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DECIZIA nr. 4/16
din 10 februarie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de
întreprinzător
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe data de 03 februarie 2017, prin
scrisoarea Ministerului Economiei al Republicii Moldova nr. 04/1-640 din 02 februarie 2017, a
parvenit spre examinare și avizare Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător.
Proiectul de Lege este întocmit și propus spre aprobare în conformitate cu prevederile art. XII
din Legea nr. 181 din 22 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în
domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, în baza căreia se impune
inițierea și desfășurarea unui proces amplu de revizuire și optimizare a întregului spectru de licențe
și acte permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător, avînd scopul de a scădea povara
existentă pentru mediul de afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de
reglementare prin acte permisive, inclusiv licențe.
Proiectul examinat este rezultatul unui proces amplu de examinare, analiză și eficientizare atît
a întregului spectru de acte permisive și licențe, cît și a condițiilor de fond și de procedură pentru
emiterea lor, precum și a cadrului legislativ general și special care le reglementează.
În baza Proiectului de Lege elaborat se propune eliminarea (sau transformarea) din întregul
sistem legislativ a circa 155 de acte permisive (inclusiv a 19 licențe), dintre care eliminarea a peste
90 de acte permisive va avea un impact direct asupra mediului de afaceri și nu sînt doar eliminări
formale. Astfel, în urma eliminării se estimează că sectorul privat va obține anual economii în sumă
de 80,7 milioane lei, iar sectorul public – 22,9 milioane lei. Aceste costuri reprezintă, în general,
economii de timp pentru procesarea, întocmirea, transmiterea și gestionarea documentelor și mai
puțin costuri directe pentru eliberarea actelor permisive.
Proiectul de Lege în cauză va atrage după sine un proces amplu de revizuire și modificare a
actelor normative subordonate legilor care sînt propuse pentru modificare prin prezentul proiect de
lege.
Totodată, s-a propus modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii
Moldova nr. 260 – XVI din 27 iulie 2006.
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, Statutului CCA,
aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Ministerului Economiei al Republicii Moldova Avizul asupra
Proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în domeniul
reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător (PRO – (6) – D. CIOCAN, O.
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BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și D. VICOL; ABȚINERI – (1) – O.
GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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Ministerul Economiei
al Republicii Moldova

AVIZ
Ca urmare a examinării Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative în domeniul reglementării prin autorizare a activității de întreprinzător, elaborat de
Ministerul Economiei al Republicii Moldova, în limita competențelor și atribuțiilor sale legale,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului vine cu următoarele propuneri:
1. La articolul 28 alineat (1), înainte de cuvîntul „Retransmisia” se introduce textul: „Pe
teritoriul Republicii Moldova”.
2. La articolul 28 alineat (3) se exclude litera i).
3. La articolul 28 alineat (3), litera k) va avea următorul cuprins „localitățile unde își
desfășoară activitatea”.
4. La articolul 28, alineatul (4) va avea următorul cuprins „Taxa de stat pentru eliberarea
autorizației de retransmisie este de 5000 de lei”.
5. La articolul 281 alineat (1), după cuvintele „format electronic” se introduc cuvintele „la
CCA”.
6. La articolul 281 alineat (2), se exclude litera a).
7. La articolul 281 alineat (2), litera b) va avea următorul cuprins „structura ofertei serviciilor
de programe preconizate pentru retransmisie”.
8. La articolul 281 alineat (2) litera c) se exclude cuvîntul „prealabile”.
9. La articolul 282 alineat (1) litera a), sintagma „lansarea emisiei” se substituie cu sintagma
„începerea activității”.
10. La articolul 282 se exclude alineatul (2).
11. La articolul 282 alineat (3), cifra 10 se substituie cu cifra 5.
12. Articolul 282 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: În cazul modificării
structurii Ofertei serviciilor de programe retransmise, distribuitorul de servicii va depune
următoarele acte:
a) cererea conform modelului;
b) structura Ofertei serviciilor de programe retransmise conform modelului;
c) acordul de retransmisie, numai pentru serviciile de programe care fac obiectul
modificării.”
13. La articolul 282 alineat (4), cifra 15 se substituie cu cifra 30.
14. La articolul 282 alineat (7), sintagma „250 lei” se substituie cu textul „10 la sută din taxa
pentru eliberarea acesteia”.
15. La articolul 283 litera c), sintagma „lansează emisia” se substituie cu sintagma „începe
activitatea”.
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16. Articolul 283 se completează cu litera j) cu următorul cuprins „neachitarea amenzii
aplicate de CCA în termen de 90 de zile de la aplicare”.
17. La articolul 29 se exclud alineatele (3), (6) și (7).
18. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins „Consiliul Coordonator al
Audiovizualului poate restrînge dreptul de retransmisie a unui serviciu de programe
provenit din alte state în cazul în care acesta nu respectă prevederilor prezentului Cod și
Convenției europene cu privire la televiziunea transfrontalieră”.
19. La articolul 47 alineat (2) litera c), după cuvîntul „radiodifuzori” se introduce textul „și
distribuitorii de servicii”.
20. La articolul 47 se exclude alineatul (3).
În rest, Consiliul Coordonator al Audiovizualului declară lipsa de obiecții și propuneri la
proiectul înaintat.
Direcția juridică și reglementări
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