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Cu privire la dizolvarea Agenției de Stat pentru Protecția Moralității 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 14 alin. (7), art. 27 lit. f) din Legea nr. 98/2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012,  nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, şi al art. 7 

lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii se dizolvă cu derularea 

procedurii de lichidare.  
 

2. Disponibilizarea salariaţilor Agenţiei de Stat pentru Protecţia Moralităţii 

se va efectua în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.   
 

3. Ministerul Culturii:  

1) va institui, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei 

hotărâri, comisia de lichidare, care va asigura derularea procesului de lichidare a 

Agenției de Stat pentru Protecția Moralității, în modul stabilit de legislație;  

2) va institui comisia de transmitere a bunurilor şi va asigura, în termen de 

30 de zile lucrătoare, transmiterea acestora către Ministerul Culturii în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a 

bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.  
 

4. Bunurile aflate în gestiunea Agenției de Stat pentru Protecţia Moralităţii 

și patrimoniul arhivistic se transmit Ministerului Culturii.  
 

5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1400/2001 cu privire la Agenţia de 

Stat pentru Protecţia Moralităţii din subordinea Ministerului Culturii (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 158-160, art. 1455), cu modificările 

ulterioare. 
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6. Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Culturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2021, nr. 206-208, art. 345), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1) în hotărâre: 

la punctul 1, subpunctul 4) se abrogă; 

la punctul 2, cifrele „35” se substituie cu cifrele „40”; 

2) în anexa nr. 2, poziția „Serviciul financiar-administrativ” se substituie 

cu poziția ,,Secția financiar-administrativă”; 

3) în anexa nr. 3, sintagma „Serviciul financiar-administrativ” se substituie 

cu sintagma ,,Secția financiar-administrativă”. 

 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.   

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul culturii     Sergiu Prodan  

  



NOTA INFORMATIVI

la proiectul Hofir1rii Guvernului cu privire la dizolvarea ,,Agenliei de Stot pentru
Proteclia Morolitdtii" f i modificarea unor hotdrtri ale Guvernului

1. Denumirea autorului du d caz, a rtici ilor la elaborarea roiectuluian

Ministerul Culturii
2. Condi(iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ qi

urmErite

finalitl(ile

Asentla de S tat penhu Pro tectla Moralitalll pe linga Mini Steru actl aza avtnd

drept temel (,a1 Hotdrirea Guv rnulul nl I 400 d n I 7 I2 200 I tehni I ol' $ I

pl'oced Ior de 1abo rare t aprobare a no atlVC o hotirire de guvern SE aproba

nnu executare a une egr Hotirirea Gu ernulul NI I I a c a\za de

de adoptare ) contme doAI fraza Gl^te rnt II Mo ldo tta HoriRA$rE
dar nu confine gi temeiul legal de adoptare a hot6ririi de guvern respective.

in sistemul legislativ actual al Republicii Moldova, domeniul in care ipotetic activeazd

Agentia este r-glementat de Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la proteclia copiilor

iipoiri,a impicnilui negattu al informaliei, lege care nu prevede existenla Agenliei.

ediponal, in Codul contravenfional nr. 218/2008 se regesesc art. 90 "Producerea,

comercia'lizarea, difitzareo sctu pdstorea produselor pornografice" 9i art. 901 "Aclirtitdli

publice cu impact iegatit, asupia minoriloy''. Potrivit afi.400 din Codul contraven{ional,

este de competenta Ministerului Afacerilor Interne (Polilia) de a constata 9i a examina

contravenliili prev6zute la art. 90 9i 901. in acest context, Agenfia de Stat pentru Proteclia

trrtoralitafi nu este necesara, nu degine competente legale 9i nu necesitl reorganizare,

astfel, solulia optim6 este dizolvarea acesteia.
potrivit ut. rc) afin. (l) Si (2) din Constitufia Republicii Moldova ,,(l) Gnerrul adoptd

hotdriri, ordonanle Si dispozilii. (2) Hotdririle se adoptd oentru organizarea gxgcutdrii

lSljlgl, potrivit uit. zi alin. (l) din Legea privind actele legislative nr, 780 din

fi.tZlOOt (abrogati) ,,Clauza de adoplare stabileSte temeiul legol de adoptare a actultti

legislativ Si'catigoria /u1". Potrivit art. 6l ,in rcrmen de 3 luni de la data puhlicdrii

piezentei 
'legi, 

din,ernul: a) ta prezenla Parlam-entultti: - propuneri penlru ad cerea
'legislaliei ii'vigoare in conformiiate cu prezenta lege: - un proiect de lege pritind actele

