RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al
Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006
(înregistrat în Parlament cu numărul 344 din 11 Septembrie 2014)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a vulnerabilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului
audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 prin prisma drepturilor omului.

Evaluarea generală
1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art.
6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Prin proiectul legii se propun modificări la Codul audiovizualului, care la rîndul său reprezintă o lege
organică. Alin. (5) art.9 al Legii 780/2001 stabileşte în mod expres că modificarea, completarea şi
abrogarea legilor organice sau ale unor dispoziţii ale acestora se fac, de regulă, prin lege organică,
conform procedurii stabilite în acest sens.
3. Scopul actului (potrivit proiectului şi/sau notei informative).
Reieşind din cuprinsul notei
informative, scopul actului este asigurarea cadrului legal corespunzător pentru implementarea televiziunii
digitale terestre. În acest context, proiectul legii vine cu un şir de modificări şi completări orientate spre
crearea condiţiilor normative pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea
digitală terestră. Această tranziţie este necesară pentru punerea în aplicare practică a deciziilor
Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) şi a Acordului regional privind planificarea serviciului
de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea I, semnat în cadrul RRC-06, conform cărora începînd cu
17 iunie 2015 difuziunea televiziunii analogice urmează a fi sistată, angajament asumat de 104 ţări,
inclusiv, Republica Moldova.
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conţine o argumentare suficientă a
promovării proiectului. Cuprinsul notei informative reflectă condiţiile care au stat la baza elaborării
proiectului, finalităţile urmărite, principalele prevederi ale proiectului şi impactul acestuia.
Totuşi, un şir de modificări propuse prin proiectul legii, nu sînt argumentate de o manieră explicită şi nu
pot fi măcar deduse motivele unor atare modificări. Astfel, prin proiectul legii se propune substituirea
noţiunii de "autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate" prin sintagma "autoritatea publică
centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei
informaţiei", fără a explica necesitatea în nota informativă de transmitere a competenţei respective de la
minister către o autoritate autonomă. Trebuie notat, în acelaşi sens, că utilizarea noţiunilor generice nu
oferă suficientă claritate prevederilor legii, or, o persoană neiniţiată nu va cunoaşte cu precizie autoritatea
responsabilă (denumire concretă).
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Din informaţia prezentă pe pagina web a Parlamentului, notăm existenţa la dosarul de însoţire a variantei
finale a proiectului de act legislativ a raportului de expertiză anticorupţie a Centrului Naţional Anticorupţie
şi avizele a 2 ministere: Ministerul Economiei şi Ministerul Justiţiei. Reieşind din importanţa proiectului de
lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice interesate, să fie supus
consultărilor publice cu societatea civilă, pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele, sinteza
recomandărilor recepţionate trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului
de act legislativ. Totodată, dosarul de însoţire trebuia să conţină Tabelul de concordanţă privind
compatibilitatea proiectului de act legislativ cu legislaţia comunitară şi Declaraţia de compatibilitate. Toate
aceste cerinţe sunt expres prevăzute în Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27.12.2001,
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea 797-XIII din 02.04.1996, Hotărîrea Guvernului nr.190
din 21.02.2007. Din lipsa informaţiilor, nu cunoaştem dacă autorii au realizat sau nu aceste cerinţe
legale.
În acest context, subliniem importanţa tuturor actelor necesare pentru înaintarea iniţiativei legislative,
pentru ca deputaţii şi societatea să cunoască domeniul propus reglementărilor şi să ia o decizie în
cunoştinţă de cauză.
5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:
Drepturi si libertăţi social-politice:
Dreptul la informaţie (art. 34 din Constituţia RM)

