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În conformitate cu prevederile art.73 al Constituţiei Republicii Moldova şi
ale art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlul de iniţiativă
legislativă proiectul de Iege privind modificarea şi completarea unor acte legislative.
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proiect

LEGE
pentru inodificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire
la siste
salarizare în sectorul bugetar ( Monitorul Oficial al Republicii Moldo mul de
va, 2006,
nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se
completează după cum urmează:
i. La articolul 6, alineatul (22) după cuvi
ntele „Comisiei
Centrale" se completează cu cuvintele „şi Consiliului Coor Electorale
donator al
Audiovizualului";
2.La anexa flr.3, în compartimentul “Consiliul Coordona
tor al
Audiovizualului" cifrele “6500" şi “5850" se substituie, respectiv
cu cifrele “9700"
şi “8900".
—

Art. 11.

Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, salarizare a
2012, nr.63,
art.213), cu modificările şi completările ulterioare
, se modifică şi se completează
după cum urmează:
i. după articolul 85 se introduce un noú articol 86
cu următorul cuprins
—

„Articolul 86. Sporul pentru eficienţă în activitatea
Consiliului Coordonator al Audiovizualului
Funcţionarii publici din cadrul Consiliului Coordonator al Audioviz
ualului
beneficiază de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de
la o,8 pînă la
1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşe
dintele Consiliului Coordonator al
Audiovizualului.";
2. La anexa nr.2:
din denumirea compartimentului “Serviciul de Informaţii şi
Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator a1 Audiovizualu Securitate,
lui, Consiliul
pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egali
tăţii", textul
“Consiliul Coordonator al Audiovizualului", se exclude,
după compartimentul “Centrul Naţional Anticorupţie" se introduce un
nou
compartiment" Consiliul Coordonator al Audiovizualului" cu urmă
torul cuprins:
Consiliul_Coordonator al Audiovizualului
Bo7 Şef direcţie generală
Bo8 Şef direcţie
B09 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale
Bio Şef secţie
Bii Şef secţie în cadrul direcţiei
B12 Şef serviciu
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15
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Cio
Cii
C12
Ci6
C20
C2i
C22

Consultant principal
Consultant superior
Consultant
Contabil-şef
Specialist principal
Specialist superior
Specialist
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Notă inforinativă
asupra proiectului de lege pentru inodificarea şi coinpletarea unor
acte legislative
Prezentul proiect de lege, este elaborat şi înaintat cu titlu de iniţiativă
Iegislativă în temeiul art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.
47 din
Regulamentul Parlamentului.
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile
urmărite.
Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în calitate de autoritate publică
autonomă, este repręzentantul şi garantul interesului public în domeniul
audiovizualului, responsabil pentru implementarea şi respectarea Codului
audiovizualului, a prevederilor comunitare şi a tratatelor internaţionale din
domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte, în vederea
asigurării unei pieţe a audiovizualului bazată pe responsabilitate faţă de public şi
respectarea principiilor de comunicare audiovizuală, liberă concurenţă, libertate
de exprimare, pluralism de opinii şi idei, în cadrul programelor transmise de
radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
Astfel, Consiliul exercită competenţe în vederea supravegherii respectării
condiţiilor licenţelor şi autorizaţiilor de retransmisie eliberate; monitorizării
campaniilor electorale, asigurării echilibrului şi pluralismului politico-social;
protejării patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional; asigurării egalităţii de
şanse şi a accesului la servicii de programe; respectării condiţiilor de plasare a
publicităţii; respectării drepturilor copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi în
programele audiovizuale; protecţiei moralităţii şi demnităţii umane, respectării
concepţiilor generale ale serviciilor de programe, realizarea produsului autohton.
precum şi reglementarea şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a măsurării
cotelor de audienţă Recentele modificări ale cadrului legislativ audiovizual cu
privire la securizarea spaţiului informaţional naţional, de asemenea au condus la
extinderea volumului de sarcini al instituţiei, ce implică desfăşurarea unui volum
mai mare şi mai complex de monitorizări tematice a serviciilor de programe,
precum şi realizarea politicilor de comunicare cu structurile sistemului de
securitate pentru asigurarea securităţii informaţionale pe domeniul de referinţă.
La fel, urmare a sesizărilor consumatorilor de programe referitor la modul
de difuzare de către posturile de televiziune şi radio din Republica Moldova a
publicităţii, teleshopping-ului şi autopromovării, CCA este determinat să exercite
supravegherea nivelului sunetului pentru a nu admite decalaje de volum în cadrul
programelor audiovizuale.
Potrivit angajamentelor asumate în cadrul Platformei Europene a
Autorităţilor de Reglementare, CCA cu concursul statului urmează să promoveze

