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DECIZIA nr. 37/116
din 20 august 2019
Cu privire la examinarea notificării de reluare a valabilității licenței de emisie „TV
BĂLŢI” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BTV”
Prin notificarea nr. 42 din 24 iulie 2019, „TV BĂLŢI” SRL, în calitate de fondatoare a
postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii
din țară „BTV”, a solicitat Consiliului Audiovizualului reluarea valabilității Licenței de emisie
seria AC nr. 000749 din 07.11.2017, care a fost suspendată prin Decizia Consiliului
Audiovizualului nr. 24/79 din 14 iunie 2019.
În notificarea depusă „TV BĂLŢI” SRL menționează că intenționează să reia activitatea
din data de 01 august 2019.
La ședința publică a Consiliului Audiovizualului din data de 01 august 2019 a fost amânată
examinarea proiectului în cauză pentru o altă ședință.
Prin scrisoarea nr. 45 din 20 august 2019, „TV BĂLŢI” SRL solicită Consiliului
Audiovizualului examinarea notificării în lipsa unui reprezentant al postului tv în ședința din
20.08.2019.
Totodată, furnizorul de servicii media informează că postul de televiziune ,,BTV” și-a
reluat emisia din 01 august 2019, după data de 29 iulie, când a fost inclusă pe ordinea de zi a
ședinței CA chestiunea de reluare a valabilității licenței de emisie „TV BĂLŢI” SRL. Activitatea
pe pagina Facebook a postului „BTV” în luna iulie, care ar fi putut induce în eroare unii membri
ai Consiliului despre reluarea emisiei înaintea termenului, a fost o modalitate de a mobiliza și
menține audiența în lipsa emisiei. Mai mult ca atât, această activitate s-a redus la repostarea
informației altor emitenți decât „BTV” și nu a constituit un produs propriu.
Ca urmare a examinării publice a notificării nr. 42 din 24 iulie 2019 a administratorului
întreprinderii „TV BĂLŢI” SRL, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 160 din 22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și ale art. 24 din Regulamentul
cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de
retransmisie, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 433 din 28.12.2006,
Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de notificarea nr. 42 din 24 iulie 2019 a companiei „TV BĂLŢI” SRL, în
calitate de fondatoare a postului de televiziune „BTV”, cu difuzarea serviciului de programe prin
rețelele distribuitorilor de servicii din țară, titulara Licenței de emisie seria AC nr. 000749 din
07.11.2017, de reluare a activității din 01 august 2019 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A relua valabilitatea Licenței de emisie seria AC nr. 000749 din 07.11.2017, eliberată
„TV BĂLŢI” SRL pentru postul de televiziune „BTV”, începând cu 01 august 2019.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia licenţiere şi autorizare.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREŞEDINTELE
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