Evaluarea de fond a proiectului
6. Respectarea principiului transparenţei este asigurată suficient.
Proiectul de act legislativ supus
expertizei este plasat pe site-ul Parlamentului. În contextul în care proiectul de lege a fost înregistrat pe
data de 17.06.2014 şi pînă în prezent nu a fost examinat de Plenul Parlamentului, considerăm că este
respectat principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă, iar
cetăţenii, organizaţiile şi alţi subiecţi interesaţi au posibilitatea de a-şi exprima opiniile asupra conţinutului
documentului.
Codul audiovizualului are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a
recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea
drepturilor radio-difuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare, instituirea principiilor
democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova şi stabileşte, în spiritul drepturilor şi
libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de: a) concepere, transmisie
şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe
ale radio-difuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova; b) exercitare a controlului societăţii asupra
activităţii instituţiilor în domeniul audiovizualului din Republica Moldova.
Controlul asupra domeniului audiovizualului se exercită de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului,
autoritate autonomă, care este reprezentantul şi garantul interesului public în domeniul audiovizualului,
responsabilă pentru implementarea şi respectarea prezentului cod, a tratatelor internaţionale în
domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.
De asemenea, Codul audiovizualului conţine prevederi care obliga CCA să respecte principiile
transparenţei în activitatea sa (art. 41 din Cod).
Proiectul supus expertizei conţine prevederi care se integrează organic în conceptul Codului
audiovizualului, care, odată instituite, vor fi supuse aceloraşi rigori generale de transparenţă stabilite de
cod.
7. Respectarea principiului participării este asigurată suficient.
Codul audiovizualului conţine norme
care asigură participarea părţilor interesate la şedinţele CCA care administrează domeniul
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audiovizualului din R. Moldova. În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin Consiliul Coordonator al
Audiovizualului adoptă, în şedinţe deschise, decizii cu votul majorităţii membrilor săi. De asemenea,
părţile interesate beneficiază de dreptul de a participa la şedinţe şi de a prezenta opinia lor în cadrul
şedinţelor.
Însăşi formatul de constituire a CCA, care presupune propunerea candidaţilor la funcţia de membru al
consiliului de asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii de patroni, culte religioase (art. 42 al
codului) valorifică de o manieră suficientă principiul participării. În acelaşi timp, este prevăzut expres că
membrii CCA sînt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.
Ţinînd cont de faptul că prevederile propuse de proiect se integrează organic în textul Codului
audiovizualului, opinăm că principiul participării este respectat.
8. Respectarea principiului responsabilizării este asigurată suficient.
Codul audiovizualului, care se
propune a fi modificat şi legislaţia conexă conţin prevederi orientate spre responsabilizarea atît a
membrilor CCA, instituţie care gestionează domeniul, cît şi a participanţilor pe piaţa mediatică. Respectiv,
constatăm un nivel suficient de asigurare a principiului responsabilizării.
9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituţionale. Proiectul/actul
normativ este conform Constituţiei.
Proiectul legii supus expertizei nu instituie noi norme care ar fi
contrare Constituţiei Republicii Moldova. Proiectul conţine norme orientate spre modernizarea proceselor
din domeniu, în special transferarea sistemului la televiziunea digitală terestră, ceea ce va asigura un
acces mai mare a publicului la informaţie, drept garantat de art. 34 al Constituţiei Republicii Moldova.
10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislaţiei corelative. Proiectul/actul normativ
este conform legislaţiei corelative.
Proiectul nu conţine norme care să afecteze legislaţia corelativă,
respectiv, acesta nu conţine norme contradictorii care ar intra în contradicţie cu alte norme ale legislaţiei
naţionale.
11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaţionale. Proiectul/actul
normativ este conform standardelor internaţionale.
Proiectul legii supus expertizei este elaborat şi
promovat anume pentru implementarea prevederilor unui Acord regional privind planificarea serviciului
de radiofuziune digitală terestră, prin urmare, atestăm conformitatea acestuia cu standardele
internaţionale.
La fel, proiectul legii corespunde criteriilor de bază ale Convenţiei europene cu privire la televiziunea
transfrontalieră, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.1555 din 19.12.2002
12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei Curţii Constutiţionale. Nu există
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ
expertizat.
Prevederile Codului audiovizualului au fost obiect al controlului constituţionalităţii la
Curtea Constituţională. În sesizări şi hotărîrile Curţii s-a făcut referinţă la prevederile codului care
reglementau sancţiunile ce pot fi aplicate radiodifuzorilor (Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 17 din
06.12.2012) şi dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a decide autonom în problema fondării,
funcţionării, întreţinerii sau reorganizării radiodifuzorilor publici locali (hotărîrea Curţii Constituşionale
nr.18 din 26 iunie 2007).
Normele din Codul audiovizualului supuse modificării prin prezentul proiect nu au constituit obiect al
controlului constituţionalităţii, respectiv, considerăm că acestea sînt conforme normelor Constituţiei şi
jurispridenţei constituţionale. Conform teoriei generale a dreptului privind aplicarea actului normativ în
timp, legea adoptată se bucură de prezumţia constituţionalităţii, ca şi orice act al unei autorităţi publice,
care este prezumat legal pînă la infirmarea acestui fapt.
13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă
a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.
Reglementările
conţinute în proiect au un caracter de noutate atît pentru Republica Moldova, cît şi pentru regiune,
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inclusiv spaţiul de acţiune al Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale. Respectiv, la momentul redactării prezentului raport de expertiză nu a fost identificată
jurisprudenţă relevantă a CtEDO în domeniul reglementat de proiect.
Totuşi, analizat in abstracto, proiectul nu corespunde întocmai jurisprudenţei Curţii Europene pentru
Drepturile Omului, în special în partea ce ţine de criteriile de calitate ale legii: accesibilitate şi
previzibilitate.
14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ limiteaza
drepturile/libertăţile.
Proiectul legii supus expertizei nu conţine norme care ar încălca în mod
flagrant drepturile persoanelor. Mai mult, acesta intervine cu un nou sistem de emisie: digital, ceea ce
contribuie la diversificarea programelor şi canalelor TV, respectiv, fiind asigurat în mod plenar dreptul
persoanei la informaţie, stabilit de art. 34 din Constituţie.
Totuşi, anumite prevederi ale proiectului în redacţia propusă riscă să genereze limitarea fie ignorarea
drepturilor şi libertăţilor radio-difuzorilor. Pentru detalii a se vedea p. 16 al acestui raport de expertiză.
15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Proiectul actului
normativ are o vocaţie universală şi instituie reguli egale pentru toţi cetăţenii ţării de a avea acces liber la
informaţii, fără a fi instituite norme derogatorii cu caracter discriminatoriu.
16. Analiza detaliată a textului proiectului.