şi să dezvolte la nivel naţional măsuri de promovare a educaţiei mediatice.
Acesta presupune crearea unei reţele de educaţie mediatică naţională coordonată
care să includă un spectru larg de părţi interesate.
Având în vedere faptul, că rolul autorităţii audiovizualului este determinat
nu în ultimul rând de evoluţia social politică a statului atât pe plan intern cât
şi extern, în cadrul căreia i-au fost încredinţate angajamente pe domeniul său de
competenţă, care ţin de implementarea noilor reforme şi alinierea la standardele
europene ce rezultă din Acordul de Asociere între RM şi UE, şi cele ale tratatelor
internaţionale, fortificarea capacităţilor administrative şi instituţionale ale CCA
se consideră a fi o necesitate iminentă, În cele din urmă, consolidarea
capacităţilor şi realizării independenţei depline a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, reprezintă una din priorităţile trasate în cadrul Programului de
asociere între UE şi RM pentru perioada 2017 2018.
CCA este singura autoritate publică autonomă de reglementare, autorizare
şi control, a cărei acoperire financiară pentru realizarea competenţelor
funcţionale se limitează exclusiv la subvenţiile din contul bugetului de stat.
Subsecvent, este de relatat că potrivit alin.(i) art.47 aI Codului audiovizualului
finanţarea CCA urmează să acopere costul estimativ al tuturor activităţilor, astfel
în cât acesta să-şi exercite efectiv, eficient şi plenar atribuţiile. La fel, conform
alin.(4) al articolului menţionat CCA prezintă anual Parlamentului proiectul de
buget în care se va estima costul activităţilor desfăşurate de consiliu în
exercitarea atribuţiilor şi obligaţiunilor sale.
Recunoscând importanţa exercitării controlului public asupra activităţii
radiodifuzorilor, recomandarea Rec (2000)23 Comitetului de Miniştri al
Consiliului Europei relevă faptuł că statele membre urmează să asigure o
independenţă reală autorităţilor de reglementare a sectorului audiovizualului pe
baza unor reguli care să cuprindă toate aspectele funcţionării lor şi măsuri care să
permită acestor autorităţi să-şi îndeplinească misiunile în mod efectiv şi eficient.
Astfel, independenţa financiară a autorităţilor de reglementare reprezifltă
un element definitoriu al independenţei acestora, iar modalitatea lor de finanţare
urmează să fie stabilită de cadrul legal ţinându-se cont de costul estimativ al
activităţilor autorităţilor respective, pentru a le permite să-şi îndeplinească
funcţiile complet şi într-o manieră independentă. Totodată, autorităţilor publice
li se recomandă să nu utilizeze puterea de decizie financiară pentru a interfera cu
independenţa autorităţilor.
De asemenea potrivit recomandărilor, autorităţile naţionale de reglementare
în domeniul audiovizual trebuie să deţină competenţele de asigurare a respectării
prevederilor legale şi resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 1e
revin în ceea ce priveşte personalul, exercitarea controlului, expertiza şi
mijloacele financiare.
Actualul nivel de salarizare în cadrul Consiliului Coordonator al
Audiovizualului în prezent este mult inferior în raport cu alte autorităţi cu statut
similar
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Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor

În contextul celor relatate se atestă anumite riscuri posibile, în măsură să
afecteze performanţa instituţională a CCA, şi anume coraportul dintre retribuţia
muncii şi diligenţa depusă de personalul instituţiei. Ţinând cont de faptul, că
actualul nivel salarial în cadrul CCA se constată inferior în raport cu alte
autorităţi cu statut similar, este unul demotivant pentru angajaţi, deoarece nu le
asigură un nivel de trai decent, aceasta reprezintă cauza care determină angajaţii
să renunţe la funcţiile sale, generând pierderea în masă a cadrelor calificate fără a
fI suplinite din considerentul salariilor infime. Cu părere de rău această tendinţă
este în creştere exponenţială şi constituie un temei de îngrijorare faţă de
realizarea competenţelor funcţionale ale autorităţii. În perioada anului 2018 se
atestă demisia a circa io persoane din totalul celor 39 de angajaţi cu statut de
funcţionar public, ajungând la situaţii critice cînd unele unităţi din cadrul
instituţiei au rămas complet fără personal, în timp ce respectivele posturi vacante
rămân a fi nesolicitate în continuare, deoarece nivelul cle salarizare ale acestora
nu tentează pe nimeni.
Ţinând cont de faptul că fortificarea capacităţilor administrative ale CCA
constituie în cazul de faţă o necesitate stringentă în vederea asigurării exercitării
efective şi plenare a atribuţiilor funcţionale, prin prezenta iniţiativă Iegislativă se
propune remedierea acestei situaţii prin ajustarea nivelului de salarizare în
cadrul CCA, în vederea asigurării unei remunerări rezonabile atât pentru
membrii, cît şi angajaţii din carul instituţiei respective.
Astfel, în contextul propunerilor enunţate, proiectul prevede amendarea
Legii nr. 335 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar şi a Legii nr. 48 din 22. 03.2012 privind sistemul de salarizare a
funcţionarilor publici.
Impactul proiectului
Măsura respectivă va contribui la realizarea competenţelor funcţionale ale
instituţiei într-o manieră coerentă, ţinând cont de specificul şi complexitatea
domeniului reglementat.
Totodată, prevederile proiectului de lege încorporează recomandări stabilite
în cadrul documentelor de politici publice în materie de integrare europeană.
Astfel, potrivit p.131 al Planului naţional de acţiuni pentru implementarea
Acordului de Asociere Republica Moldova
Uniunea Europeană în perioada
2017-2019 se prevede amendarea cadrului normativ în vederea fortificări,
capacităţilor instituţionale ale CCA
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