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DECIZIA nr. 4/26
din 26 februarie 2016
Cu privire la executarea deciziilor CCA nr. 44/222
din 29 decembrie 2015 şi nr. 3/18 din 11 februarie 2016
La 22 decembrie 2015, în adresa CCA a parvenit demersul f/nr. din 16 decembrie 2015 al
companiei ,,SMG Moviel Limited”, prin care informează că la data de 21 ianuarie 2013, între
compania ,,SMG Moviel Limited” şi „Selectcanal TV” SRL din Republica Moldova, a fost
încheiat contractul nr. 21/01/13-TV cu privire la transmiterea drepturilor de autor asupra a 92 de
opere audiovizuale pentru postul de televiziune „N4”. Petiţionarul mai susţine că, contrar
prevederilor contractului nr. 21/01/13-TV, postul de televiziune „N4” a difuzat mai multe filme
şi a depăşit termenul stabilit în contractul încheiat de ,,SMG Moviel Limited” şi „Selectcanal
TV” SRL.
La 23 decembrie 2015, Asociaţia Obştească „Asociaţia Naţională pentru Protecţia
Creaţiei Intelectuale”, prin scrisoarea nr. 28/12-15 din 23.12.2015, a sesizat CCA cu referire la
aceleaşi derogări din partea companiei „Selectcanal TV” SRL.
La 29 decembrie 2015, prin Decizia nr. 44/222, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a luat act de sesizările companiei ,,SMG Moviel Limited” şi a Asociaţiei
Obşteşti „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” cu referire la încălcarea
dreptului de autor la difuzarea unor opere audiovizuale şi a obligat postul de televiziune „N4” să
prezinte, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei, dovada legală (contracte,
acorduri) asupra operelor audiovizuale nominalizate în sesizări.
Prin scrisoarea nr. 9 din 05 ianuarie 2016, CCA a remis Decizia nr. 44/222 din
29.12.2015 companiei „Selectcanal TV” SRL spre executare, care a fost recepţionată la data de
11 ianuarie 2016. Deoarece compania „Selectcanal TV” SRL nu a răspuns la solicitarea CCA şi
nu s-a conformat deciziei, prin Decizia nr. 3/18 din 11 februarie 2016 Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a aplicat avertizare publică companiei „Selectcanal TV” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „N4”, pentru transmisia serviciului de programe cu încălcarea
prevederilor Licenţei de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011 (derogări de la pct. 3.1. lit.
(n) din condiţiile la licenţa de emisie, art. 25 alin. (1) lit. l) şi 37 alin. (2) din Codul
audiovizualului), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Codul
audiovizualului.
Totodată, CCA a obligat postul de televiziune „N4” să prezinte, în termen de 3 zile de la
data aducerii la cunoştinţă a deciziei, dovada legală (contracte, acorduri) asupra operelor
audiovizuale nominalizate în sesizările examinate prin Decizia CCA nr. 44/222 din 29.12.2015.
Prin scrisoarea nr. 96 din 18.02.2016, CCA a remis Decizia nr. 3/18 din 11.02.2016 spre
cunoştinţă şi executare. Adresarea a fost recepţionată la 19 februarie 2016, iar pînă la data de 24
februarie curent se constată că radiodifuzorul nu s-a conformat solicitării CCA şi nu a executat
deciziile nr. 3/18 din 11.02.2016 şi nr. 44/222 din 29.12.2015.
Este de menţionat că Decizia CCA nr. 3/18 din 11.02.2016 a fost publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 38-42 din 19.02.2016.
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În acest sens, prin neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA, „Selectcanal TV”
SRL a admis derogări de la prevederile pct. 3.1. din condiţiile la Licenţa de emisie seria AA nr.
082882 din 18.05.2011, care prevede că radiodifuzorul este obligat:
- lit. a): să respecte cu stricteţe Codul audiovizualului, deciziile, reglementările şi
indicaţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului;
- lit. n): să se conformeze solicitărilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de
a prezenta informaţii despre activitatea sa şi regulamentelor elaborate de acesta.
În cadrul şedinţei publice, reprezentantul companiei „Selectcanal TV” SRL a menţionat că
problematica respectării dreptului de autor, a drepturilor conexe şi a aplicării sancţiunilor pentru
nerespectarea acestor drepturi nu intră în competenţele legale ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului. În replică, membrii CCA au explicat faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat
anterior pentru neprezentarea informaţiei solicitate în limitele legale de către CCA şi nicidecum
pentru nerespectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.
Ca urmare a examinării publice a actelor parvenite, în temeiul prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Codului contravenţional nr. 218 din 24.10.2008, ale
Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi ale Statutului CCA,
aprobat prin Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aplica amendă în valoare de 3600 de lei companiei „Selectcanal TV” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „N4”, pentru transmisia serviciilor de programe cu
încălcarea prevederilor Licenţei de emisie seria AA nr. 082882 din 18.05.2011 (derogări de la
pct. 3.1 lit. a) şi n) din condiţiile la licenţa de emisie, art. 25 alin. (1) lit. l) şi 37 alin. (2) din
Codul audiovizualului, nerespectarea deciziilor CCA nr. 44/222 din 29 decembrie 2015 şi nr.
3/18 din 11 februarie 2016), în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Codul
audiovizualului (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, C. MÎŢU şi D. VICOL).
2. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) din Codul audiovizualului şi ale Deciziei
CCA nr. 96 din 17.10.2008, la data aducerii la cunoştinţă (primirea prin scrisoare recomandată a
deciziei), postul de televiziune „N4” va executa prezenta decizie, va înlătura derogările atestate
şi va comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în formula legislaţiei în vigoare.
3. A obliga compania „Selectcanal TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „N4”, să
prezinte, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunoştinţă a prezentei decizii, dovada legală
(contracte, acorduri) asupra operelor audiovizuale nominalizate în sesizările examinate prin
Decizia CCA nr. 44/222 din 29.12.2015.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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