Decizia nr. 5/27 din 07 martie 2017

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chișinău, str. V. Pîrcălab nr. 46
Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46
Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

DECIZIA nr. 5/27
din 07 martie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege pentru completarea art. 27 din
Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
La 13 februarie 2017, prin scrisoarea Ministerului Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor al Republicii Moldova nr. 01/167 din 10 februarie 2017, în adresa Consiliului
Coordonator al Audiovizualului a parvenit spre examinare și avizare Proiectul de Lege pentru
completarea art. 27 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie
2006.
Proiectul înaintat a fost elaborat în scopul eliminării unor lacune care au fost identificate în
procesul de punere în aplicare a acestuia.
Articolul 27 lit. d) din Codul audiovizualului prevede retragerea licenței de emisie dacă
titularul nu începe difuzarea serviciului de programe de cel mult un an de la data eliberării
licenței. Astfel, acest termen este unul rezonabil în cazul în care radiodifuzorul își construiește o
stație/rețea de comunicații electronice proprie și studioul unde va produce serviciul de programe
pentru difuzare.
În cazul în care radiodifuzorul are studioul care produce serviciul de programe, termenul
necesar pentru începerea emisiei ar fi de pînă la 3 luni. Acest termen este pus la dispoziția
radiodifuzorului pentru a negocia condițiile contractului cu furnizorul de rețea și asigurarea
transportării semnalului pentru difuzare. Respectiva lacună a legii permite radiodifuzorului să
tergiverseze începerea difuzării cu un an de la data eliberării licenței.
Această situație îngreunează procesul de implementare a televiziunii digitale terestre.
Astfel, din 15 radiodifuzori-titulari de licențe de emisie doar 8 au încheiat contractele cu
furnizorul de multiplex. Prin urmare, tergiversarea începerii difuzării serviciului de programe
aduce nu doar prejudiciu material, ci și îngrădește posibilitatea radiodifuzorilor care nu au
obținut licență de emisie să difuzeze programele sale prin intermediul multiplexului.
Prezentul proiect de lege va permite evitarea tergiversării începerii difuzării serviciului de
programe printr-o rețea de comunicații electronice utilizată în bază de contract, prin specificarea
și precizarea unor termene rezonabile în acest scop, iar pentru ceilalți radiodifuzori fiind păstrat
termenul de un an.
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 și a prezenta Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al
Republicii Moldova Avizul asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 27 din Codul
audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (PRO – (6) – D. CIOCAN,
O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, C. DUCA și D. VICOL; CONTRA – (2)
– O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÎRCĂ).
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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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nr.______ din __________ 2017
la nr. 01/167 din 10 februarie 2017

Ministerului Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor al Republicii Moldova

AVIZ
Cu referire la solicitarea nr. 01/167 din 10 februarie 2017, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competențelor și atribuțiilor sale legale, vine cu
următoarele propuneri:
1. Litera d1) să fie expusă în următoarea redacție „titularul nu începe difuzarea serviciului
de programe de cel mult trei luni de la data obținerii acestui drept, în cazul difuziunii
printr-o rețea de comunicații electronice utilizată în bază de contract, pentru un serviciu
de programe deja existent;”
2. La articolul 27 alineat (2) la final se completează cu următorul cuprins „ , cu excepția
cazurilor prevăzute la articolul 27 alineat (1) lit. d), d1), e), g) și h)”.
În rest, Consiliul Coordonator al Audiovizualului declară lipsa de obiecții și propuneri la
proiectul înaintat.

Direcția juridică și reglementări

