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DECIZIA nr. 27/161
din 17 octombrie 2016
Cu privire la examinarea cererii prealabile a
întreprinderii „RAVIVALNIS” SRL
La 13 septembrie 2016, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat p. 4 din Decizia
nr. 23/130, prin care a avertizat public „RAVIVALNIS” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„NIS TV”, pentru derogări de la prevederile art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului și pct. 3.1 lit.
k) din Licența de emisie seria AA nr. 073649 din 01.04.2009, în conformitate cu art. 38 alin. (1) lit.
a) din Codul audiovizualului.
Pe data de 06 octombrie 2016, în adresa CCA a parvenit cererea prealabilă a „RAVIVALNIS”
SRL, prin care susţine că nu este de acord cu sancțiunea prevăzută la pct. 4 din Decizia nr. 23/130 din
13 septembrie 2016.
În contestație, petiţionarul invocă faptul că: „a expediat în adresa CCA, prin poșta electronică
și fax, cerere că nu participă la campania electorală 2016, fiind confirmată și de secretară. De
asemenea, a expediat o astfel de cerere în adresa CEC, pe site-ul INFOACEC.MD, pe fax
022234047, care a fost confirmată de secretarul administrativ Bucescu Tatiana”.
Petiţionarul mai menţionează că „decizia CCA de aplicare a sancțiunii față de
„RAVIVALNIS” SRL este nelegitimă și urmează a fi anulată, deoarece a fost aplicată neîntemeiat”.
Examinând cererea prealabilă a „RAVIVALNIS” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se
stabileşte că decizia contestată a fost adoptată în strictă conformitate cu prevederile și procedura
prevăzută de legislația în vigoare, iar temeiuri pentru revocarea acesteia nu au fost prezentate de către
petiționar.
Astfel:
- Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 01 aprilie 2016, cu modificarea
ulterioară din 29 iulie 2016, prin care a fost stabilită data de 30 octombrie 2016 pentru
desfășurarea alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova a fost publicată în Monitorul
Oficial Nr. 90-99 din 08.04.2016 și Monitorul Oficial Nr. 247-255 din 05.08.2016.
Respectiv, data alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova a fost cunoscută deoarece a fost
publicată în Monitorul Oficial.
- 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. Respectiv,
„RAVIVALNIS” SRL a fost obligat prin lege să prezinte, în termen de 5 zile de la
începerea perioadei electorale, 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.
- Consiliul Coordonator al Audiovizualului, suplimentar la cele menționate prin scrisoarea nr.
413 din 09 august 2016, a solicitat „RAVIVALNIS” SRL expedierea informației privind
condiţiile în care vor ofer spaţiu publicitar (inclusiv preţul/minut) şi alte servicii conexe
concurenţilor electorali. Petiționarul a recepționat scrisoarea respectivă la 12.08.2016, ceea
ce se confirmă prin avizul de recepție.
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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:
1. A respinge cererea prealabilă a „RAVIVALNIS” SRL privind anularea p. 4 al Deciziei CCA
nr. 23/130 din 13 septembrie 2016, ca neîntemeiată (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, O. GUŢUŢUI, N. DAMASCHIN, 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
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