Nr.
1

Articol

Text
Art. I, p. 2

Obiecţii
Vulnerabilitate
Omisiune/ignora
2. Articolul 2:
Potrivit p. 1 Art. re
a
I din proiect se drepturilor/libert
litera s) se propune
ăţilor;
exclude
substituirea
Normălacunară
sintagmei
şi deficientă
"licenţătehnică"
cu
sintagma
"licenţă
de
utilizare
a
canalelor sau
frecvenţelor
radio".
În
acelaşi timp, din
art. al Codului
(p.2 Art. I din
proiect)
s-a
propus
excluderea
noţiunii de la lit.
s):
"licenţă
tehnică - act
oficial prin care
autoritatea
administraţiei
publice centrale
de specialitate
legalizează
utilizarea
mijloacelor
tehnice
de

Factorii de vulne
Recomandăm
revizuirea
necesităţii
excluderii litere
s) de la art. 2,
inclusiv
prin
examinarea
posibilităţii
descifrării
noţiunii
de
licenţă
de
utilizare
a
canalelor sau
frecvenţelor
radio,
ţinînd
cont
de
modificările
operate prin p. 1
Art.
I
al
proiectului legi
şi redacţia în
vigoare a lit. s).
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telecomunicaţii
prin eter şi prin
cablu conform
parametrilor
prevăzuţi
şi
acordă
titularului
licenţei
de
emisie obţinute
pe bază de
concurs,
în
condiţiile
stabilite
de
aceasta,dreptul
de a utiliza,
pentru
o
perioadă
determinată,
una sau mai
multe frecvenţe
radioelectrice".
Atît
textul
proiectului cît şi
notainformativă
nu explică de ce
ar fi necesară
omiterea
noţiunii
respective,ceea
ce
nu
corespunde
unei
rigori
importante
a
procesului de
legiferare:
previzibilitatea.
Din
această
perspectivăeste
important textul
legii să fie
formulat de o
manieră
concretă
şi
accesibilă, iar
noţiunile
utilizate
în
cuprinsul legii
să fie explicate
şi detaliate.
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Art. I, p. 3
3. Articolul 4:

