LEGISLAŢIA PRIVIND DREPTUL LA EXPRIMARE ŞI INFORMARE
BULETIN: NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Nr. 2, octombrie-decembrie, 2003
Denumirea actului
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4.
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Data intrării
Notă
în vigoare
Hotărârea Guvernului nr. 24/8 din 17.10.2003 Se fondează publicaţia periodică de specialitate a
02.10.03 cu privire la fondarea
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ziarul
publicaţiei periodice de specialitate
”CAPITAL MARKET”, sub forma organizatoricoa Comisiei Naţionale a Valorilor
juridică de întreprindere de stat.
Mobiliare
LEGE nr.366-XV din 25.09.03 17.10.2003 Art.171/6 din Codul cu privire la contravenţiile
pentru
modificarea
articolului
administrative, aprobat prin Legea R.S.S.
171/6 din Codul cu privire la
Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile
contravenţiile administrative
Sovietului Suprem şi ale Guvernululi R.S.S.
Moldoveneşti 1985, nr 3, art. 47) a fost modificat.
Hotărîrea Guvernului nr. 1318 din 14.11.2003 Se aprobă Statutul revistei social-culturale
06.11.03
despre
aprobarea
“Moldova”
Statutului revistei social-culturale
“Moldova”
Hotărîrea Guvernului nr. 27/5 din 21.11.2003 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM)
06.11.03 cu privire la modificarea
a fondat publicaţia periodică de specialitate ziarul
Hotărîrii CNVM nr. 5/4 din
”Capital Market”
05.08.99
”Cu
privire
la
determinarea publicaţiei periodice
unde participanţii la piaţa valorilor
mobiliare sunt obligaţi să publice
informaţia
ce urmează a fi
dezvaluită public”
LEGEA nr.450-XV din 13.11.2003 05.12.2003 Legea nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la
pentru modificare şi completarea
instituţia publică naţională a audiovizualului
Legii nr. 1320-xv din 26 iulie 2002
Compania “Teleradio-Moldova” (Monitorul Oficial
cu privire la instituţia publică
al Republicii Moldova, 2002, nr. 117-119, art 972),
naţională
a
audiovizualului
cu modificările ulterioare, se modifică şi se
Compania “Teleradio-Moldova”
completează. Modificările introduse prin această
Lege aduc prevederi noi sub aspectul conţinutului
LEGE pentru modificarea şi 12.12.2003 Legea se modifică şi se completează cu 2 articole ce
completarea Legii nr. 939-XIV din
conţin reglementări care vizează constituirea
20 aprilie 2000 cu privire la
sistemului editorial-poligrafic şi de comercializare
activitatea editorială
a cărţii şi atribuţiile Ministerului Culturii.
Aspecte esenţiale:
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1. Hotărârea Guvernului nr. 24/8 din 02.10.03 cu privire la fondarea publicaţiei periodice de
specialitate a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare ( M.O. nr. 215-217 din 17.10.03) În scopul
realizării prevederilor art. 9 al (2) al Legii privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, precum şi
în temeiul Legii cu privire la întreprinderea de stat şi Legii presei, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare hotărăşte:
1. Se fondează publicaţia periodică de specialitate a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ziarul
”CAPITAL MARKET”, sub forma organizatorico- juridică de întreprindere de stat.
2. Se aprobă Statutul ziarului ”CAPITAL MARKET”.
3. Se numeşte dl Gh.Mîrzenco în funcţia de manager redactor-şef al publicaţiei.
4. Se desemnează membrii consiliului de administraţie al publicaţiei.
5. Se aprobă statele de funcţiuni ale ziarului”CAPITAL MARKET”.
6. Se atribuie dlui Gh.Mîrzenco dreptul de a efectua toate acţiunile privind înregistrarea de stat şi
lansarea ediţiei periodice de specialitate a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, ziarului
”CAPITAL MARKET”.
2. Legea nr.366-XV din 25.09.03 pentru modificarea articolului 171/6 din Codul cu privire la
contravenţiile administrative. ( M.O. nr. 215-217 din 17.10.03)
Modificările introduse prin această Lege aduc prevederi noi sub aspect de conţinut.
Articolul 171/6 “Difuzarea producţiei editoriale şi cinematografice, spectacolelor teatrale, casetelor
video şi audio, compact-discurilor, emisiunilor radiofonice şi televizate cu caracter erotic şi
realizarea programelor distractive cu elemente de strip-tease în localurile publice
Difuzarea producţiei editoriale şi cinematografice, spectacolelor teatrale, casetelor video şi audio,
compact- discurilor, emisiunilor radiofonice şi televizate, inclusiv a celor transmise prin
intermediul televiziunii prin cablu şi eter sau prin Internet cu caracter erotic şi realizarea
programelor distractive cu elemente de strip-tease în localurile publice fără autorizaţia eliberată
de Agenţia de Stat pentru Protecţia Moralităţii - atrag aplicarea unei amenzi cetăţenilor în mărime de
cinci sute de salarii minime şi persoanelor cu funcţii de răspundere – în mărime de o mie de salarii
minime.”
