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DECIZIA nr. 37/118
din 20 august 2019
Cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra petițiilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea
AT „Intermedia” SRL
Pe data de 05 august 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului au parvenit petițiile
nr. 002 și 003 din 26.07.2019 din partea AT „Intermedia” SRL, prin care informează că
întreprinderea „STV IT Company” SRL retransmite fără acoperire contractuală posturile de
televiziune: Тайны Галактики, Загородная Жизнь, Успех, Мужское кино, Пингвин Лоло,
Океан-ТВ, Родное Кино, Детский Мир, Телеклуб și Мир сериалов.
Este de menționat că în ambele petiții, AT „Intermedia” SRL invocă faptul că la
multiplele solicitări de a legaliza retransmisiunea respectivelor posturi de televiziune, ,,STV IT
Company” SRL nu a venit cu niciun răspuns.
Totodată, ,,STV Media” SRL (afiliată ,,STV IT Company” SRL) s-a adresat către
fondatorii posturilor de televiziune specificate mai sus cu solicitarea de a primi drepturile de
distribuție a acestora, cu condiția unei perioade de test de 3 luni. Până în prezent însă, nu a fost
semnat un asemenea contract.
Astfel, luând în considerare complexitatea cazului, în scopul unei examinări mai ample
a tuturor circumstanțelor acestuia și, totodată, în vederea asigurării posibilității părților vizate
de a se expune pe marginea celor invocate în sesizare se impune de a prelungi termenul de
efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt.
Este precizat că, conform prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale: „în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în
termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control
privind circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului
Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare”.
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din Codului serviciilor media
audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A prelungi cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra petițiilor nr. 002 și 003 din 26.07.2019, parvenite la Consiliul
Audiovizualului din partea AT „Intermedia” SRL (PRO – (5) – D. VICOL, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – O. GUȚUȚUI).
2. A informa subiecții interesați despre prezenta decizie.
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3. Controlul asupra exercitării prezentei decizii îl exercită Direcția Control și
Digitalizare.
4. 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.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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