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art Nr : 618

Luînd în consideraţie calitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului de reprezentant şi
garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi de unica autoritate de reglementare în
domeniu, obligaţia de a asigura transparenţa mijloacelor mass-media electronice şi transparenţa
activităţii sale, obligaţia radiodifuzorilor de a informa obiectiv consumatorul de programe prin
prezentarea corectă a faptelor si a evenimentelor, în temeiul prevederilor Art. 10, 39, 40, 41 ale
Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. (1) Radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii căruia Consiliul Coordonator al
Audiovizualului i-a aplicat o sancţiune se obligă să comunice publicului motivele şi obiectul
sancţiunii, în formula care se va conţine în textul deciziei respective.
(2) Extrasul din decizia de sancţionare privind motivele şi obiectul sancţionării, ce urmează a
fi comunicată publicului, se înmînează/expediază radiodifuzorului/distribuitorului de servicii în
cel mult trei zile din data aprobării deciziei.
(3) În cazul serviciilor de programe TV, textul sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de ore
din data primirii extrasului din decizie, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.0023.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
(4) În cazul serviciilor de programe radio, textul sancţiunii va fi difuzat în următoarele 24 de
ore din data primirii extrasului din decizie, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 6.00-13.00, din
care o dată în principala emisiune de ştiri.
(5) Distribuitorul de servicii sancţionat se obligă de a difuza textul sancţiunii aplicate de CCA,
în mod continuu, timp de 3 zile, pe fiecare din canalele care au constituit obiectul sancţiunii.
Textul sancţiunii va fi difuzat din momentul primirii extrasului din decizie.
Art. 2. (1) Pentru serviciile de programe TV sau radio care, în intervalele orare fixate în Art. 1,
retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare va fi stabilită prin decizia de

sancţionare.
(2) Distribuitorul de servicii care are şi calitatea de radiodifuzor se va supune aceloraşi reguli
prevăzute în prezenta Decizie.
Art. 3. Textul privind motivele şi obiectul sancţionării, în formula CCA, nu poate fi difuzat în
blocurile de publicitate.
Art. 4. Nerespectarea prezentei Decizii se sancţionează potrivit prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006.
Art. 5. Prezenta Decizie se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează
pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Art. 6. Decizia CCA nr. 14 din 22 ianuarie 2007 se abrogă.
Art. 7. Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită Direcţia monitorizare şi
consilierul-jurist al CCA.
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