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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte legislative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte legislative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.    /2020 

 

AVIZ  

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

legislative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 206 din 22 mai 2020) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Referitor la auditul Consiliul Audiovizualului, subliniem că, potrivit 

pct. 56 din Recomandarea Rec(2000)23 a Comitetului de Miniștri al 

Consiliului Europei către statele membre cu privire la independența și 

funcțiile autorităților de reglementare a sectorului radiofuziunii, autoritățile 

de reglementare pot fi supervizate doar în ceea ce privește legalitatea 

activităților lor, precum și în ceea ce ține de corectitudinea și transparența 

activităților lor financiare. A contrario, niciun alt control al deciziilor luate 

de către autoritățile de reglementare nu ar trebui să fie admisibil. Pentru a 

evita ca acest control al legalității activităților autorităților de reglementare să 

se transforme în vreo formă de cenzură, această supervizare ar trebui să 

intervină doar a posteriori. În schimb, în funcție de dreptul național, 

controlul corectitudinii și transparenței activităților financiare ale autorităților 

de reglementare poate fi exercitat și a priori.  

La fel, nu trebuie de omis și prevederile pct. 1 din Recomandarea sus-

menționată, care statuează că statele membre ar trebui să asigure stabilirea și 

funcționarea fără obstacole a autorităților de reglementare a sectorului 

radiodifuziunii, elaborând în acest scop un cadru legislativ corespunzător. 

Regulile și procedurile care reglementează sau afectează funcționarea 

autorităților de reglementare ar trebui să afirme cu claritate și să protejeze 

independența acestora. 

În conformitate cu art. 74 alin. (1) din Codul serviciilor media 

audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, Consiliul Audiovizualului 

este autoritate publică autonomă, este independent din punct de vedere 

organizațional față de orice altă entitate și este responsabil de implementarea 

prevederilor prezentului cod. 

Art. 77 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii 

Moldova nr. 174/2018 stabilește că membrii Consiliului Audiovizualului nu 

reprezintă entitatea care i-a desemnat și își onorează atribuțiile în conformitate cu 

legea, fiind liberi de influența oricăror alte entități publice sau private. 

În partea ce ține de auditul Consiliului Concurenței, menționăm că, la 

nivel european, instrumentul ce stabilește standarde în domeniul concurenței și 

garanții reale asigurate de state pentru independență operațională, instituțională și 

financiară a autorităților de concurență este Directiva (UE) 2019/1 a 

Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea 
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de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai 

eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a 

pieței interne.  

Astfel, în vederea asigurării principiului independenței, pct. 8, 10 și 22 din 

preambulul Directivei menționate prevăd angajamentul statelor membre de 

stabilire a garanțiilor fundamentale de independență a autorităților naționale 

administrative de concurență, astfel ca acestea să aplice legislația concurenței în 

mod uniform și eficace. Totodată, autoritățile naționale administrative de 

concurență ar putea face și obiectul unui control parlamentar sau al unei 

monitorizări a cheltuielilor financiare, cu condiția ca acest lucru să nu le afecteze 

independența. 

La fel, art. 4 din Directiva nominalizată stabilește în sarcina statelor 

membre obligația de a asigura cel puțin că membrii personalului și persoanele 

din cadrul autorităților naționale administrative de concurență sunt în măsură să 

își îndeplinească atribuțiile și să își exercite competențele legale fără intervenții 

politice și alte influențe din exterior, precum și garanții de a nu solicita și de a nu 

accepta instrucțiuni din partea Guvernului sau a oricărei alte entități publice sau 

private în îndeplinirea sarcinilor care le revin și în exercitarea competențelor 

oferite.   

În aceeași ordine de idei, luând în considerare prevederile 

art. 335 alin. (2) din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o 

parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 

statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 112/2014, 

Republica Moldova are obligația de a menține o autoritate independentă din 

punct de vedere funcțional, cu resurse umane și financiare adecvate, pentru a 

asigura respectarea în mod eficace a legislației în materie de concurență. 

Adițional, atragem atenția că, potrivit art. 79 alin. (4) și 

art. 81 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii 

Moldova nr. 174/2018, președintele Consiliului Audiovizualului prezintă 

Parlamentului raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului, iar 

activitatea financiară a acestui Consiliu este verificată de către Curtea de 

Conturi în conformitate cu legislația. 

De asemenea, conform art. 33 alin. (3) și (4) lit. a) din Legea 

concurenței nr. 183/2012, raportul financiar anual și raportul auditului de 

performanță al Consiliului Concurenței fac parte din raportul anual al acestei 

autorități, care se aprobă de către Plenul Consiliului Concurenței și se 

prezintă Parlamentului, în ședință plenară, până la data de 1 iunie, fiind 

ulterior publicat  pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței. Art. 37 

alin. (3) din Legea concurenței nr. 183/2012 stabilește că auditul de performanță 

se efectuează de către Curtea de Conturi. 

În conformitate cu art. 2 din Legea privind organizarea și funcționarea 

Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 260/2017, audit al performanței 

reprezintă activitate de evaluare independentă, obiectivă și de încredere a 
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modului în care entitatea auditată respectă principiile economicității, eficienței și 

eficacității. 

Conform art. 3 alin. (1) din Legea privind organizarea și funcționarea 

Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 260/2017, Curtea de Conturi este 

instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra 

modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice 

și a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate 

cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit.  

Ca urmare a auditului de performanță efectuat, Curtea de Conturi, 

analizând rezultatele auditului autorităților prin aprecierea respectării principiilor 

economicității, eficienței și eficacității, raportează rezultatele Parlamentului 

Republicii Moldova. 

În același timp, pornind de la prevederile art. 6 alin. (5) din Legea privind 

organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 260/2017, 

Parlamentul este în drept să solicite, prin hotărâre, Curții de Conturi efectuarea 

unor misiuni de audit public extern. 

În contextul celor expuse și având în vedere necesitatea asigurării de 

garanții reale de independență operațională, instituțională și financiară, alinierii 

la standardele internaționale în domeniul de activitate al autorităților în domeniul 

audiovizualului și concurenței, Guvernul consideră inoportună promovarea 

acestui proiect de lege.  

 




