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DECIZIA nr. 15/93
din 31 mai 2016
Cu privire la examinarea cererii
prealabile a SC „TELEPROIECT” SRL
La 29 martie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 9/44,
prin care a retras dreptul de a difuza anunţuri publicitare pentru o perioadă de 72 de ore SC
„TELEPROIECT” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Ren Moldova”, pentru transmisia
serviciului de programe cu încălcarea prevederilor pct. 3.1 lit. a) din Licenţa de emisie seria AC
nr. 000006 din 07.12.12 (nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (4) lit. a), b), c), art.
10 alin. (1), (2) şi (5) din Codul audiovizualului şi nerespectarea prevederilor art. 1, art. 2, art. 4,
art. 7 şi 9 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, adoptat prin Decizia CCA nr. 127 din
26.12.2007), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b), f) şi alin. (3) lit. c) din Codul
audiovizualului.
Pe data de 23 mai 2016, în adresa CCA a parvenit cererea prealabilă a SC „TELEPROIECT”
SRL, prin care susține că nu este de acord cu sancţiunea aplicată şi solicită anularea Deciziei CCA
nr. 9/44 din 29 martie 2016.
În cererea prealabilă, petiţionarul invocă faptul că: „Emisiunea „Военная тайна”, vizată în
autosesizare, face parte din programul emisiunilor telecanalului „Рен ТВ” din Federaţia Rusă şi
a fost numai retransmis de SC „TELEPROIECT” SRL, fără a interveni în conţinutul acestuia şi
fără a participa la activitatea editorială a telecanalului”.
Petiţionarul mai afirmă că: „În conţinutul emisiunii, autorul şi-a expus poziţia referitor la
situaţia social-politică de pe teritoriul Republicii Moldova în modul în care aceasta este
percepută de el, fapt ce se încadrează în concepţiile liberii exprimări garantate de actele
naţionale şi internaţionale… Reieşind din faptul că din conţinutul emisiunii date nu rezultă careva
instigare la acţiuni de violenţă sau incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate,
sex, scene indecente etc., decizia în cauză este una nefondată”.
Examinînd cererea prealabilă a SC „TELEPROIECT” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Totodată, se
stabileşte că Decizia nr. 9/44 din 29 martie 2016 a fost adoptată în strictă conformitate cu
prevederile Codului audiovizualului şi temeiuri pentru revocarea acesteia nu au fost prezentate.
Ca urmare a examinării repetate a raportului de monitorizare de către Direcţia monitorizare
TV au fost confirmate derogările admise de către SC „TELEPROIECT” SRL.
Este de menţionat că la adoptarea deciziei sus-numite nu au fost atestate încălcări de
competenţă şi de procedură din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, respectiv nu
există temeiuri de anulare a acesteia.
Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, în temeiul prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Legii contenciosului administrativ nr. 793 din
10.02.2000 şi ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
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1. A respinge contestaţia SC „TELEPROIECT” SRL privind anularea Deciziei CCA nr.
9/44 din 29 martie 2016 (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D.
VICOL).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia juridică şi reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN

2 din 2

