor publice, în corespundere cu normele legislaţiei
din domeniu.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare.
4. Prezentul proiect va fi publicat pe pagina web a CCA.
5. 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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Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
cu privire modificarea şi la completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 679), cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La Articolul 2, lit. f) se exclude sintagma: ,,inclusiv prin satelit, cablu sau eter,”.
2. Articolul 2 se completează cu o nouă literă lit. gˡ), cu următorul conţinut:
,,gˡ) serviciu mass-media audiovizual la cerere – serviciu mass-media audiovizual prestat
de un furnizor de servicii mass-media pentru vizionarea de programe la momentul ales de
utilizator şi la cererea individuală a acestuia, pe baza unui catalog de programe
selecţionate de furnizorul de servicii mass-media”.
3. Articolul 3, alin. (7), sintagma ,,De la data aderării Republicii Moldova la Uniunea
Europeană,” se exclude.
4. Articolul 6 se completează cu două alineate noi (4) şi (5), cu următorul conţinut:
„(4) Serviciile mass-media audiovizuale la cerere care ar putea afecta dezvoltarea fizică,
mentală sau morală a minorilor sînt puse la dispoziţie numai de asemenea manieră, încît
să se asigure că minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media
audiovizuale la cerere respective.
(5) Serviciile mass-media audiovizuale la cerere se supun cerinţelor şi principiilor
generale aplicabile transmisiunii de televiziune, adică transmisiunii liniare”.
5. Articolul 13 se completează cu un nou alineat (3ˡ), cu următorul conţinut:
„(3ˡ) Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul la difuzarea
unor scurte extrase, la libera alegere, din semnalul serviciului de programe care
efectuează transmisia evenimentelor de importanţă majoră (inclusiv în cazul deţinerii
drepturilor exclusive), cu identificarea cel puţin a sursei, cu excepţia cazului în care
acest lucru este imposibil din motive practice. Extrasele scurte respective vor fi folosite
numai în programele de ştiri generale şi pot fi folosite în cadrul serviciilor mass-media
audiovizuale la cerere doar în cazul în care acelaşi program este oferit sub formă de
înregistrare de către acelaşi furnizor de servicii mass-media. Extrasele scurte respective
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vor fi difuzate gratuit şi vor avea o durată maximă de 1 minut în cadrul unui buletin de
ştiri”.
6. Articolul 22, alin. (1), se completează la final cu o nouă propoziţie, cu următorul
conţinut:
„Această prevedere nu se extinde asupra posturilor de televiziune dedicate exclusiv
publicităţii şi emisiunilor de teleshopping, precum şi posturilor de televiziune dedicate
exclusiv autopromovării”.
7. Articolul 40, alin. (1), se completează cu o nouă literă (n), cu următorul conţinut:
,,(n) stabileşte procedura şi condiţiile de activitate a serviciilor mass-media audiovizuale
la cerere.”.
Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Chişinău, ____ ______________ 2016
Nr. _____
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Notă informativă
la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27.07.2006
Prezenta Lege transpune Directiva 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 (Directiva serviciilor
mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.
Întru executarea măsurii „Elaborarea propunerilor de completare şi modificare a Codului
audiovizualului în vederea armonizării legislaţiei naţionale la cea europeană, în special la Directiva
serviciilor mass-media 2010/13/UE”, inclusă în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016,
Avînd în vedere faptul că unele prevederi ale Codului audiovizualului al Republicii Moldova nu
corespund cerinţelor curente, inclusiv practicii internaţionale din domeniu,
Reieşind din necesitatea modificării şi completării prevederilor legale existente cu noi norme juridice
care ar reglementa noile tehnologii mass-media,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului consideră necesar şi propune spre aprobare Proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului.
Prin proiectul respectiv se propune completarea legii existente cu noi norme legale care să prevadă
modalitatea punerii la dispoziţie a unui serviciu mass-media audiovizual la cerere, precum şi condiţiile de
difuzare a unor scurte extrase din semnalul serviciului de programe care efectuează transmisia (inclusiv în
cazul deţinerii drepturilor exclusive) evenimentelor de importanţă majoră. Prin proiectul de lege propus se
intenţionează legalizarea unei practici deja existente, atît pe plan intern, cît şi pe plan internaţional. Totodată,
prin adoptarea proiectului de lege se urmăreşte şi scopul eficientizării şi îmbunătăţirii activităţii de
supraveghere exercitată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
În această ordine de idei, urmează a fi completat art. 2 din Codul audiovizualului cu definiţia noţiunii
de serviciu mass-media audiovizual la cerere, apoi în art. 40 alin. (1) este necesar de prevăzut că CCA va
stabili condiţiile şi procedura de activitate a serviciilor mass-media audiovizuale la cerere. În afară de aceasta,
în conformitate cu Directiva serviciilor mass-media 2010/13/UE, se propune completarea cu norme care să
garanteze moralitatea şi să asigure protecţia minorilor în cazul prestării unor astfel de activităţi.
În afară de completarea Codului cu norme privind serviciile mass-media audiovizuale la cerere, pentru
cazurile difuzării unor evenimente de importanţă majoră, sunt legalizate condiţiile de difuzare a unor scurte
extrase a acestor evenimente din cadrul serviciului de programe care deţine drepturile de emisie a acestora.
În acelaşi timp, în scopul excluderii cazurilor de interpretare eronată (de rea-credinţă) a noţiunilor
utilizate în Codul audiovizualului şi în scopul uniformităţii noţiunilor, prin proiect se propune modificarea art.
2 lit. f) din Cod, şi anume, excluderii sintagmei ,,inclusiv prin satelit, cablu sau eter”. Drept urmare a acestei
modificări, literele b) şi f) din art. 2 al Codului vor avea aceeaşi esenţă, exceptîndu-se interpretarea
neargumentată a legii.
În momentul de faţă sînt cazuri în care unii subiecţi interpretează absolut arbitrar şi inoportun noţiunile,
după cum urmează:
„b) retransmisie – captare şi transmitere simultană a serviciilor de programe sau a unor părţi
importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nici o modificare,
difuzate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public”, în corelaţie cu art. 2 lit. f), care prevede:
,, f) distribuitor de servicii – orice persoană juridică ce pune la dispoziţie publicului o ofertă de servicii
de programe prin orice mijloc de comunicaţie electronică, inclusiv prin satelit, cablu sau eter, retransmise pe
bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori”.
Pentru adoptarea şi implementarea proiectului de lege, statul nu va necesita costuri financiare
suplimentare.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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