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Avînd în vedere Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 15 octombrie 2013,
publicată pe site-ul Curţii la data de 7 noiembrie 2013,
Conform prevederilor pct. 8.1, 8.2, 9 şi 10 ale Acordului de soluţionare amiabilă a cauzei
Societatea Română de Televiziune (SRTV) împotriva Republicii Moldova (nr. 36398/08),
Ţinînd cont de dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al
interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului,
Luînd în considerare atribuţiile care-i revin Consiliului Coordonator al Audiovizualului prin
lege de autoritate responsabilă pentru implementarea şi respectarea tratatelor internaţionale în
domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte,
Examinînd solicitările din 11 noiembrie 2013 parvenite de la Societatea Română de
Televiziune privind:
- alocarea unui slot din multiplexorul experimental pentru transmisia digitală terestră a
programelor SRTv dedicate retransmiterii pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu 1
decembrie 2013;
- preluarea de către operatorii de cablu a programelor SRTv dedicate retransmiterii pe
teritoriul Republicii Moldova, începînd cu 1 decembrie 2013;
Pentru asigurarea revenirii programelor TVR în spaţiul media din Republica Moldova,
În temeiul prevederilor Deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omului din 15 octombrie 2013,
Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006 şi a Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr.
433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor include cu titlu
gratuit în oferta serviciilor de programe retransmise postul de televiziune TVR.
Art. 2. A aloca postului de televiziune TVR un slot din multiplexorul experimental pentru
transmisia digitală terestră, amplasat în Chişinău, gestionat de Întreprinderea de Stat
„Radiocomunicaţii”.
Art. 3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia control şi digitalizare.
Art. 4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe

pagina web a CCA.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
Nr. 174. Chişinău, 15 noiembrie 2013.
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