3. Hotărîrea Guvernului nr. 1318 din 06.11.03 despre aprobarea Statutului revistei socialculturale “Moldova”
1.
Se aprobă Statutul revistei social-culturale “Moldova”
2.
Redactorul –şef al revistei social-culturale “Moldova” va înregistra Statutul revistei în
modul şi în termenul stabilite de legislaţia în vigoare
4. Hotărîrea Guvernului nr. 27/5 din 06.11.03 cu privire la modificarea Hotaririi CNVM nr. 5/4
din 05.08.99 ”Cu privire la determinarea publicatiei periodice unde participanţii la piaţa
valorilor mobiliare sunt obligaţi să publice informaţia ce urmează a fi dezvaluită public”
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) al Legii privind Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare(nr.192-XIV din 12.11.1998), se fondează publicaţia periodică de specialitate ziarul
”Capital Market” Întreprindere de Stat (nr.1003600114204) din 27.10.2003, mun Chişinău, bd.
Ştefan cel Mare şi Sfînt, 77).
În această publicaţie participanţii pieţei valorilor mobiliare urmează să dezvăluie informaţia destinată
publicului larg conform legislaţiei în vigoare.
Reieşind din cele menţionate, în temeiul art.8 lit. n) şi art. 9 alin.2 ale Legii privind Comisia Naţională
a Valorilor Mobiliare. Se modifică pct. 1, al Hotărîrii nr. 5-4 din 05.08.1999 după cum urmează:
cuvintele “în publicaţia periodică “Capital” se substituie cu cuvintele “în publicaţia periodică de
specialitate a CNVM ziarul “Capital Market” IS.”.
5. LEGE cu nr 450-XV din 13.11.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1320-xv din 26
iulie 2002 cu privire la insituţia publică naţională a audiovizualului Compania “TeleradioMoldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.972). În Art. “Dispoziţii
2

generale” al (1) cuvintul “non-profit”a fost exclus, se include un nou aliniat. Art.4 “Drepturile şi
obligaţiile companiei” se completează cu o nouă prevedere. Conform modificărilor efectuate
componenţa şi atribuţiiile Consiliului de administraţie se modifică şi se completează după cum este
expus mai jos. Art 18 se modifică titlul si al (3),(5). Art 21”Dispoziţiifinale şi tranzitorii” a suferit
modificări esenţiale, se completează cu 7 aliniate noi,
Legea se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Articolul 1. Dispoziţii generale
(1) Se constituie instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova",
denumită în continuare companie, care este o instituţie cu statut de persoană juridică, autonomă
funcţional şi independentă editorial, ce asigură, în spiritul pluralismului de opinii, realizarea
dreptului la comunicarea completă, veridică şi operativă a informaţiei şi care difuzează pe întreg
teritoriul Republicii Moldova.
(2) Compania nu poate fi privatizată."
2. La articolul 4” Drepturile şi obligaţiile companiei”
alineatul (1):
după litera e) se introduce o nouă literă f), cu următorul cuprins:
"f) să înfiinţeze o agenţie de publicitate, grupuri şi colective de creaţie specializate, un centru de
pregătire a specialiştilor în domeniul teleradiojurnalisticii, managementului şi marketingului din
sfera mijloacelor electronice de informare în masă şi a cinematografiei;" litera f) devine litera g).
3. Articolul 14 ”Atribuţiile Consiliului de observatori” litera a) va avea următorul cuprins:
"a) numeşte în funcţie preşedintele companiei şi, la propunerea acestuia, vicepreşedinteleproducătorul general, directorul executiv al Televiziunii şi directorul executiv al Radiodifuziunii;"
4. Articolul 15 ”Consiliul de administraţie” alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Din componenţa Consiliului de administraţie fac parte, din oficiu, preşedintele companiei,
vicepreşedintele-producătorul general, directorul executiv al Televiziunii şi directorul executiv
al Radiodifuziunii. Preşedintele companiei este preşedinte al Consiliului de administraţie."
5. La articolul 17 ”Atribuţiile Consiliului de administraţie” alineatul (2) litera c), după
cuvîntul "achiziţionarea" se introduc cuvintele "de bunuri peste limitele stabilite de statutul
companiei sau de regulamentul Consiliului de
administraţie".
