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DECIZIA nr. 7/51
din 27 aprilie 2017
Cu privire la examinarea cererii „TV-Comunicații Grup” SRL

Pe data de 27 mai 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr.
18/86, prin care a sistat retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a postului de televiziune
„Россия 24”.
La 02 martie curent, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea f/nr. a companiei „Федеральное Государственное Унитарное Предприятие
„Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания
(ВГТРК)”, în persoana directorului „TV-Comunicații Grup” SRL, împuternicit în baza procurii
nr. 170 din 28.04.2016, prin care solicită:
- „abrogarea pct. 6 din Decizia nr. 18/86 din 27.05.2015, cu ulterioara restabilire a
dreptului la retransmisie a postului de televiziune „Россия 24” pe teritoriul RM”.
Ulterior, la 09 martie 2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
parvenit cererea suplimentară la cererea din 02 martie 2017 a „TV-Comunicații Grup” SRL. Prin
respectiva cerere, „TV-Comunicații Grup” SRL modifică solicitarea din 02 martie adresată
Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu următorul conținut:
- „adoptarea Deciziei privind reluarea retransmisiei a postului de televiziune „Россия
24” pe teritoriul RM”.
În solicitare se menționează: „Constatăm că după o perioadă de lungă durată în care a
fost sistată retransmisia postului de televiziune „Россия 24” au dispărut temeiurile de fapt și de
drept stabilite prin Decizia CCA nr. 18/86 din 27.05.2015”.
Solicitantul mai susține că: „Avînd în vedere că Decizia în sine nu reprezintă un act de
sancționare, dar a fost adoptată numai în scopul protejării spațiului informațional al RM, fapt
care rezultă din parte de expunere a motivelor și perioada nedeterminată a acțiunii deciziei,
concluzionăm că imediat după dispariția motivelor care au servit drept temei pentru adoptarea
Deciziei, avînd în vedere că efectul ei s-a consumat, este necesar ca dreptul la retransmisie să
fie acordat în continuare”.
În cadrul discuțiilor, membrii CCA au propus monitorizarea conținutului informativanalitic a posturilor de televiziune „Россия 24” și „RTR Moldova” la capitolul respectării
legislaţiei audiovizuale naţionale a Republicii Moldova.
După prezentarea raportului de monitorizare, CCA va reveni la examinarea cererii „TVComunicații Grup” SRL.
Ca urmare a examinării publice a cererii, 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
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DECIDE:
1. A efectua o monitorizare a conținutului informativ-analitic a posturilor de televiziune
„Россия 24” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei audiovizuale naţionale a
Republicii Moldova, pe parcursul a 7 zile fiecare
(PRO – (8) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUŢUŢUI, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL; CONTRA – (1) – N. DAMASCHIN).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare TV.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN

