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DECIZIA nr. 21/142
din 01 august 2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL
La 08 iunie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 17/106
,,Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune ,,RTR Moldova”,
urmare a Deciziei CCA nr. 2/6 din 15 ianuarie 2018”. Prin pct.1 a fost aplicată 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.
Direcția monitorizare TV din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
monitorizat postul de televiziune ,,RTR Moldova” la capitolul respectării prevederilor art. 9 alin.
(21) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.06.2007. Rezultatele monitorizării au atestat că
postul de televiziune ,,RTR Moldova” a transmis în emisie directă, cu ocazia zilei de 9 mai 2018,
,,Parada Victoriei” din Piața Roșie din Moscova. În timpul paradei au defilat forțele armatei ruse
și prezentată tehnica militară. Un discurs de felicitare a rostit președintele Federației Ruse,
Vladimir Putin. Astfel, 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 şi radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar
și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum şi în
statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră”.
Pe data de 18 iulie 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea prealabilă a „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune ,,RTR
Moldova”, prin care solicită anularea Deciziei CCA nr. 17/106 din 08 iunie 2018.
În cererea prealabilă, petiționarul invocă: ,,Art. 9 alin. (21) din Codul audiovizualului nu
conține restricții pentru transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ,
informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în alte state decât statele membre ale
Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în alte state care au ratificat Convenția europeană cu
privire la televiziunea transfrontalieră. Nefiind o normă legală restrictivă, nu poate provoca efect
aplicarea uneia, deoarece nu conține elemente de bază ale unei norme penale, care interzice
anumite acțiuni”.
Petiționarul mai susține că: ,,Pe parcursul dezbaterilor publice la ședința CCA din
08.06.2018 nu au fost prezentate probele care confirmau că a avut loc transmisia programei
provenită din Federația Rusă, deoarece din imaginile prezentate de raportor rezultă cert că
aceasta a fost produsă de RTR Moldova în cadrul emisiunii speciale”.
Examinând cererea prealabilă a „TV-Comunicații Grup” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se
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stabilește că Decizia nr. 17/106 din 08 iunie 2018 a fost adoptată în strictă conformitate cu
prevederile Codului audiovizualului, iar temeiuri pentru revocarea acesteia nu au fost prezentate.
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 și ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.
433 din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge cererea prealabilă a „TV-Comunicații Grup” SRL din data de 18 iulie 2018
(PRO – (6) UNANIM – D.VICOL, O. BARBĂLATĂ, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A.
COZMA și C. DUCA).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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