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DECIZIA nr. 17/113
din 08 iunie 2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile „PRIMANET” SRL
La 05 aprilie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 9/52 Cu
privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizația de
retransmisie „PRIMANET” SRL. Prin pct. 1 al deciziei a fost aplicată amendă în valoare de 5000
de lei „PRIMANET” SRL, fondatoarea studioului TV „PRIMANET” din or. Nisporeni
(Autorizația de retransmisie AB nr. 000216 din 29.03.2016), pentru nerespectarea Ofertei
serviciilor de programe retransmise (Anexa nr. 1, Oferta serviciilor de programe retransmise
aprobată prin Decizia CCA nr. 7/47 din 27 aprilie 2017), în conformitate cu art. 38 alin. (3) lit. b)
din Codul audiovizualului.
Pe data de 29 mai 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea prealabilă a „PRIMANET” SRL, fondatoarea studioului TV „PRIMANET” din or.
Nisporeni, prin care declară că nu este de acord cu decizia sus-menționată.
În cererea prealabilă, petiționarul invocă faptul că: „În același timp, complet eronat și lipsit
de orice argumentație factologică, este menționat precum că la aceeași dată ar fi fost efectuată o
altă verificare, care ar fi constatat că „PRIMANET” SRL nu respectă Condițiile la Autorizația de
retransmisie seria AB nr. 000216 din 29.03.2016”.
Petiționarul mai susține că: „Actul respectiv, datat cu 01 martie 2018 nu are semnătură
„PRIMANET” SRL nu este argumentat prin careva constatări de natură tehnică, care ar permite
a considera că are la bază un temei. Conform art. 37 lit. c), un control se efectuează ca urmare a
plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcare a
prevederilor legale. Prin urmare era obligatoriu ca persoana afectată să fie menționată”.
Examinând cererea prealabilă a „PRIMANET” SRL, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului constată netemeinicia acesteia și neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se
stabilește că Decizia nr. 9/52 din 05 aprilie 2018 a fost adoptată în strictă conformitate cu
prevederile Codului audiovizualului, iar temeiuri pentru revocarea acesteia nu au fost prezentate.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat repetat activitatea distribuitorului
de servicii „PRIMANET” SRL, iar verificarea repetată a confirmat faptul că „PRIMANET” SRL
nu respectă Condițiile la Autorizația de retransmisie seria AB nr. 000216 din 29.03.2016, prin
retransmisia unui pachet digital ce constă din 119 posturi TV, fără aprobarea acestuia de către
Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Mai mult, pct. 4.1. din Condițiile la Autorizația de retransmisie nr. 000216 din 29.03.2016,
eliberată „PRIMANET” SRL, prevede: „Membrii și angajații Consiliului Coordonator al
Audiovizualului au dreptul la acces în localurile instituției și să inspecteze titularul Autorizației
de retransmisie privind executarea condițiilor autorizației și a legislației în vigoare (notă:
constatarea listei posturilor de televiziune retransmise ale distribuitorului de servicii poate fi
efectuată atât la sediul/oficiul/filiala studioului, cât și la domiciliul abonaților distribuitorului de
servicii)”.
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Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, în temeiul prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Legii contenciosului administrativ nr. 793 din
10.02.2000 și ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge cererea prealabilă a „PRIMANET” SRL privind anularea Deciziei CCA nr.
9/52 din 05 aprilie 2018 (PRO – 8 (UNANIM) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și C. DUCA).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Juridică și Reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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