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ANEXE: Deciziile CA nr. 3/3, 3/4, 3/5, 3/6
PREŞEDINTE: Dragoş VICOL
MEMBRI: Tatiana BURAGA, Veronica COJOCARU, Artur COZMA, Dorina
CURNIC, Olga GUŢUŢUI, Iulian ROȘCA, Lidia VIZIRU
MEMBRI ABSENŢI: DGLAM: Lilia GUȚU
Doina GALBUR
DJR: Ion BURBULEA

ORDINEA DE ZI:
NR.
CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL
DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

1.

Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual de
activitate al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale

DLA

N. DASTIC

2.

Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual de
activitate al distribuitorilor de servicii media audiovizuale

DCD

V. BUJNIȚA

DLA

N. DASTIC

DGLAM

L. GUȚU

3.

4.

Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de
emisie a „MEDIA MAX” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Impact TV”
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale

D. VICOL: – Onorată asistență, bună ziua! Numărul necesar al membrilor Consiliului
Audiovizualului pentru a considera ședința deliberativă este asigurat.
Concomitent, stimați colegi, îmi face o deosebită plăcere să menționez faptul că
rândurile noastre se completează. Mă refer la membrii Consiliului
Audiovizualului. Cu acest prilej salutăm alăturarea de noi a membrului
Consiliului Audiovizualului, domnul Iulian Roșca. Îi urăm un parcurs cât mai
activ, să se manifeste așa cum a făcut-o și până în prezent, în calitate de șef al
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Direcției juridice și reglementări, în noua ipostază pe care o deține. Și încetîncet, completăm rândurile membrilor Consiliului Audiovizualului, astfel încât,
sperăm la următoarea ședință să fim in corpore prezenți pentru a desfășura
ședința, fiindcă fiecare dintre noi își aduce contribuția și obolul său la
dezvoltarea domeniului audiovizualului. Astfel încât, prezența fiecărui membru,
pentru mine, în calitate de președinte, dar și pentru domeniu, în ansamblu,
pentru noi toți, este una deosebit de importantă. Stimați colegi, am menționat că
ședința este deliberativă. Propun atenției Dvs. Ordinea de zi a ședinței
Consiliului Audiovizualului din 11 ianuarie curent. Stimați colegi, dacă sunt
propuneri pe marginea Ordinii de zi?
D. CURNIC: – Nu sunt.
D. VICOL: – Dacă nu sunt, Vă mulțumesc mult, atunci voi supune aprobării. Stimați
colegi, cine este pentru aprobarea Ordinii de zi a ședinței Consiliului
Audiovizualului din 11.01.2019, rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU
D. VICOL: – Unanim, Vă mulțumesc mult.
ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 1
Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual de activitate al
furnizorilor privați de servicii media audiovizuale
D. VICOL: – Invităm pentru prezentarea primului subiect pe domnul Nicolae Dastic - Cu
privire la aprobarea modelului de raport anual de activitate al furnizorilor
privați de servicii media audiovizuale. Stimați colegi, până ajunge la microfon
domnul Nicolae Dastic, vreau să Vă spun că noi am demarat chiar de la finele
anului trecut, odată cu intrarea în vigoare, promulgarea, mai bine zis, a Codului
serviciilor media audiovizuale, o activitate intensă în ceea ce vizează racordarea
tuturor prevederilor Codului audiovizualului la realitățile care se impun a fi
adoptate. În acest sens, am identificat o multitudine de modele, de declarații, de
regulamente, de liste, de concepții, de strategii, de regulamente, care necesită a
fi aprobate într-un timp rapid. Din această cauză, deci, noi vom continua și mai
departe să ne consolidăm eforturile, astfel încât, deocamdată, am identificat 24
de poziții, să vedem dacă se mai ramifică sau dacă trebuie suplimentate, astfel
încât Codul serviciilor media audiovizuale să poată fi pus în aplicare, în
conformitate cu prevederile sale, fiindcă această necesitate de a pune în aplicare
a respectivului Cod al serviciilor media audiovizuale necesită anume aprobarea
prin ședință publică a unor multitudini de acte și documente, care țin de
competența noastră. Aceasta a fost precizarea. Și o să găsiți, stimați colegi, în
ordinea de zi a viitoarelor ședințe ale Consiliului Audiovizualului, în această
ordine de idei, aceste acte la care am făcut referință adineauri. Dle Dastic, Vă
rog mult.
N. DASTIC: – În conformitate cu art. 4 alin. (11), art. 6 alin. (7) și art. 28 alin. (13) din
Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din
08.11.2018, furnizorii privați de servicii media sunt obligați să prezinte un
raport anual, conform modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului,
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până la data de 01 februarie a anului următor celui de gestiune.
Astfel, Consiliul Audiovizualului a elaborat și propune spre aprobare
„Modelul Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media” (Anexa
nr.1). Textul anexei nu poate fi modificat și urmează a fi completat integral de
către furnizorii privați de servicii media.
