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DECIZIA nr. 42/138
din 13 septembrie 2019
Cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind
modificarea unor Hotărâri ale Guvernului
Prin adresarea nr. 18-23-5730 din 03 septembrie 2019, Cancelaria de Stat a Republicii
Moldova a remis Consiliului Audiovizualului spre examinare și avizare proiectul de Hotărâre de
Guvern privind modificarea unor Hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 240/2015
„Pentru aprobarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală
terestră” și Hotărârea Guvernului nr. 129/2018 „Cu privire la dotarea cu convertoare pentru
televiziunea digitală terestră a familiilor beneficiare de ajutor social”).
Prezentul proiect a fost elaborat în scopul asigurării finalizării cu succes a procesului
tranziției la televiziunea digitală terestră. Proiectul prevede modificări care sunt necesare ca
urmare a faptului că de la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Codul serviciilor media audiovizuale,
care prevede alte noțiuni/termeni juridici.
La fel, proiectul prevede selectarea și difuzarea din contul finanțării din bugetul de stat a
unui serviciu media TV tematic de educație, știință și inovație, a unui serviciu media TV tematic
pentru copii și a unui serviciu media TV tematic de promovare a culturii naționale. Serviciile media
TV urmează să fie selectate de către Consiliul Audiovizualului, în colaborare cu Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării, care va prezenta Ministerului Finanțelor propuneri pentru
finanțarea difuzării acestor servicii prin intermediul multiplexului A cu acoperire națională.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a venit
cu unele propuneri la proiect, și anume: sintagma „Codul Audiovizualului” să fie substituită cu
sintagma „Codul serviciilor media audiovizuale”, la numărul și cazul gramatical respectiv; textul
„în sensul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018” urmează
a fi exclus de la pct. 3) lit. b din proiect. Propunerile au fost susținute, prin consens, de membrii
Consiliului Audiovizualului.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 73-75 din Codul serviciilor
media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, și ale Legii cu privire actele
normative nr. 100 din 22.12.2017, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Ministerului Economiei și Infrastructurii și în copie Cancelariei
de Stat a Republicii Moldova, Avizul la proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor
Hotărâri ale Guvernului. (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
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 Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL

1 din 2

Decizia nr. 42/138 din 13 septembrie 2019

CONSILIUL
AUDIOVIZUALULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

THE AUDIOVISUAL
COUNCIL OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2012, Chişinău, str. V. Pârcălab nr. 46
Tel.: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

MD-2012, Chisinau, V. Parcalab str., № 46
Tel: (+373 22) 27-75-51, fax: (+373 22) 27-74-71
e-mail: office@cca.md, http://www.audiovizual.md

Nr. _____ din ,,13” septembrie 2019
La nr. 18-23-5730 din 03 septembrie 2019

Ministerul Economiei și Infrastructurii
(MD-2033, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naţionale, nr. 1)

Copie: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
(MD-2033, mun. Chişinău, Piața Marii Adunări Naţionale, nr. 1)

AVIZ
Consiliul Audiovizualului, în ședința publică din 13 septembrie 2019, a examinat adresarea
Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 18-23-5730 din 03 septembrie 2019, prin care se
solicită examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor
Hotărâri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr. 240/2015 „Pentru aprobarea Programului
privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră” și Hotărârea
Guvernului nr. 129/2018 „Cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră
a familiilor beneficiare de ajutor social”) și în limita competențelor funcționale prevăzute de Codul
serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018, comunică următoarele.
1. Pct. 1) din proiect urmează a fi completat cu lit. f), care va avea următorul text: „f.
sintagma „Codul Audiovizualului”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu
sintagma „Codul serviciilor media audiovizuale”, la numărul și cazul gramatical respectiv.”
2. Litera a. de la pct. 3) din proiect, propunem să aibă următoarea redacție: ,,în denumirea
pct. 2, cuvintele „de programe” se substituie cu cuvântul „media””.
3. Textul „în sensul Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.
174/2018)” urmează a fi exclus de la pct. 3) lit. b din proiect.
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