Normeleincluse
la alin. (5) al art.
"(5).....
cu 4
instituie
respectarea
anumite rigori
condiţiilor
pentru
regimului
de radio-difuzorii
autorizare
din R. Moldova
generală
care urmează

Vulnerabilitate
Prevederi care
limitează
drepturile/libertă
ţile;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
Normălacunară

Pentru
a
respectadreptul
persoanelor de
acces
la
informaţii,
precum
şi
pentru
respectarea
condiţiei
inerente
a
5

conform
prevederilor
legislaţiei
în
domeniul
comunicaţiilor
electronice"

să treacă de la şi deficientă
emisia în regim
analoglaemisia
terestră.
în
asemenea
condiţii
este
extrem
de
important
ca
normele
aplicabile lor să
fie suficient de
explicite şi să
reglementeze
de o manieră
clară condiţiile
care se impun.
Totuşi, în noul
alineat
(5)
propus pentru
art.
4
se
operează
cu
sintagma
"
respectarea
condiţiilor
regimului
de
autorizare
generală
conform
prevederilor
legislaţiei
în
domeniul
comunicaţiilor
electronice",
norma
respectivă fiind
destul
de
vulnerabilă în
raportcudreptul
persoanei de a
avea acces la
informaţie. Or,
noţiunea
"legislaţie"
(într-un anumit
domeniu) este
prea vagă şi, în
principiu,
acoperă
mai
multe categorii
de acte: legi,
hotărîri
de
Guvern, acte
departamentale
etc.

procesului
legislativ
previzibilitatea,
recomandămca
în textul alin. (5)
să fie indicate
cu
precizie
actele
legislative
aplicabile
domeniului.

Lipsa accesului
la informaţii de
interes public
pot să genereze
limitarea
drepturilor
persoanelor,
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implicit,
a
operatorilorcare
activează
în
domeniul
audiovizualului.
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Art. I, p. 5

Vulnerabilitate
Prevederi care
5. Articolul 23: Potrivit
limitează
modificărilor
drepturile/libertă
redacţia alin. propuse
se ţile;
(1/1), alin. (3/1) operează
cu Omisiune/ignora
şi alin. (13)
cîteva noţiuni re
a
distincte
drepturilor/libert
"multiplex
ăţilor;
naţional",
Normălacunară
"multiplexe
şi deficientă
regionale"
şi
"multiplex".
Menţionăm că,
legea
la
noţiunea
de
"multiplex" (a se
vedea art. 2 lit.
x) nou propusă)
nu oferă o
asemenea
distincţie şi nu
este clar care ar
fi
criteriile
pentru
delimitarea
caracterului
teritorial
al
multiplexelor.
Lipsa acestei
certitudini
afectează
previzibilitatea
legii
şi,
eventual, poate
să
genereze
interpretări
variate, inclusiv
prin limitarea
operatorilor din
domeniu.

Pentru
a
preveni apariţia
unor riscuri de
interpretare
diversă
a
normelor
propuse
şi
limitarea
drepturilor
persoanei de
acces la legi
clare
şi
previzibile,
recomandăm
autorilor
proiectului să
stabilească în
mod
explicit
criteriile
de
diferenţiere a
multiplexelor:
cînd acestea
sînt calificate
drept
"regionale" şi
cînd acestea
sînt "de nivel
naţional".
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Art. I, p. 6

Proiectul legii
face referinţe
abstracte
la
termenele
şi
condiţiile
de
obţinere
a
licenţei, ceea ce
afectează
în
mod
considerabil

Pentru
a
respectadreptul
persoanelor de
acces
la
informaţii,
precum
şi
pentru
respectarea
condiţiei
inerente
a

Articolul
31
alin. (1) "Licenţa
de utilizare a
canalelor sau
frecvenţelor
radio
este
eliberată ... în
termenul stabilit

Vulnerabilitate
Prevederi care
limitează
drepturile/libertă
ţile;
Omisiune/ignora
re
a
drepturilor/libert
ăţilor;
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de cadrul legal
în
domeniul
comunicaţiilor
electronice".

