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DECIZIA nr. 21/138
din 01 august 2018
Cu privire la respectarea prevederilor art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului
de către postul de televiziune „TVN”
Pe data de 06 iulie 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
scrisoarea nr. 03-18/1700 din 03.07.2018, din partea secretarului Consiliului municipal Bălți, Irina
Serdiuc, prin care a informat Consiliul că „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„TVN”, nu a executat pct. 3 din Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018 „Cu privire la examinarea
rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a sesizării dlui Nicolai
Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului Politic „Partidul
Nostru”. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, „Nord
TV” 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 sancționat cu avertizare publică „Nord TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „TVN”, pentru că nu a respectat principiul echilibrului și pluralismul
politico-social, echidistanței și obiectivității, care prevede ca, în cazul subiectelor ce vizează
situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse”.
În acest sens, în temeiul prevederilor art. 25 alin. (1) lit. m) și art. 37 alin. (2) din Codul
audiovizualului, precum și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 512 din 12.07.2018, a solicitat
postului de televiziune „TVN” să prezinte înregistrările video care conțin textul sancțiunii.
Prin scrisoarea f/nr. din 23 iulie 2018, „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„TVN”, a comunicat Consiliului următoarele: „Nord TV” SRL nu a difuzat un material în care să
comunice public motivele și obiectul sancțiunii, potrivit Deciziei CCA nr. 17/107 din 08.06.2018,
deoarece „TVN” a depus o cerere prealabilă adresată CCA la 06 iulie curent, în care a cerut
abrogarea Deciziei CCA. Întrucât cererea prealabilă a fost respinsă de CCA, „Nord TV” SRL
anunță că va ataca în instanța de judecată Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018 și va cere
abrogarea ei. În cazul în care instanța va lăsa în vigoare Decizia CCA, postul nostru de televiziune
se va conforma și va informa public despre sancțiunea aplicată de CCA, așa cum prevede art. 38
alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului”.
În urma examinării respectivei scrisori, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constată
lipsa temeiurilor de drept ce ar permite suspendarea executării prevederilor art. 38 alin. (8) și (9)
din Codul audiovizualului.
Prin urmare, postul de televiziune „TVN” avea obligația de a difuza textul sancțiunii în
următoarele 48 de ore de la emiterea Deciziei CCA nr. 17/107 din 08.06.2018.
Este de menționat că Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 444 din
16 iunie 2018, a remis „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, Decizia nr.
17/107 din 08.06.2018.
Prezentă la ședință, Viorica Bugulean, directorul postului de televiziune „TVN”, a
comunicat că „Nord TV” SRL a contestat în judecată Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018, iar
până la pronunțarea definitivă a instanței a considerat că decizia nu este executorie.
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În cadrul dezbaterilor publice, președintele CCA, Dragoș Vicol, a menționat că în exercitarea
atribuțiilor sale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă decizii obligatorii care intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția deciziilor
prevăzute la art. 38 alin. (8). Or, Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018 cade sub incidența art.
38 alin. (8) și (9), care prevede expres: „Radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii căruia i s-a
aplicat una dintre sancțiunile prevăzute de prezentul articol are obligația de a comunica
publicului motivele și obiectul sancțiunii în modul indicat de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului în decizia de sancționare. Textul sancțiunii se difuzează 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”.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 433-XVI din
28.12.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

DECIDE:
1. A sancționa cu amendă în mărime de 5 000 de lei „Nord TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „TVN” (Licența de emisie seria AC nr. 000766 din 24.04.18), pentru
nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art.
38 alin. (3) lit. e) din Codul audiovizualului (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA și C. DUCA).
1.1. „Nord TV” SRL va executa Decizia CCA nr. 17/107 din 08.06.2018, în conformitate
cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului.
2. „Nord TV” SRL va prezenta, în termen de 30 zile din momentul publicării prezentei
decizii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dovada achitării amenzii.
2.1. Datele bancare pentru achitarea amenzii:
Cod fiscal: 1006601000037
Beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7.
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).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului, „Nord
TV” 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 sancționat cu amendă în mărime de 5 000 de
lei „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, pentru că nu a comunicat
publicului motivul și obiectul sancțiunii în modul indicat de CCA în Decizia nr. 17/107 din
08.06.2018.
4. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie poate fi contestată direct în instanța de judecată, fără a fi necesară formularea unei cereri
prealabile.
5. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV și
Serviciul Economie, Finanțe și Evidență Contabilă.
6. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
Dragoș VICOL
2 din 2

