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Notă informativă  

la proiectul Legii pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative 
 

 

1. Temeiul inițierii procesului de elaborare, autorul proiectului 
La data de 5 martie 2014, prin Hotărîrea Guvernului nr. 164 a fost aprobat Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru 2014. Acţiunea 250 din planul numit supra, prevede modificarea cadrului 

normativ existent astfel încît să fie create condiţii stimulatorii pentru producerea conţinutului 

audiovizual autohton în limba de stat. 

 

În vederea realizării acţiunii 250 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2014, precum 

şi pentru promovarea folosirii limbii de stat de către radiodifuzorii naţionali, Ministerul 

Justiţiei a elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

2.  Principalele prevederi ale proiectului  
 Pentru a asigura protejarea patrimoniului lingvistic şi cultural naţional, se propune crearea 

condiţiilor stimulatorii pentru producerea conţinutului audiovizual autohton în limba de stat. 

Astfel, proiectul operează modificări în Codul audiovizualului precum şi în Codul fiscal după 

cum urmează: 

 

1. Dat fiind faptul că la moment, Codul audiovizualului nu conţine definiţia de „program 

preluat” şi nici nu reglementează anumite limite de difuzare a acestora, se propune 

completarea art. 2 din Codul audiovizualului cu o astfel de definiţie. În acest context se 

propune şi completarea art. 11 cu un alineat nou pentru a stabili volumul programelor preluate 

din serviciile de program, precum şi orele în care acestea pot fi difuzate. Prevederile în cauză 

vor stopa supraaglomerarea radiodifuzorilor naţionali cu produse străine. 

 

2. Modificarea alin. (3) din art. 11 se impune pentru a se asigura că proporţia impusă prin lege, 

se răsfrînge asupra întregului spectru de producţie proprie şi autohtonă şi nu doar pentru 

producţia proprie şi autohtonă cu caracter informativ şi analitic, aşa cum este în prezent. 

 

3. Prin modificarea art. 23 din Codul audiovizualului, se acordă preferinţă la obţinerea licenţei 

de emisie cu acoperire naţională, radiodifuzorilor care au un procentaj mai mare din serviciul 

de program în limba romînă.   

 

4. În vederea stimulării producerii conţinutului audiovizual autohton în limba romînă, se 

propune completarea Codului fiscal cu prevederi ce acordă scutiri la impozitul pe venit în 

dependenţă de volumul serviciilor de program difuzate în limba romînă. Astfel, radiodifuzorii 

pot beneficia de scutiri la impozitul pe venit în proporţie de 10%, 20% şi 30%, dacă conţinutul 

serviciilor de program în limba romînă depăşeşte respectiv 70%, 80% şi 90%. O astfel de 

normă va motiva radiodifuzorii în producerea şi difuzarea conţinutului audiovizual în limba de 

stat. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară  
Implementarea proiectului respectiv nu necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de 

stat. Totodată, modificările propuse la Codul fiscal vor reduce din povara fiscală a 

radiodifuzorilor în dependenţă de volumul difuzărilor în limba romînă. Estimarea 
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aproximativă a sumelor reduse  nu este posibilă la etapa actuală. 

4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Proiectul urmează să fie expediat Centrului Naţional Anticorupţie pentru efectuarea expertizei. 

5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md  și 

se consultă cu organele centrale de specialitate și cu societatea civilă. 

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 
Implementarea proiectului nu necesită modificarea cadrului normativ secundar. 

 

 

 

 

 

Viceministru                                                                    Nicolae Eșanu 
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