5

dreptul
persoanei de
acces
la
informaţii.
Adiţional,
se
impun
şi
obiecţiile de la
punctele
precedente ale
acestui
tabel
privind
previzibilitatea
legii.

Art. I, p. 8
La art. 35 alin.
(1)
şi
(2)
cuvintele
"autorităţii
administraţiei
publice centrale
de specialitate"
se substituie cu
cuvinte
"organului
central
de
specialitate al
administraţiei
publice".

La p. 1 al Art. I
se arată că
sintagma
"autorităţii
administraţiei
publice centrale
de specialitate"
se substituie cu
sintagma
"autoritatea
publică centrală
dereglementare
a
pieţei
serviciilor
în
domeniul
comunicaţiilor
electronice şi
tehnologiei
informaţiei", pe
cînd la art. 35
se propune o
altă denumire.
Notainformativă
nu oferă nici un
argument
privitor
la
necesitateaunei
asemenea
modificări
şi
care
ar
fi
diferenţa
cu
redacţia
actuală. Totuşi,
am
putea
admite
că
această
modificare este
legată de Legea
privind
administraţia
publică centrală
de specialitate
nr. 48 din 4 mai
2012, scopul
căreia a fost să

procesului
legislativ
previzibilitatea,
recomandăm
să fie indicate
cu
precizie
termenul
şi
actele
legislative
aplicabile
domeniului.

Vulnerabilitate
Prevederi care
limitează
drepturile/libertă
ţile;
Normălacunară
şi deficientă;
Nerespectarea
exigenţelor de
tehnică
legislativă.

Este necesar ca
modificările
legate
de
autorităţile ce
dezvoltă
activităţi
în
domeniul
de
licenţiere
a
activităţii
radio-difuzorilor
şi de elaborare,
promovare şi
coordonare a
politicilor
în
domeniu să fie
expres
delimitate.
Eventual, este
necesar ca la
art. 2 fiecare
autoritate, fie ca
este
de
reglementare,
fie că este
organcentralde
specialitate să
fie definite în
mod separat cu
precizarea
domeniilor de
intervenţie
a
fiecăreiadinele.
În cazul în care
nu se va oferi o
claritate
suficientă, vor
apărea situaţii
contradictorii la
nivel
practic,
fapt care poate
afecta într-un
mod sau altul
drepturile
operatorilor/age
nţilor
din
domeniul
audiovizualului.
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ordoneze
structura
administraţiei
publice din R.
Moldova.
În
cazul în care
modificarea a
fost
operată
anume
din
aceste
considerente,
este necesar ca
notainformativă
să
ofere
explicaţii
concludente.

6

Art. II

Art. II. Dispoziţii
finale
şi
tranzitorii
Conform art. 30
din
Legea
780/2001
dispoziţiilefinale
şi
tranzitorii
trebui
să
cuprindă
prevederi
referitoare la:
a) modalitatea
de intrare în
vigoare şi de
punere
în
aplicare a noilor
reglementări;
b)
corelarea
noilor
reglementări cu
cele din actele
legislative
preexistente şi
menţinerea
temporară
a
unor
situaţii
juridice născute
sub
imperiul
reglementărilor
preexistente;

Vulnerabilitate
Prevederi care
limitează
drepturile/libertă
ţile;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;

Sugerăm
revizuirea
integrală a Art.
II în contextul
obiecţiei
formulate.
Adiţional,
opinăm
că
formula de la
alin.
(2)
propoziţia
a
doua trebuie să
fie
expusă
înntr-un mod
imperativ şi nu
dispozitiv,
pentru a evita
posibilele
repercursiuni
asupra
radio-difuzorilor
în procesul de
tranziţie
la
regimul digital.

