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DECIZIA nr. 24/170
din 04octombrie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea unor acte legislative
I.La 06 septembrie 2017, prin scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.
06/4-17/23 din 25 august 2017în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
spre examinare și avizare proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative.
Proiectul de lege are drept scop modificarea și completareaLegiifinanțelor publice și
responsabilității bugetar fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, și conține, propuneri de modificare și
completare a 82 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile legii susmenționate.
Prin proiectul de legeînaintat se propun următoarele modificări și completări laCodul
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006:
1.La articolul 47 alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Consiliul Coordonator a.
Audiovizualului se finanțează de la bugetul de stat, inclusiv din venituri colectate din:
a) taxele anuale de acoperire a cheltuielilor de reglementare, plătite de radiodifuzori, în
proporţie de 1% din cifra de afaceri anuală;
b) donații.
După alineatul (2) se introduce un alineat nou (21) cu următorul conținut: „(21) Sumele
taxelor pentru licențiere se virează la bugetul de stat.”
La alineatul (3), sintagma „din alte surse decât subvențiile de stat” se substituie cu „din
veniturile colectate”.
Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„Bugetul Consiliului Coordonator al Audiovizualului se elaborează, se aprobă și se
administrează în conformitate cu principiile, regulile și procedurile, prevăzute de Legea
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale”.
La alineatul (5), cuvintele „bugetul și” se exclud.
2. La articolul 64, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Subvenţiile de la bugetul de stat se aprobă ca parte a bugetului autorității publice
centrale responsabile de domeniul culturii și se finanțează în limita alocațiilor prevăzute în
legea anuală a bugetului de stat.”
II. La 06 septembrie 2017, prin scrisoarea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 06/4-17/23 din 25 august 2017în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
parvenit spre examinare și avizare proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
Prezentul proiect de Lege a fost elaborat în scopul lichidării unor deficiențe identificate în
procesul implementării legii vizate pe parcursul ultimilor ani. Conform proiectului de lege se
propune extinderea termenului de prezentare Parlamentului până la 15 septembrie, a
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raportuluisemianual privind executarea bugetului public național şi a componentelor acestuia pe
anul bugetar în curs. E de menționat că modificarea în cauză este și în concordanță cu Codul
FMI privind transparența fiscală și cu normele Metodologiei privind sondajul bugetelor deschise,
care prevăd limita de trei luni după perioada gestionară.
De asemenea, se propune delimitarea competențelor autorității bugetare și instituției
bugetare în ce privește redistribuirea alocațiilor, aceasta are drept scop asigurarea premizelor
pentru un management financiar bun și încurajarea autorităților / instituțiilor bugetare de a spori
credibilitatea propunerilor de buget/bugetelor recent aprobate. Tot prin acest proiect se propune,
asumarea angajamentelor de către autoritățile/instituțiile bugetare, acestea vor trebui să țină cont
de datoriile înregistrate la finele anului precedent, precum și faptul, că acestea nu vor putea
efectua plăți curente până la stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat.
Ca urmare a examinării proiectelor nominalizate, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, aleStatutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba și a prezenta Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova Avizul asupra
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A aproba și a prezenta Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova Avizul asupra
proiectului de Lege pentru modificare și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA și O. GUȚUȚUI.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul economie, finanțe și
evidentă contabilă și Direcția juridică și reglementări.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe
pagina web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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nr.______ din __________ 2017
la nr. 06/4-17/23 din 25 august 2017
Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
AVIZ
