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Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de reprezentant şi garant al
interesului public în domeniul audiovizualului şi autoritate responsabilă pentru implementarea şi
respectarea Codului audiovizualului, constată că, pe de o parte, între radiodifuzorii care percep
plată pentru retransmiterea serviciilor de programe şi unii distribuitori de servicii, s-a produs o
fisură, fapt ce a condus la excluderea din oferte a anumitor canale ale radiodifuzorilor locali; pe
de altă parte, unele canale televizate ale radiodifuzorilor locali, care oferă gratuit retransmiterea
serviciilor de programe prin reţelele de cablu, lipsesc din ofertele multor distribuitori de servicii,
ceea
ce
influenţează
negativ
dezvoltarea
audiovizualului
autohton.
Deşi Art. 29 (5) al Codului audiovizualului, stipulează expres că „distribuitorii care retransmit
servicii de programe prin reţele de telecomunicaţii vor include cu titlu gratuit în ofertele lor
serviciile de programe ale radiodifuzorilor publici şi, după posibilitate, ale radiodifuzorilor
locali”, aceste prevederi deseori se tălmăcesc arbitrar, reieşind doar din interesele proprii.
Luînd drept temei situaţia creată, Art. 9, 10, 11, 29, 39-41 ale Codului audiovizualului nr. 260XVI din 27.07.06, Statutul CCA şi Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare
a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se obligă să includă
în ofertele lor serviciile de programe gratuite ale radiodifuzorilor autohtoni.
Art. 2. În cazul divizării în pachete a ofertelor distribuitorilor de servicii, serviciile de
programe gratuite ale radiodifuzorilor autohtoni se vor include în pachetul social (de bază).
Art. 3. Prevederile Art. 1 al prezentei Decizii nu se referă la cazurile imposibilităţii tehnice de
recepţionare a serviciului de programe respectiv, fapt confirmat de autorităţile corespunzătoare.
Art. 4. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
Art. 5. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia expertiză şi licenţiere.
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