D. VICOL: – Stimați colegi, către domnul Dastic dacă sunt întrebări? Nu sunt întrebări. Eu
aș dori doar să remarc, stimați colegi, cu satisfacție și de această dată, că s-a
muncit, într-adevăr, foarte mult la elaborarea modelului acestui raport anual al
furnizorilor privați de servicii media audiovizuale. Vreau să Vă spun că el
consonează și derivă din prevederile Codului serviciilor media audiovizuale.
Fiecare literă, fiecare punct din acest model se regăsește în prevederile Codului
serviciilor media audiovizuale și era necesar aprobarea acestui model, și,
concomitent, abrogarea deciziilor care deja au devenit caduce odată cu intrarea
în vigoare a noului Cod al serviciilor media audiovizuale. Stimați colegi, dacă
nu sunt întrebări, eu voi supune votului. Dna Curnic, Vă rog.
D. CURNIC: – Ca urmare a discuției cu doamna Olga Guțuțui, a avut o propunere de a
exclude Datele bancare și eu sunt de acord cu această situație. Am discutat cu
doamna contabilă. Și, într-adevăr, întrucât nu mai este deja Fondul de susținere
a radiodifuzorilor, propunem excluderea Datelor bancare.
D. VICOL: – Stimați colegi, este o propunere judicioasă. Într-adevăr nu este necesară
prezența acestor date din considerentele enunțate de colega noastră, Dorina
Curnic. Stimați colegi, cu acest amendament, cu această propunere, voi supune
votului, ținându-se cont de propunerea care a fost enunțată adineauri. Alte
propuneri nu mai sunt, stimați colegi? Acestea fiind spuse, stimați colegi, voi
supune votului: Cine este de a aproba Modelul Raportului anual al furnizorilor
privați de servicii media, conform anexei prezentate în prezentul proiect de
decizie, rog să Vă pronunțați prin vot:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc. Și, concomitent, stimați colegi, voi supune votului
abrogarea. Cine este de a abroga deciziile Consiliului Coordonator al
Audiovizualului nr.12 din 25.01.2011 - Cu privire la Rapoartele anuale ale
radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii și nr. 35/176 din 29.09.2015 - Cu
privire la modificarea și completarea respectivei decizii din 25 ianuarie, rog să
Vă pronunțați prin vot:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim.
D. CURNIC: – Începând cu data de 01 martie.
D. VICOL: – Stimați colegi, Vă rog să se treacă în proiectul de decizie data de 01 martie
anul curent. Deci, am aprobat această decizie, cu această specificare. Vă
mulțumesc foarte mult.
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CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A aproba Modelul Raportului anual al furnizorilor privați de servicii media (Anexa nr. 1)
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O.
GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A abroga deciziile CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 – Cu privire la rapoartele anuale ale
radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii și nr. 35/176 din 29 septembrie 2015 – Cu privire la
modificarea și completarea Deciziei CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și
Direcția juridică și reglementări.
4. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 martie 2019.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
CA.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 3/3 din 11 ianuarie 2019
ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 2
Cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual de activitate al
distribuitorilor de servicii media audiovizuale
V. BUJNIȚA: – În conformitate cu prevederile art. 56 din Codul serviciilor media
audiovizuale, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, distribuitorii de
servicii media sunt obligați să prezinte un raport anual, conform modelului
aprobat de către Consiliul Audiovizualului, până la data de 01 februarie a anului
următor celui de referință.
Totodată, art. 84 alin. (5) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale
prevede că distribuitorii de servicii au obligația să prezinte, până la data de 01
februarie a anului următor celui de gestiune, contractele de retransmisiune a
serviciilor media audiovizuale.
Astfel, Consiliul Audiovizualului a elaborat și propune spre aprobare
„Modelul Raportului anual al distribuitorilor de servicii media” (Anexa nr.1).
Textul anexei nu poate fi modificat și urmează a fi completat integral de către
distribuitorii de servicii media.
D. VICOL: – Mulțumesc, dle raportor. Dacă sunt întrebări către domnia sa? Dna Guțuțui,
Vă rog.
O. GUȚUȚUI: – E vorba despre aceeași propunere care a fost făcută anterior de către doamna
Curnic, cu privire la Datele bancare, să fie excluse. Mulțumesc mult.
D. VICOL: – Se propune ca pct. 21 să fie exclus. Dle Cozma, Vă rog.
A. COZMA: – La pct. 10 - Sursele de finanțare a serviciilor media audiovizuale: autohton și
străin. Care e relevanța informației respective?
D. VICOL: – Dle raportor, Vă rog să răspundeți.
V. BUJNIȚA: – Acesta a fost preluat din raportul anterior, din acel vechi, și, totodată, din
Pagina 4 din 8

