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DECIZIA nr. 23/130
din 13 septembrie 2016
Cu privire la neprezentarea informaţiei solicitată de către CCA
Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 01 aprilie 2016, cu
modificarea ulterioară din 29 iulie 2016, a fost stabilită data de 30 octombrie 2016 pentru
desfăşurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova.
Astfel, potrivit art. 38 alin. (8) din Codul electoral: În termen de 5 zile de la începerea
perioadei electorale, radiodifuzorii sînt obligaţi să dea publicităţii condiţiile în care oferă spaţiu
publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali, informînd
Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Comisia Electorală
Centrală publică aceste informaţii pe pagina sa oficială.
În acest context, din cele 68 de televiziuni care activează pe teritoriul Republicii Moldova,
63 dintre ele au prezentat informaţia care conţine condiţiile în care oferă spaţiu publicitar
(inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe concurenţilor electorali, iar posturile de televiziune
„Tezaur TV”, „TV Rain”, „Inter TV”, „Moldavian Business Channel” şi „Nis TV” nu au
prezentat informaţia solicitată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului prin scrisoarea nr.
413 din 09 august 2016.
Totodată, din cele 56 de posturi de radio care activează pe teritoriul Republicii Moldova,
53 de posturi de radio au prezentat informaţia solicitată de CCA, iar posturile de radio „Datina
FM”, „T.E.M.P.” şi „Radio7/Радио 7” nu au prezentat informaţia solicitată de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului prin scrisoarea nr. 413 din 09 august 2016.
Este de menţionat că „Moldavian Business Channel” a remis informaţia care conţine
condiţiile în care oferă spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe
concurenţilor electorali pe data de 12 septembrie, pe poşta electronică a CCA.
La şedinţa CCA au fost prezenţi reprezentanţii „Tezaur TV”, „Datina FM” şi „T.E.M.P.”,
care au declarat că nu vor reflecta campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 30
octombrie 2016. În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au decis, prin consens,
atenţionarea posturilor „Tezaur TV”, „Datina FM” şi „T.E.M.P.” pentru că nu au prezentat
informaţia solicitată de CCA în termenele stabilite şi au luat act de faptul că radiodifuzorii
nominalizaţi nu vor reflecta campania electorală.
Reieşind din cele expuse mai sus, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor
art. 37 alin (2) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 şi ale Statutului CCA,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica avertizare publică „TIVIRAIN” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune
„TV RAIN”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului şi pct.
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3.1 lit. k) din Licenţa de emisie seria AA nr. 082907 din 30.05.2013, în conformitate cu art. 38
alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A aplica avertizare publică Î.P.C.„INTERSERVICII” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „Inter TV”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din Codul
audiovizualului şi pct. 3.1 lit. k) din Licenţa de emisie seria AA nr. 073705 din 22.04.2010, în
conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
3. A aplica avertizare publică „SG MEDIA M1” S.R.L., fondatoarea postului de
televiziune „Moldavian Business Channel”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din
Codul audiovizualului şi pct. 3.1 lit. k) din Licenţa de emisie seria AC nr. 000008 din
20.12.2013, în conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN,
C. MÎŢU, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
4. A aplica avertizare publică „RAVIVALNIS” S.R.L., fondatoarea postului de televiziune
„NIS TV”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului şi pct. 3.1
lit. k) din Licenţa de emisie seria AA nr. 073649 din 01.04.2009, în conformitate cu art. 38 alin.
(1) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
5. A aplica avertizare publică S.C. „GERMES-NORD” S.R.L., fondatoarea postului de
radio „Radio 7/Радио 7”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din Codul
audiovizualului şi pct. 3.1 lit. m) din Licenţa de emisie seria AC nr.000015 din 29.01.2014, în
conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului (PRO – (9) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU, M.
ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
6. Posturile de televiziune şi de radio sancţionate vor prezenta, în termen de 3 zile din
momentul aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii, informaţia solicitată de către CCA.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare.
8. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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