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Număr unic 502/MIDR/2021 

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. - Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 

174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 766), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1:

după noțiunea „furnizor local de servicii media” se introduce noțiunea cu 

următorul cuprins: 

„furnizor de serviciu media audiovizual tematic de interes public - furnizor de 

servicii media audiovizuale privat, împuternicit în condițiile prezentului Cod, să 

furnizeze un serviciu media audiovizual tematic de interes public;”; 

după noțiunea „serviciu media audiovizual tematic” se introduce o noțiune cu 

următorul cuprins: 

„serviciu media audiovizual tematic de interes public - serviciu media 

audiovizual tematic, identificat ca un serviciu de interes economic general, oferit 

publicului, care răspunde nevoilor specifice sociale, democratice și culturale ale 

societății;”; 

după noțiunea „transmisiune” se introduc două noțiuni cu următorul cuprins: 

„televiziune cu rezoluție standard (Standard-definition television, SDTV) - 

format digital de difuzare a semnalului și imaginilor de televiziune conform cu 

standardul SMPTE 259M, ce utilizează o rezoluție de 720x576 puncte, care nu se 

consideră a fi televiziune cu rezoluție înaltă; 

televiziune cu rezoluție înaltă (High-definition television, HDTV) - format 

digital de difuziune televizată, care oferă o redare a imaginii de o detaliere și calitate 

superioară, cu o rezoluție de 1920x1080 sau 1280x720 puncte;”; 

La noțiunea ,,multiplex” după cuvântul „televiziune” se completează cu 

cuvintele „sau de radiodifuziune”. 

după noțiunea „multiplex” se introduc două noțiuni cu următorul cuprins: 

,,multiplex cu acoperire națională - multiplex al cărui semnal poate fi 

recepționat de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova;”;  

,,multiplex cu acoperire regională - multiplex al cărui semnal poate fi 

recepționat în limitele regiunii geografice pentru care sunt destinate resursele de 

spectru radio stabilite de Guvern în baza tratatelor internaționale la care Republica 

Moldova este parte”. 

2. Articolul 2:

la alineatul (5), se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) dreptul furnizorului de servicii media de a furniza aceste servicii pe 

teritoriul Republicii Moldova este prevăzut de un tratat internațional la care 

Republica Moldova este parte.”; 
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se completează cu alineatul (7
1
) cu următorul cuprins: 

„(7
1
) Transmisiunea unui serviciu media audiovizual de către un furnizor de 

servicii media aflat sub jurisdicția Republicii Moldova se poate face în temeiul 

licenței de emisie și a licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, cu 

respectarea regimului de autorizare generală, conform prevederilor Legii 

comunicațiilor electronice nr. 241/2007, în cazul difuziunii pe cale radioelectrică 

terestră printr-o stație/rețea de comunicații electronice proprie, sau în baza licenței de 

emisie, în cazul difuziunii printr-o rețea de comunicații electronice utilizată în bază 

de contract cu un furnizor de rețea și/sau servicii de comunicații electronice.”. 

3. Articolul 12 se completează cu alineatele (1
1
) și (3) cu următorul cuprins:

„(1
1
) Primul multiplex de televiziune digitală terestră cu acoperire națională 

este destinat difuzării serviciilor media audiovizuale cu acces necondiționat. 

(3) Consiliul Audiovizualului, cu consultarea Ministerului Culturii și a 

Ministerului Educației și Cercetării, poate: 

a) stabili criteriile de identificare, în condițiile cadrului normativ privind

ajutorul de stat, a furnizorilor privați de servicii media, pentru împuternicirea acestora 

cu furnizarea serviciilor media audiovizuale tematice de interes public; 

b) identifica, în condițiile cadrului normativ privind ajutorul de stat, furnizorii

privați de servicii media, pentru împuternicirea acestora cu furnizarea serviciilor 

media audiovizuale tematice de interes public; 

c) acorda, în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în bugetul

de stat, a ajutorului de stat furnizorilor privați de servicii media indicați la lit. b).”. 

4. Articolul 25:

articolul se completează cu alineatele (2
1
)-(2

6
) cu următorul cuprins: 

„(2
1
) Licențele de emisie pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale pe 

cale radioelectrică terestră se eliberează în bază de concurs, cu parametrii tehnici din 

setul indicat în avizul organului central de specialitate al administrației publice. 

(2
2
) Licențele de emisie pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale prin 

orice alte mijloace de comunicații electronice decât cele radioelectrice terestre se 

eliberează în baza deciziei Consiliului Audiovizualului fără concurs. 

(2
3
) Capacitatea disponibilă a multiplexului poate fi utilizată de către furnizorii 

de servicii media în baza licenței de emisie și/sau de către distribuitorii de servicii 

media în baza autorizației de retransmisie. 