Procesul-verbal nr.3 al ședinței publice a CA din 11 ianuarie 2019, ora 09.00

Codul serviciilor media audiovizuale.
D. VICOL: – Deci, prevederile actualului Cod prevăd prezența unui atare punct.
O. GUȚUȚUI: – Până acum tot așa se prezenta informația.
D. VICOL: – Mai sunt alte întrebări, stimați colegi? Dacă nu sunt alte întrebări, deci, acest
proiect de decizie vine în completarea eforturilor pe care le-am amintit pe pliere
pe prevederile noului Cod al serviciilor media audiovizuale. Și îmi exprim, de
asemenea, recunoștința față de toți cei care s-au implicat și au elaborat. Propun
spre aprobare acest proiect de decizie. Dacă nu sunt întrebări, voi supune,
stimați colegi, cu amendamentul care a fost propus de către Dvs., cu excluderea
punctului cu privire la Datele bancare, acest proiect de decizie. Stimați colegi,
cu această precizare, cine este de a aproba Modelul Raportului anual al
distribuitorilor de servicii media, anexa respectivă, rog să Vă pronunțați prin
vot:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc mult, stimați colegi.
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A aproba Modelul Raportului anual al distribuitorilor de servicii media (Anexa nr. 1) (PRO –
(8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, I.
ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția control și digitalizare și
Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie intră în vigoare de la 01 martie 2019.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a
CA.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 3/4 din 11 ianuarie 2019
ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 3
Cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie a
„MEDIA MAX” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Impact TV”
N. DASTIC: – Prin cererea f/nr. din 04 ianuarie 2019, „MEDIAMAX TV” SRL, în calitate
de fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe
prin reţelele distribuitorilor de servicii din țară „Impact TV”, a solicitat
Consiliului Audiovizualului suspendarea Licenței de emisie seria AC nr.
000740 din 28.06.2013 pentru o perioadă de 6 luni, din incapacitate financiară.
Este de menționat că conform art. 24 alin. (1) pct. b) din Statutul CCA,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006:
”(1) Drept temei pentru suspendarea licenței servesc: b) pierderea
parțială sau temporară de către titularul de licență a capacității de a
desfășura genul de activitate licențiat;
(2) Termenul de suspendare a licenței nu poate depăși 6 luni”.
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D. VICOL: – Mulțumesc. Către raportor dacă sunt întrebări, stimați colegi? Observați că
este anexat la proiectul de decizie cererea domnului Marcel Darie și în ultimul
alineat menționează expres că „suspendarea licenței de emisie vine din
incapacitatea financiară cu care se confruntă la moment întreprinderea”.
Acesta este motivul invocat de către solicitant. De asemenea, vreau să Vă
întreb, stimați colegi, în asemenea cazuri, nu este obligatorie prezența
solicitantului, dacă există cererea, da? Putem examina?
Membrii CA: – Nu este obligatorie, dacă este cererea.
D. VICOL: – Stimați colegi, dacă sunt întrebări, doriți să Vă pronunțați? Dacă totul este
clar, atunci, cu permisiunea Dvs., voi propune votului următoarea chestiune.
Stimați colegi, cine este de a admite cererea „MEDIAMAX TV” SRL, în
calitate de fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea serviciului de
programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, „Impact TV”, de
suspendare a Licenței de emisie seria AC nr. 000740 din 28.06.2013 și,
concomitent, a suspenda pentru o perioadă de 6 luni Licența de emisie
nominalizată, eliberată „MEDIAMAX TV” SRL pentru postul de televiziune
„Impact TV”, rog să Vă pronunțați prin vot:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc mult.
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A admite cererea „MEDIAMAX TV” SRL, fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea
serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „Impact TV”, de suspendare a
Licenței de emisie seria AC nr. 000740 din 28.06.2013 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A suspenda, pentru o perioadă de 6 luni, Licența de emisie seria AC nr. 000740 din
28.06.2013, eliberată „MEDIAMAX TV” SRL pentru postul de televiziune „Impact TV” (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
2. „MEDIAMAX TV” SRL va informa Consiliul Audiovizualului, după expirarea termenului de
