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DECIZIA nr. 32/189
din 25 noiembrie 2016
Cu privire la examinarea
cererii prealabile a SC „TV-BOX” SRL
Pe data de 07 noiembrie 2016, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea prealabilă a companiei „TV-BOX” SRL, prin care a solicitat:
„reperfectarea condițiilor la Autorizația de retransmisie nr. 000179 din 22 mai
2013, prin includerea localităților: or. Strășeni, or. Cimișlia și or. Ialoveni în aria de
acoperire”;
- „acordarea dreptului de retransmisie în localitățile solicitate din momentul depunerii
solicitărilor inițiale”;
În cerere, petiţionarul menţionează că: „în contextul demersurilor menționate supra,
compania „TV-BOX” SRL a recepționat răspunsul informativ al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului nr. 239 din 14 mai 2015, în contextul căruia s-a menționat că reperfectarea
condițiilor la autorizația de retransmisie prin includerea în aria de acoperire a unor noi
localități se aprobă în cazul prezenței contractelor de retransmisie pentru toate posturile incluse
în aceasta, iar din cauza lipsei acestora solicitările au fost lăsate fără examinare”.
Petiţionarul mai invocă faptul că: „ulterior recepționării notificării nr. 294 din 04 iunie
2015, prin care a fost solicitată prezentarea bazei contractuale corespunzătoare, acestea din
urmă au fost prezentate în termenul stabilit. Totodată, din momentul satisfacerii solicitării
înaintate de către CCA, prin înlăturarea neajunsurilor constatate și pînă în prezent notificările
companiei menționate anterior nu au fost satisfăcute sau compania nu a recepționat careva
corespondență în această privință”.
Examinând cererea prealabilă a SC „TV – BOX” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului constată tardivitatea depunerii acesteia.
Deci, cererea prealabilă a SC „TV – BOX” SRL nu poate fi admisă deoarece este depusă
cu omiterea termenului de contestare prevăzut de art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului
administrativ: „Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege,
printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în
cazul în care legea nu dispune altfel”.
-

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 ca tardivă cererea prealabilă a SC „TV-BOX” SRL din 07 noiembrie 2016
(PRO – (8) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN,
C. DUCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
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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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