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DECIZIA nr. 35/206
din 19 decembrie 2016
Cu privire la examinarea şi avizarea proiectului de Lege
privind completarea unor acte legislative remis de Ministerul Justiţiei
La 17 noiembrie 2016, prin scrisoarea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova nr.
03/13401 din 14 noiembrie 2016, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
spre examinare şi avizare proiectul de Lege privind completarea unor acte legislative.
Proiectul înaintat este elaborat în scopul asigurării realizării pct. 32 din Planul de acţiuni pe
anii 2014-2015 privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 76 din 16 mai 2014, care prevede modificarea legislaţiei în vederea
tragerii la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea
încălcărilor de lege în activitatea proprie.
Astfel, proiectul de Lege instituie cadrul juridic de reglementare al mecanismului facilitat de
identificare a persoanelor responsabile pentru deciziile adoptate de către organele colegiale ale
entităţilor publice şi private.
Proiectul de Lege privind răspunderea personală a membrilor organelor colegiale are drept
scop crearea unui cadru juridic pentru stabilirea răspunderii membrilor organelor colegiale pentru
investigarea şi tragerea la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale pentru deciziile luate
în executarea obligaţiilor care intră în atribuţiile acestora potrivit legislaţiei, contractului sau
statutului. Prezenta lege prevede şi răspunderea conducătorului entităţii publice/preşedintelui
organului colegial în cazul neconvocării sau neorganizării şedinţei organului colegial, pentru
situaţiile în care nu convoacă sau nu asigură organizarea şedinţei în termenul prevăzut de lege,
făcînd să intervină prezumţia legală a aprobării tacite în cazurile prevăzute de lege după caz.
Totodată, s-a propus completarea Codului Penal şi a Codului Contravenţional al Republicii
Moldova, fiind stabilite condiţiile răspunderii membrului unui organ colegial.
Ca urmare a examinării proiectului nominalizat, avînd 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 privind completarea unor acte legislative (PRO – (5) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, A. COZMA, C. DUCA şi D. VICOL; ABŢINERI – (2) – M. ONCEANUHADÎRCĂ şi Iu. COLESNIC).
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. 03/13401 din 14 noiembrie 2016

Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova

AVIZ
Cu referire la solicitarea 03/13401 din 14 noiembrie 2016, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică lipsa de obiecţii şi propuneri
asupra proiectului de Lege privind completarea unor acte legislative, înaintat spre examinare şi
avizare.

Direcţia juridică şi reglementări
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