6 luni, prevăzut pentru suspendarea licenței de emisie, cu privire la reluarea emisiei.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
CA.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 3/5 din 11 ianuarie 2019
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ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 4
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
L. GUȚU: – Centrul de Resurse Juridice din Moldova a înaintat Consiliului
Audiovizualului demersul din 02 ianuarie 2019, prin care a solicitat suportul în
vederea mediatizării, cu titlu gratuit, în serviciile de televiziune și
radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale a campaniei de
informare „Direcționează 2% și contribuie la ceea ce contează pentru tine!”.
Este vorba de 1 spot, realizat în limbile română și rusă, în variantă video și
audio. Perioada de mediatizare: 01 februarie – 30 aprilie 2019.
Se vizualizează spotul.
L. GUȚU: – Dle președinte, dacă îmi permiteți o remarcă.
D. VICOL: – Da, Vă rog.
L. GUȚU: – Anul trecut, noi, la fel, am susținut această campanie prin Decizia 3/10 din
26.01.2018.
D. VICOL: – Mulțumim pentru această precizare. Eu observ, în sală este reprezentantul
Centrului de Resurse Juridice din Moldova și îi oferim cuvântul. Vă rog să Vă
prezentați pentru procesul-verbal.
Reprezentantul
CRJ: – Bună ziua, stimați membri ai Consiliului. Eu sunt reprezentantul Centrului de
Resurse Juridice din Moldova. Într-adevăr, noi și anul trecut am avut un spot
pentru promovarea Legii 2%, unde Dvs. ați fost parteneri ai acestui spot, noi am
inclus logoul Dvs. și spotul a fost difuzat și preluat de câteva posturi TV și de
radio. Anul acesta am decis să facem un spot nou, fiindcă am observat ce a
mers sau ce nu a mers în spotul trecut. Am adăugat un element de informare,
prin care le spunem oamenilor cum pot să-și verifice datoriile la impozitul pe
venit, pentru că aproximativ 30% din întreaga sumă redirecționată a fost anulată
anume din faptul că persoanele aveau datorii la impozitul pe venit. Și acesta
este noul produs, sperăm că este unul mai explicit, mai pe înțelesul tuturor.
Sperăm să-și aibă impactul pe care ni-l dorim. Dar pentru a avea impact, trebuie
să-l promovăm.
D. VICOL: – Foarte bună precizare. Stimați colegi, dorește cineva să se pronunțe? Alături
de Dvs. susțin, stimați colegi, această inițiativă. Și mie mi se pare că ceea ce am
vizualizat noi corespunde faptului ca mesajul să ajungă în ținta pe care și-o
propun reprezentanții Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Dacă nu
există luări de cuvânt, stimați colegi, voi supune votului. Cine este de a admite
demersul nr.1/19 din 2 ianuarie curent al Centrului de Resurse Juridice din
Moldova și a recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea,
cu titlu gratuit, a campaniei de informare „Direcționează 2% și contribuie la
ceea ce contează pentru tine”, un spot realizat în limbile română și rusă, în
varianta video și audio, cu durata de 45 sec. și, respectiv, 30 sec. pentru
perioada de referință: 01 februarie – 30 aprilie 2019, rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
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D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc. Și Dvs. Vă urăm succes. Sperăm ca furnizorii de
servicii media să fie receptivi și să preia această inițiativă a Dvs.
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A admite demersul nr. 1/19 din 02 ianuarie 2019 al Centrului de Resurse Juridice din Moldova
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O.
GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale difuzarea, cu titlu gratuit, a
campaniei de informare „Direcționează 2% și contribuie la ceea ce contează pentru tine!” (1 spot,
realizat în limbile română și rusă, în variantă video și audio, durata: 45 sec. și 30 sec.), pentru perioada:
01 februarie – 30 aprilie 2019 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.2. Materialele video și audio vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media
audiovizuale de Centrul de Resurse Juridice din Moldova.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere, autorizare
și monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
Consiliului Audiovizualului.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 3/6 din 11 ianuarie 2019
Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi
a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.

PREŞEDINTELE
Consiliului Audiovizualului

Dragoș VICOL
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