6. Articolul 18 ”Preşedintele şi vicepreşedinţii. Atribuţiile şi procedura de numire a acestora.”
în titlul articolului, cuvintele "şi vicepreşedinţii" se înlocuiesc cu cuvintele "companiei şi
vicepreşedintele-producătorul general";
la alineatul (3), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: "În absenţa preşedintelui, atribuţiile
lui sînt exercitate de către vicepreşedintele-producătorul general, iar în absenţa acestuia - de
către unul dintre directorii executivi ai Televiziunii sau Radiodifuziunii, în baza ordinului
preşedintelui companiei."
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
"(5) Vicepreşedintele-producătorul general al companiei se numeşte în funcţie de Consiliul de
observatori, la propunerea preşedintelui companiei. Durata mandatului lui nu poate fi mai mare
decît durata mandatului preşedintelui companiei.".
7. Articolul 21”Dispoziţii finale şi tranzitorii”
alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
"(3) Consiliul de observatori, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a Legii nr.450-XV din
13 noiembrie 2003, va confirma componenţa nominală a Consiliului de administraţie al companiei.
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(4) Consiliul de administraţie, în termen de o lună de la confirmare, va prezenta spre aprobare
Consiliului de observatori:
a) statutul companiei;
b) programul de activitate şi structura companiei;
c) regulamentul consiliului de administraţie."
articolul se completează cu alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:
"(5) Preşedintele companiei, în termen de o lună de la aprobarea structurii companiei, va prezenta
Consiliului de administraţie spre aprobare:
a) statele de personal şi categoriile de salarizare;
b) procedurile şi criteriile de selectare a personalului în instituţia publică
naţională a
audiovizualului Compania"Teleradio-Moldova" .
(6) Actele prevăzute la alin.(4) şi (5) se dau publicităţii.
(7) Pentru asigurarea, în condiţii de transparenţă, a selectării specialiştilor de înaltă calificare în
instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", Consiliul de
observatori va institui o comisie de concurs.
(8) Comisia de concurs se constituie din 3 persoane propuse de Consiliul de observatori, 3
persoane propuse de Consiliul de administraţie şi o persoană aleasă de colectivul de muncă al
Companiei de Stat "Teleradio-Moldova".
(9) Comisia de concurs îşi va începe activitatea după realizarea prevederilor alin.(5) şi îşi va
înceta activitatea în termen de 3 luni de la anunţarea lichidării Companiei de Stat "TeleradioMoldova".
(10) După aprobarea structurii companiei, statelor de personal şi categoriilor de salarizare
prevăzute la alin.(4) şi (5), salariaţii Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" vor fi angajaţi prin
concurs, în condiţii de transparenţă, în instituţia publică naţională a audiovizualului Compania
"Teleradio-Moldova" sau disponibilizaţi conform
legislaţiei muncii, după caz.
(11) Guvernul:
a) în termen de o lună, va asigura inventarierea şi evaluarea activelor Companiei de Stat
"Teleradio-Moldova", precum şi transmiterea acestora instituţiei publice naţionale a
audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova", inclusiv fonoteca radio şi videoteca TV;
b) după transmiterea activelor către instituţia publică naţională a audiovizualului Compania
"Teleradio-Moldova", va dispune lichidarea Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" şi va
elabora mecanismul de stingere a datoriilor acesteia;
c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu
prezenta lege;
d) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege."

6. LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la
activitatea editorială
În noţiunile principale au fost introduse modificări de concretizare, s-au introdus două articole noi:
1) art 2/1” Sistemul editorial-poligrafic şi de comercializare a cărţii” şi
2) art 4/1”Atribuţiile Ministerului Culturii”.
Art. 1,2,4,8,12,14 au suferit modificări neînsemnate. Art 6 cu titlul “Dreptul de proprietate intelectuală
al editorului şi respectarea de către editor a drepturilor de autor” va avea următorul conţinut:
(1) Dreptul de proprietate intelectuală al editorului asupra producţiei editoriale este stabilit prin lege.
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(2) Editorul este obligat să respecte drepturile de autor conform legislaţiei în vigoare”.
Art 7 Dreptul editorului
Orice persoană juridică sau fizică înregistrată în calitate de editor, în conformitate cu legislaţia în
vigoare este în drept să pregătească şi să lanseze ediţii în formă de producţie editorială”.
Art. 9 “Contractul de editare” se introduc 3 condiţii noi : i) numărul de exemplare de cărţi, editate din
mijloace bugetare, destinate comercializării de către editură; j) forma şi modul de distribuire şi
comercializare a tirajului; k) alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art.17 ”Caseta tehnică” şi art.18 ”Exemplarele de depozit legal” au fost modificate cu concretizări.
Atribuţiile Camerei Naţionale a Cărţii (art 19) au fost modificate.
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