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DECIZIA nr. 17/106
din 08 iunie 2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR
Moldova”, urmare a Deciziei CCA nr. 2/6 din 15 ianuarie 2018
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, în cadrul ședinței publice din 15 ianuarie 2018, prin Decizia nr. 2/6 (pct.
1), Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis de a efectua pe parcursul anului 2018
monitorizări la capitolul respectării prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului nr.
260-XVI din 27.07.2006 (din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 257 din 22.12.2017 Cu
privire la completarea Codului audiovizualului nr. 260/2006, publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 7-17 (6402-6412) din 12.01.2018).
Astfel a fost efectuată monitorizarea postului de televiziune „RTR Moldova”.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „RTR Moldova” a transmis în
emisie directă, cu ocazia zilei de 9 mai, „Parada Victoriei” din Piața Roșie din Moscova (durata
totală: 01 oră 10 min. 19 sec.). În timpul paradei au defilat forțele armatei ruse și prezentată
tehnica militară. Un discurs de felicitare a rostit președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
Urmare a celor specificate mai sus se atestă că postul de televiziune „RTR Moldova” a
comis derogări de la prevederile art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, care stipulează: „În
vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și
distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut
informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale
Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană
cu privire la televiziunea transfrontalieră”.
Prin Decizia CCA nr. 5/21 din 26 februarie 2018, „TV-Comunicații Grup” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova” (Licența de emisie seria AA nr. 082880
din 19.07.12), a fost sancționat cu amendă în mărime de 50 000 de lei pentru încălcarea
prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (61) din
Codul audiovizualului.
Prezent la ședință, directorul „RTR Moldova”, Evghenii Sergheev, și-a exprimat
dezacordul cu privire la rezultatele monitorizării, menționând că legea limitează retransmisia
programelor din Rusia, însă difuzarea paradei a fost efectuată în cadrul unui program special
al postul local de televiziune, dar nu al postului rusesc.
La rândul său, avocatul postului de televiziune „RTR Moldova” a declarat că
radiodifuzorul a contestat în instanța de judecată Decizia nr. 5/21 din 26 februarie 2018 și acest
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lucru ar fi trebuit să fie luat în calcul de membrii CCA, menționând, totodată, că Consiliul nu
poate aplica gradual a doua amendă până nu se va pronunța instanța asupra primei amenzi.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoş Vicol, a menționat că
derogarea comisă de postul de televiziune „RTR Moldova” este una evidentă, pentru că în
cadrul acestei transmisiuni a fost mediatizat un exercițiu de forță, cu prezentarea
echipamentului militar de performanță din Federația Rusă, fapt interzis de legislație, iar
argumentele radiodifuzorului sunt o încercare de a găsi lacune în legislație.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21), art. 38 alin (61) și art. 40 alin. (1) lit. d1)
din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat prin
Hotărârea nr. 443-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 85 000 de lei „TV-Comunicații Grup” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova” (Licența de emisie seria AA nr. 082880
din 19.07.12), pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 9 alin. (21) din Codul
audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (61) din Codul audiovizualului (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, „TVComunicații Grup” SRL este obligată să comunice publicului motivele și obiectul sancțiunii,
precum și să difuzeze în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor și/sau vizual, de
cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principala emisiune de știri,
următorul text:
„Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat amendă în mărime de 85 000 de
lei „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova”, pentru
că a încălcat repetat prevederile art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului, care stipulează:
„În vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și
distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune şi radio cu conținut
informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale
Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană
cu privire la televiziunea transfrontalieră”.
3. „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova”,
va prezenta, în termen de 15 zile, din momentul aducerii la cunoștință a prezentei decizii, un
raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării încălcărilor atestate.
4. „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova”,
va prezenta dovada achitării amenzii în termen de 30 de zile din momentul aducerii la
cunoștință a prezentei decizii.
5. Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7
Codul IBAN: MDXXTR G AAA 143111 LLLL 0000
„XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr. 4 la Hotărârea
Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 157 din 1 august 2013
„Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
„LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric).
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6. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie este executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate
fi atacată în instanța de judecată de către radiodifuzorul sancționat.
7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV și
Serviciul Economie, Finanțe și Evidență Contabilă.
8. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe
pagina web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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