Cu referire la solicitarea nr. 06/4-17/23 din 25 august 2017, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică următoarele obiecţii şi
propuneri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative,
înaintat spre examinare. Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu este de acord cu
propunerile de modificare și completare de la art. 47 din Codul audiovizualului, deoarece:
- Înlocuirea noțiunii de „granturi” care se regăsește în prezentul Cod al
audiovizualului cu cuvântul „donații” este total greșită, deoarecedonația este
metoda clasică prin care o companie sau o persoana oferă sprijin financiar sau
material, iar grantul este o subvenție acordată unei persoane sau în cazul dat unei
instituții, activitate ce se desfășoară în temeiul unui acord intervenit intre sponsor și
beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ce se
acordă ca sprijin, precum și asupra duratei sponsorizării. Un cuvânt greșit folosit
într-o Lege ar putea produce un efect total opus. Astfel că noțiunea de „donații” va
lipsi Consiliul Coordonator al Audiovizualului de posibilitatea de a primi resurse
financiare acordate pentru un anumit program sau proiect în domeniul
audiovizualului.
- Veniturile din taxe pentru licențiere sunt vitale pentru bugetul Consiliului
Coordonator al Audiovizualului deoarece: conform pct. 4 din Regulament privind
gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor aprobat prin Decizia CCA nr.
125 din 04 decembrie 2007, „Fondul se constituie din: a) venituri din taxele pentru
licenţiere conform legislaţiei în vigoare; b) venituri din taxele anuale de acoperire
a cheltuielilor de reglementare, plătite de radiodifuzori, în proporţie de 1% din
cifra de afaceri anuală, în continuare taxă de reglementare; c) granturi”. Iar pct.
11 al aceluiași Regulament prevede: „Sursele Fondului pot fi cheltuite pentru: a)
finanţarea producerii emisiunilor de interes social (cultural, educativ etc.) de către
radiodifuzori; b) organizarea seminarelor, treningurilor etc. în scopuri de
instruire, promovare a principiilor de comunicare audiovizuală; c) onorarea
obligaţiilor faţă de organismele şi structurile internaţionale specializate în
domeniul audiovizualului, inclusiv detaşarea membrilor şi angajaţilor CCA în
scopul participării la reuniunile organizate de către ele; d) organizarea
concursurilor de servicii de programe autohtone între radiodifuzori, cu decernarea
premiilor; e) dotarea tehnico-materială a instituțiilor din domeniul audiovizualului
, inclusiv a CCA, în scopul exercitării atribuţiilor sale, acordate prin lege; f)
Monitorizarea serviciilor de programe în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi
revin CCA potrivit Codului audiovizualului; g) detaşarea membrilor şi angajaţilor
CCA în scopul schimbului de experienţă şi studierii practicii internaţionale în
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domeniul comunicării audiovizuale; h) implementarea deciziilor adoptate de
CCA”. Atragem atenția la faptul că folosirea mijloacelor financiare din prezentul
Fond nu sunt „cheltuieli ascunse” ale bugetului așa cum este expus în Sinteză, dar
sunt surse utilizate conform pct. 9 din Regulamentul privind gestionarea Fondului
de susținere a radiodifuzorilor aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 04 decembrie
2007 care prevede: „alocarea surselor acumulate în Fond este efectuată în baza
Deciziei CCA” și pct. 10 „mijloacele acumulate în Fond nu pot fi utilizate pentru
remunerarea membrilor Consiliului și angajaților lui”.Este de menționat că
conform prevederilor art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului „toate deciziile
Consiliului Coordonator al Audiovizualului sunt motivate. Deciziile, inclusiv
motivarea, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web”, astfel fiind asigurată transparența în utilizarea banilor publici.Prin
modificarea art. 47 din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului nu va putea implementa și exercita atribuțiile ce îi revin și nu-și va
onora obligațiile ce îi revin conform Codului audiovizualului deoarece, va beneficia
de un buget auster.

Direcția juridică și reglementări
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nr.______ din __________ 2017
la nr. 06/4-17/23 din 25 august 2017

Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

AVIZ

Cu referire la solicitarea nr. 06/4-17/23 din 25 august 2017, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică lipsa de obiecţii şi
propuneri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice
și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, înaintat spre examinare şi avizare.

Direcția juridică și reglementări
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