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DECIZIA nr. 11/65
din 24 aprilie 2018
Cu privire la examinarea demersului „TVIRAIN” SRL
Prin cererea nr. 04 din 06 aprilie 2018, „TVIRAIN” SRL, în calitate de fondatoare a postului de
televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „TV
RAIN”, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului sistarea Licenței de emisie seria AA nr.
082907 din 30.05.2013 pe o perioadă de șase luni, din motive de pierdere parțială sau temporară de către
titularul de licență a capacității de a desfășura genul de activitate licențiat.
Conform art. 24 alin. (1) pct. b) din Statutul CCA, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433
din 28.12.2006:
„(1) Drept temei pentru suspendarea licenței servesc: b) pierderea parțială sau temporară de
către titularul de licență a capacității de a desfășura genul de activitate licențiat;
(2) Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni”.
Ca urmare a examinării publice a cererii administratorului întreprinderii, în temeiul prevederilor
Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din
28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite cererea „TVIRAIN” SRL, fondatoarea postului de televiziune cu difuzarea serviciului
de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „TV RAIN”, de sistare a Licenței de emisie
seria AA nr. 082907 din 30.05.2013 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T.
BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
1.1. A suspenda, pentru o perioadă de 6 luni, Licența de emisie seria AA nr. 082907 din 30.05.2013,
eliberată „TVIRAIN” SRL pentru postul de televiziune „TV RAIN” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O.
GUȚUȚUI).
2. „TVIRAIN” SRL va informa Consiliul Coordonator al Audiovizualului cu privire la reluarea
emisiei (după expirarea termenului de 6 luni, prevăzut pentru suspendarea licenței de emisie).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
CCA.
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