,ilu nirrrativi $i ale ahor autoritdli ale atlministraliei publice centrale Si locale; b) va

atlrrce aclele sale normative in conJbrmitate at prezenla lege." Hot1rirea Guvemului nr'

| 40Ol2OOl nu a fost adusi in conf;rmitate cu prevederile Legii privind actele legislative

Culturii
Conform

actelor
4001200 emitere

(olauza Republicii



se ta adduea. duod caz. si temeiul din lesea resDeclivd (2) Clauza de emitere este

obligatorie pentru toate actele nornratlve". Potrivit art. 79 ,Jn lermen de 3 luni,
Gu,ernul: i.../ va aduce actele sale norrnalive in concordanld cu prezenta lege".
Hot[rirea Guvernului nr. 1400/2001 nu a fost adus6 in conformitate cu prevederile Legii
nr. 31712003 privind actele normative ale Guvernului gi ale altor autoritdgi ale
administraliei publice centrale gi locale.
Actele normative citate mai sus indici asupra unor reguli de legiferare. Mai mult, insigi
Constitulia RM la art. 102 alin. (2) indica asupra faptului ci hotdririle guvernului se

adoptl pentru organizarea executdrii legilor. De la adoptarea sa, Hotirirea Guvernului
nr.1400 din 17.12.2001nu a fost ajustati cu rigorile impuse actelor normative.
Adilional, activitatea Agenliei de Stat pentru Protec{ia Morattaii este lipsitd de eficien{[.
Cauza de bazd a acivitdlli ineficiente este cE HG nr. 1400/2001 nu se incadreazh in
sistemul legislativ actual, iar Agenqia nu deEine instrumente legale gi reale de a-gi realiza
funcflile gi drepturile indicate in HG nr. 140012001.

Potrivit pct. 2 din Regulamentul Agenliei de Stat pentru Protectia Moralitalii ,lgenlia
esle un organ public de specialitate care .funclioneazd din subordinea Ministeniui
Culturii, menil sd asigure
de propagare a pornografiei, sadismului ;i cultului violenlei in lucrdrile de artd,
literaturd Si mass-medid' . Din capitolele II qi III ale Regulamentului, printre drepturile gi

firncliile de bazd ale agenqiei se regisesc:
. exercitii controlul asupra resoect[rii lesislatiei in vigoare gi a convenliilor

intemalionale, semnate de Republica Moldova, privind protejarea culturii gi

moralitStrii;
o acord[ autorizatii in baza expertizei preventive pentru persoanele juridice sau

frzice, care presteazi servicii de difuzare a producliei editoriale, a casetelor video
gi audio cu caracter erotic, cit gi pentru cei care prezintd programe dishactive cu
elemente de striptease in localuri publice sau care delin "sexshop"-uri;

a controleaz6 resDectarealeqislatiel privind proteclia culturii gi moralitilii de cdtre
toate persoanele frzice gi juridice, a clror activitate are tangente cu acest domeniu.

Potrivit pct. 9 din Regulamentul Agen{iei ,in urma verifcdrilor sale, Agenlio inteprinde
mdsurile necesere in vederea conlracardrii tendinlelor de propagare a pornografiei,
sadismului Si cultului ttiolenlei in conformitale cu legislalid'.
Normele identificate mai sus sunt ineficiente, iar Agengia nu-qi poate exercita drepturile
gi funcliile ce rezult6 din normele respective, din motiv ci acestea consavin unor acte

normative superioare.
Chiar dacd Regulamentul Agenliei prevede func1ia de control al respectArii legislatiei,
Agenqia totugi nu are asemenea drepturi in conformitate cu legisla;ia in vigoare, din
motiv cI Agenfia nu este organ de control. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind
controlul de stat asupra activitl$i de intreprinz[tor este actul normativ primar, care

reglementeazi organrzarea gi desllgurarea controlului, stabilirea principiilor qi procedurii
de efectuare a controlului. Potrivit art. 4 alin. (2r) din Legea nr. l3ll20l2 ,,4u dreptil sd
inilieze Si sd des.fdsoare contolul doat autorildlile., instituliile publice stabilite in anexa
la prezenla lege, in limitele corespunzdtoare". in anexa la Legea w. l3ll2O12 Agenfia nu
se regisefte in calitate de organ de control, iar din acest motiv aceasta nu-gi poate
exercita fiurcfla de control indicattr in Regulamentul Agenliei care contravine legislaflei.
Potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 160 dtn 22.07.2011 privind reglementarea prin
autorizare a activitefi de intreprinzitor ,lutorildlile emilente sint in drept, in limita
alribuliilor pret dzute de lege, sd solicite.tsd elibereze $i sd invoce persoanelor core
des oard aclivitale de tntre rinzdlor ysau a a ilor acesbra doar actele erml.\tl
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Adilional, in Codul contravenfional Agen{ia nu este indicatd in calitate de agent
constatator, ceea ce confirmi faptul ci activitatea Agenliei este in afara cadrului le-gal,
ineficientd gi este lipsiti de rezultate. Aceasta ru poui. eiectua controate, nu poate emite
acte permisive, nu poate constata incrlc[ri ale legisla{iei gi nici nu pout. intr.i.inde nicio
misuri legal[ in privinla celor care incalcd legislalia prin p.opugur. a pornografiei,
sadismului gi cultului violenfei in lucrdrile de arta, literatuia qi inass-ilediu. eg.n1i-u nu-gi
poate continua activitatea intr-un asemenea mod, or, mijloacele banegti din buletul public
sunt risipite IirI a obline o contravaloare in schimb.
In context, ca rumare a prezenterii raportului de activitate a Agen{iei de Stat pentru
Proteclia 

. 
Moralitrtii, precum gi potrivit procesului-verbal ai qeoinlei colegiului

Ministerului culturii, Agenlia nu |i-a atins 9i nici nu-gi poate atinge scopurile scontate,
astfel, s-a propus Guvernului dizolvarea acesteia.
Adilional, se urm6regte majorarea efectivului-limit[ al aparatului central al Ministerului
Culturii de la 35 la 40, intrucit numfuul actual al angajaliior ministerului nu este suficient
penru a face f4i volumului de lucru existent. Se vor completa cu cite I (unu) angajat
Direclia arte gi industrii creative gi Serviciul analizi, monitorizare gi evaluare a politiciior
publice, iar Serviciul financiaradministrativ se va completa cu 2 (doi) angajali, unul in
domeniul achiziflilor 9i administrarea patrimoniului public ai unul 

*in 'jomeniul

investiliilor capitale. La fel, cabinetul ministrului se va completa cu funcgia de gef de
cabinet. Direclia arte gi industrii creative a Ministerului Culturii, odat[ cu dizoivarea
Agenliei de Stat pentru Protectia Moralitatii, iEi va intensifica activitatea inclusiv in
segmentul moralitdEii care este o pafte integranti a domeniului culturii. Potrivit art. 7 alin.
(1) lit. c) din Legea nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la proteclia copiilor impotriva
impoctului negaliv al informaliei, Ministerul Culturii este una din autoritigile abilitate cu
realizarea prevederilor respectivei legi, prevederi care fin de segmentul moialitelii.
Astfel, se prevede ca ulterior, in cadrul Ministerului Culturii sa fie creata o comisie din
cel pu{in 3 persoane a cf,rei activitate va line de aprecierea conflnutului informafiei din
punct de vedere al moralitagii.

3. Descrierea
armonizarea
armonizarea I

gradului de compatibilitate pentru proiectele care au
legislaliei nafionale cu legislafia Uniunii Europene

ca scop
ca scop

eneia Uniunii Eurolaasl e na n Io a e cu
Prezentul roiect nu contravine le sla ei Uniunii Euro ene.
4. Princi alele revederi ale roiectului i eviden ierea elementelor noi
Proiectul prevede:

"Nomenclatorul actelor
nr.

permisive" din Legea nr I 60t20 I I Agen{ia indicati
calitate de autoritate emitent6, precum fr nu sunt indicate IN calitate acte
autoriza{iile emlse de Agengie

o dizolvarea Agen{iei de Stat pentru Protectia Moralitilii pe l6ngi Ministerul
Culturii;

. abrogarea Hot5rririi Guvemului Nr. 1400 dn 17-12-2001 cu privire la Agenlia de
Stat pentru Protecfia Moralita$i pe ldngl Ministerul Culturii;

. excluderea anexei nr. 4 la Hotirirea Guvernului nr. l4Tldrn 25-08-2021 cu privire
la organizarea 9i func(ionarea Ministerului Culturii;

. majorarea efectivuluiJimitd al aparatului central al Ministerului Culturii de la 35
la 40 prin preluarea a celor 4,5 unitnEi de la Agenlia de Stat pentru proteclia
Moralitefli gi alocarea suplimentar[ a 0,5 unitifi pentru a mdri efectiwl-limitd cu 5
unititi complete.



