
Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

L E G E 

pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

  

Articolul I– Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 

2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2: 

 la litera k) cuvîntul „exclusiv” se exclude; 

se completează cu litera k
1
) cu următorul cuprins:  

”k
1
) program preluat – programul care provine de la un alt post de radio sau 

televiziune, redifuzat cu un decalaj de timp şi asupra căruia se pot efectua sau nu 

operaţiuni de postprocesare sau de modificare a formei de prezentare;”. 

 

2. La articolul 11: 

 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) De la 1 ianuarie 2016, producţia proprie şi autohtonă difuzată de radiodifuzor va 

fi nu mai puţin de 80% în limba de stat.”; 

se completează cu alineatul (3
1
) cu următorul cuprins: 

„(3
1
) De la 1 ianuarie 2016, programele preluate nu vor depăşi 25% din serviciile de 

program. Programele preluate nu pot fi difuzate în orele de maximă audienţă.”; 

 

3. La articolul 23, alineatul (3) se completează cu litera c)
1
 cu următorul cuprins: 

„c)
1
 la eliberarea licenţei de emisie cu acoperire naţională, vor avea prioritate 

solicitanţii la care ponderea serviciilor de programe în limba de stat este mai mare;”. 

 

Articolul II.– Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu 

modificările ulterioare, se completează cu articolul 49
1
cu următorul cuprins: 

 

„ Articolul 49
1
. Radiodifuzorii 

Impozitul pe venit se percepe în proporţie de: 

a) - 90% din cota stabilită, pentru radiodifuzorii la care cel puţin 70% din serviciile 

de program sunt în limba de stat; 

b) - 80% din cota stabilită, pentru radiodifuzorii la care cel puţin 80% din serviciile 

de program sunt în limba de stat; 

c) - 70% din cota stabilită, pentru radiodifuzorii la care cel puţin 90% din serviciile 

de program sunt în limba de stat. 
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