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DECIZIA nr. 23/157
din 11 septembrie 2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile a „Nord TV” SRL
La data de 17 august 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea prealabilă a „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune ,,TVN”, prin care solicită
anularea Deciziei CCA 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”.
Potrivit deciziei respective, SRL „Nord TV”, fondatoarea postului de televiziune ,,TVN”, a
fost sancționată cu amendă în mărime de 5 000 de lei pentru nedifuzarea textului sancțiunii aplicate
prin Decizia CCA nr. 17/107 din 08 iunie 2018 și necomunicarea motivelor și a obiectului
sancțiunii în decizia de sancționare în conformitate cu dispozițiile alin. (8) și (9) ale art. 38 din
Codul audiovizualului.
Subsecvent, este de relatat că prin Decizia CCA nr. 17/107 din 08 iunie 2018, radiodifuzorul
în cauză a fost sancționat în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Codul audiovizualului cu avertizare
publică pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Cod.
Dezacordul petiționarului exprimat în raport cu decizia contestată este însoțit de argumentul
precum că cererea prealabilă cu referire la Decizia CCA nr. 17/107 din 08 iunie 2018 a fost respinsă
nejustificat prin Decizia CCA nr. 19/131 din 13 iulie 2018, care ulterior a fost atacată pe cale
judiciară în ordinea contenciosului administrativ, iar acest fapt ar determina abrogarea Deciziei
CCA nr. 21/138 din 01 august 2018.
Cu referire la cele relatate, se constată că cererea prealabilă în principiu reproduce aceleași
alegații invocate în precedenta cerere prealabilă, care sunt deja lipsite de relevanță și nu țin de
genericul actului administrativ contestat, motiv pentru care în această parte cererea nu poate fi
reținută spre examinare. Mai mult ca atât, petiționarul în adresarea sa nu prezintă niciun argument
plauzibil cu privire la neexecutarea unei prevederi legale imperative stabilite în art. 38 alin. (8) și
(9) din Codul audiovizualului, ba dimpotrivă, recunoaște caracterul premeditat al acestei inacțiuni.
În cele din urmă, Consiliul constată necorespunzătoare argumentele ce se conțin în cererea
prealabilă prezentă și stabilește că Decizia CCA nr. 21/138 din 01 august 2018 a fost adoptată întru
executarea prevederilor Codului audiovizualului, iar temeiuri pentru revocarea acesteia nu există.
Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, în temeiul prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260-XVI 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 „Nord TV” SRL privind anularea Deciziei CCA nr. 21/138
din 01 august 2018 (PRO – (7) UNANIM – D.VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
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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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