Implementarea prevederilor prolec tului nu necesiti cheltuieli fi nanciare suplimentari dir.rbugeful de stat. Se vor economisi mijloace financiare la buget, lntrucit pentru anul 2022au fost alocaqi pentru Agentla de Stat pentru protec{ia Moralitifii 959 600 MDL dinbugetul de stat, din care doar 391 513 MDL au fost executaf. Cele 5 unit6fi care serntenfioneazi a fi addugate la efectivullimiti al aparatului central al MinisteruluiCulturii, necesitd un buget anual total in mirime de g57 390,76 MDL. Bugetul respectivse acoperi integral din bugetul anual in mirime de 959 600 MDL prevlzut pentru
Agenlia de Stat pentru protecfia Moralitd!r.
Disponibilizarea celor 4,5 unitlfi de la Agentie, va avea un cost total in mirime de circa246 000 MDL. Cheltuielile de disponibilizare nu necesiti mijloace fi nanciare adif onalede la bugetul de stat. Or, din bugetul rdmas disponibiI de la Agenlie, vor fi acoperitecheltuielile de disponibil izare, iar procesul de angajare a celor 5 unitdli in cadrulMinisterului Culturii va dura citeva luni, se preconizeazd nu mai devreme de octombrie
2022 pentru a organiza concursul gi a selecta cigtigitorii concursului, astfel, nu vor fi
necesare cheltuieli adigionale din bugetul de stat pentru achiterile salariale. in cazul in
care, in mod excep;ional, organizarea concursului selectarea ciqtigitorilor fr angaJareapersonalului se va efecfua mai devreme de octombrie 2022 cheltuielile suplimentare de
salarizare vor fi suportate din contul economiilor create la fondul de remunerare aaparatului Ministerului Culturii De altfel, pentru anii urmdtori, incepind w 2023,
cheltuielile de salarizare se incadreazl h limita mi loacelor dis onibile.

5 nFu ad m en ta rea neco mo co fi an ncl ra a

orare a actuluiin cadrul no6. Modul de inco oarermativ in vi
Se va abroga Hotirdrea Gu
pentru Proteclia Moralitiqii
Se va exclude anexa nr. 4
organizarea gi funclionarea

vemului Nr. 1400 din 17-12-
pe lingl Ministerul Culnrrii.
la Hotirdrea Guvernului nr.
Ministerului Cultuii.

2001 cu privire la Agengia de Stat

147 I din 25-08-2021 w privire la

Se, va majora efectivul-limitd al aparatului cenh'al al Ministerului Culturii prin inlocuirea
cifrei "35" cu cilia "40" la pct.2 ar Hotirdrii Guvemurui Nr. r47 arn is-os-2ozt cuprivire la_ organizarea gi func(ionarea Ministerului culturii publicat ain ot-0s-iozt lnMonitorul Oficial Nr. 206-208 ar.;t.345.

oare.ale cadrului nomativ in viNu sunt necesare alte modifican
7. Avizarea ublici a roiectuluiconsultarea

tiri
tir6rii info fo li ultdri

n sco ul Sre e derilep orp ffprev vind tranS al'en Inpl'l clo s up Ia p
dectzlonal Iecfu ho on tapro tirma a ua ts ub c ta en tru oc np sp

bLl ec ln e e hb tt S cn 0 n dl sh r-til c 0 n dl

Proiectul a fost su el antlcolus e

nu cade sub inciden{a art 10012017 cu privire la actele36 din Legea nr.
nonnahve.
Proiectul

Proiectul a fost su us ex ftizei uridice
I l. Constatlrile altor ex ertize
Proiectul a fost su sex financiare.

Andrei Chistol Secretar de Stat

239t2008Legii
qi

8. Constatl rile ex anticoru

9. Constati rile ex de

10. Constatlrile uridice