(2
4
) Numărul de licențe de emisie ce vor fi eliberate pentru utilizarea unui 

multiplex va depinde de posibilitățile tehnice ale multiplexului de a 

transmite/retransmite un anumit număr de servicii media audiovizuale. Numărul 

serviciilor media audiovizuale este stabilit în avizul organului central de specialitate 

al administrației publice, dar nu poate fi mai mic de 4 pentru televiziunea cu rezoluție 

standard și mai mic de 2 pentru televiziunea cu rezoluție înaltă. 

(2
5
) Serviciilor media audiovizuale ale furnizorului public național de servicii 

media - Compania „Teleradio-Moldova” și furnizorului public regional de servicii 

media - Compania „Gagauziya Radio Televizionu” li se asigură posibilitatea 

includerii în multiplexul cu acoperire națională cu acces necondiționat, iar serviciilor 

media audiovizuale ale celorlalți furnizori publici de servicii media regionali li se 

asigură posibilitatea includerii în multiplexele cu acoperire regională cu acces 
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necondiționat. Cheltuielile de transmisiune a serviciilor media audiovizuale incluse în 

multiplex vor fi acoperite de către furnizorul public de servicii media respectiv. 

(2
6
) Serviciile media audiovizuale sunt emise prin multiplex în condiții 

nediscriminatorii, cu parametrii din setul indicat în avizul organului central de 

specialitate al administrației publice. În funcție de parametrii de emisie din setul 

specificat în avizul organului central de specialitate, conveniți în contractul încheiat 

cu furnizorul de multiplex, acestuia i se achită plăți corespunzătoare, care sunt 

identice în cazul parametrilor de emisie identici.”. 

5. Articolul 27 se completează cu litera b
1
) cu următorul cuprins:

,,b
1
) furnizorul de servicii media nu a început emisia în termen de 10 zile din 

ziua expirării termenului de suspendare a licenței de emisie sau expirării termenului 

de suspendare a emisiei;”. 

6. La articolul 30, alineatul (3) cuvântul ,,ad-hoc” se exclude.

7. La articolul 40, alineatul (2) după cuvântul ,,bunuri” se completează cu

cuvintele ,,și servicii”. 

8. Articolul 84 se completează cu alineatul (9
1
) cu următorul cuprins:

„(9
1
) Se sancționează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei furnizorul 

de multiplex care a încălcat prevederile art. 25 alin. (2
3
), cu obligația să sisteze 

imediat transmisiunea serviciilor media pentru care nu există un act permisiv valabil 

pentru utilizarea capacității acestui multiplex, eliberat de către Consiliul 

Audiovizualului unui furnizor de servicii media sau distribuitor de servicii media.”. 

Art. II. Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (Republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 399-410, art. 679), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

9. Articolul 26:

articolul se completează cu alineatul (20
1
) cu următorul cuprins: 

,,(20
1
) Resursele de spectru radio pentru implementarea multiplexelor de 

televiziune și/sau radiodifuziune digitală terestră se stabilesc de Guvern în baza 

tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”; 

la alineatul (27), litera b) textul ,,cu excepția furnizorilor rețelelor respective 

aflate în proprietate publică și/sau a furnizorilor de multiplexe de televiziune digitală 

terestră, în cazul cărora licența se eliberează numai în baza cererii depuse” se 

exclude; 

la alineatul (34) se completează în final cu textul „ , cu excepția furnizorilor 

rețelelor respective aflate în proprietatea publică și/sau furnizorilor de multiplexe de 

televiziune sau radiodifuziune digitală terestră, în cazul cărora licența se eliberează 

numai în baza cererii depuse, printr-o procedură de selectare comparativă, sau prin 

încredințare directă, dacă dreptul oferit este o evoluție succesivă pentru rețeaua deja 

construită și furnizată în mod autorizat.”. 
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Art. III. 

1. Tranziția la televiziunea digitală terestră în Republica Moldova se va încheia 

la 1 ianuarie 2022, cu sistarea televiziunii în sistem analogic terestru. 

2. În scopul asigurării furnizării primului multiplex de televiziune digitală 

terestră cu acoperire națională astfel încât acesta să fie atractiv pentru furnizorii de 

servicii media audiovizuale și să fie suplinit la capacitatea sa maximă, oferind accesul 

la aceste servicii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, organul central de 

specialitate al administrației publice, în limitele alocațiilor prevăzute în acest scop în 

Bugetul de Stat pentru anul în curs, pe parcursul anilor 2022-2024 va acorda ajutorul 

de stat furnizorului acestui multiplex, în condițiile Legii cu privire la ajutorul de stat 

nr. 139/2012. 

 

Art. IV. 

1. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

2. În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenței și Agenția 

Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației 

vor aduce actele sale în concordanță cu prezenta lege. 

 

 

Președintele Parlamentului      Igor GROSU 
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