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DECIZIA nr. 57/192
din 08 noiembrie 2019
Cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012 – Cu privire la
respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale
Prin Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 – Cu privire la respectarea drepturilor și protecția
copilului în programele audiovizuale autoritatea audiovizuală a stabilit norme de reglementare cu
privire la protecția copiilor și responsabilitatea de a asigura, în programele audiovizuale, protecția
dezvoltării fizice, mentale și morale a acestora.
Este de constatat că normele respective, care vin să asigure protecția copiilor în cadrul
serviciilor de programe audiovizuale, se aplică doar în privința minorilor cu vârsta de până la 16
ani.
Potrivit Convenției internaționale din 20.11.1989 cu privire la Drepturile Copilului, prin
copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani. La fel, în conformitate cu Legea nr. 338
din 15.12.1994 privind drepturile copilului, copil este considerată persoana care nu a atins vârsta
de 18 ani, iar Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației
conține reglementări speciale în calitate de măsuri de protecție în privința acestei categorii de
persoane, care instituie un set de restricții față de difuzarea informației de către mijloacele de
informare în masă.
Ținând cont de angajamentele Republicii Moldova de a asigura tuturor copiilor aflați sub
jurisdicția sa drepturile și libertățile fundamentale, de a garanta respectarea lor, precum și în
vederea asigurării exercitării plenare a drepturilor copilului, Decizia nr. 99 din 19.07.2012 urmează
a fi adusă în concordanță cu cadrul juridic internațional și prevederile legislației naționale ce
reglementează nemijlocit contextul drepturilor copiilor și situațiile specifice legate de protecția
drepturilor și intereselor lor.
În acest sens, se propune a fi extinsă acțiunea de reglementare a deciziei menționate mai
sus în privința tuturor minorilor, indiferent de vârstă.
Ținând cont de cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 15 și 75 alin. (3) din Codul
serviciilor media audiovizuale, art. 7 și 62-64 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele
normative, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A modifica Decizia CCA nr. 99 din 19.07.2012 – Cu privire la respectarea drepturilor
și protecția copilului în programele audiovizuale, după cum urmează: din textul art. 5-10 se exclud
cuvintele „în vârstă de până la 16 ani” și sintagma „până la 16 ani” (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Decizia intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și
va fi publicată și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE
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