c)
obligaţia
autorităţilor
responsabilede
a executa actul
legislativ, de a
lua măsurile şi
de a efectua
procedurile
necesare
executării.
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e)
compatibilitatea
noilor
reglementări cu
cele
ale
legislaţiei
comunitare;
d)
indicarea,
după caz, a
perioadei
de
punere
în
aplicare
a
normelor
armonizate cu
prevederile
legislaţiei
comunitare.
Normeleincluse
la Art. II din
proiect
nu
răspund
întocmai
acestor rigori şi
sunt lacunare,
ceea ce poate
într-o anumită
măsură
să
provoace haos
în domeniu, iar
unii operatori
din domeniul
audiovizualului
arputeasuporta
anumite
consecinţe
nefaste.
În
primul
rînd,
termenul fixat iunie 2015 pare
a fi prea mic
pentru a se
putea conforma
noilor rigori. În
al doilea rînd
ridică anumite
probleme
formularea alin.
(2) de la Art. II
care, în redacţia
oferită,
nu
prevedegaranţii
suficiente
radio-difuzorilor
în perioada de
tranziţie de la
regimulanalogic
la cel digital.
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Concluzii
În concluzia prezentului raport de expertiză trebuie reţinute următoarele:
Scopul proiectului este asigurarea cadrului legal corespunzător pentru implementarea televiziunii digitale
terestre. În acest context, proiectul legii vine cu un şir de modificări şi completări orientate spre crearea
condiţiilor normative pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la cea digitală
terestră. Această tranziţie este necesară pentru punerea în aplicare practică a deciziilor Conferinţei
Regionale Radiocomunicaţii (RRC-06) şi a Acordului regional privind planificarea serviciului de
radiodifuziune digitală terestră în Regiunea I, semnat în cadrul RRC-06, conform cărora începînd cu 17
iunie 2015 difuziunea televiziunii analogice urmează a fi sistată, angajament asumat de 104 ţări,
inclusiv, Republica Moldova.
Proiectul legii supus expertizei nu instituie noi norme care ar fi contrare Constituţiei Republicii Moldova.
Proiectul conţine norme orientate spre modernizarea proceselor din domeniu, în special transferarea
sistemului la televiziunea digitală terestră, ceea ce va asigura un acces mai mare a publicului la
informaţie, drept garantat de art. 34 al Constituţiei Republicii Moldova.
Proiectul nu conţine norme care să afecteze legislaţia corelativă, respectiv, acesta nu conţine norme
contradictorii care ar fi contrare legislaţiei naţionale.
Normele din Codul audiovizualului supuse modificării prin prezentul proiect nu au constituit obiect al
controlului constituţionalităţii, respectiv, considerăm că acestea sunt conforme normelor Constituţiei şi
jurisprudenţei constituţionale. Conform teoriei generale a dreptului privind aplicarea actului normativ în
timp, legea adoptată se bucură de prezumţia constituţionalităţii, ca şi orice act al unei autorităţi publice,
care este prezumat legal pînă la infirmarea acestui fapt.
Reglementările conţinute în proiect au un caracter de noutate atît pentru Republica Moldova, cît şi
pentru regiune, inclusiv spaţiul de acţiune al Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi
a Libertăţilor Fundamentale. Respectiv, la momentul redactării prezentului raport de expertiză nu a fost
identificată jurisprudenţă relevantă a CtEDO în domeniul reglementat de proiect. Totuşi, analizat in
abstracto, proiectul nu corespunde întocmai jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului, în
special în partea ce ţine de criteriile de calitate ale legii: accesibilitate şi previzibilitate. Or, mai multe
prevederi ale proiectului nu răspund acestor criterii de calitate, respectiv fiind necesară revizuirea şi
precizare acestora conform recomandărilor propuse la p. 16 al Raportului de expertiză.
Reieşind din cele enunţate considerăm oportună adoptarea proiectului legii supus expertizei cu condiţia
remedierii vulnerabilităţilor identificate în acest raport de expertiză.
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