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DECIZIA nr. 25/170
din 09 octombrie 2018
Cu privire la dizolvarea benevolă a Întreprinderii de Stat „Obiectiv AV”, revista
„Panoramic TV”
Prin Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 53 din 16 iulie 2002 a fost
fondată Întreprinderea de Stat „Obiectiv AV”, revista „Panoramic TV”, în vederea editării
publicației „Panoramic TV” și difuzării materialelor publicitare. Potrivit statutului, pe lângă
activitatea de bază, întreprinderea prestează servicii de editare a cărților, a broșurilor și a altor
publicații, prestează servicii de traducere și consultanță, organizează concursuri și festivaluri de
programe de Radio-TV.
Publicația a fost fondată cu scopul de propagare a valorilor democratice, de promovare a
libertății de expresie în Republica Moldova în deplină concordanță cu normele dreptului
internațional, afirmarea valorilor naționale și universale, reflectarea realităților politice, socialeconomice și culturale din țară, a altor fenomene din societate.
Având în vedere faptul că revista „Panoramic TV” nu se mai editează încă din perioada
anilor 2007-2008, iar alte servicii la fel nu au fost prestate de către ÎS „Obiectiv AV”, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului consideră oportun încetarea activității acesteia și în condițiile
prevederilor art. 13 alin. (1) și art. 19 alin. (2) din Legea nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la
întreprinderea de stat și întreprinderea municipală urmează să propună dizolvarea benevolă a
întreprinderii respective. La fel, în condițiile art. 13 alin. (2) din legea menționată, dizolvarea
benevolă a întreprinderii de stat are ca efect deschiderea procedurii de lichidare de către fondator.
Dat fiind faptul că potrivit Anexei nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr. 902 din 06.11.2017 cu
privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății Publice, ÎS ”Obiectiv AV” a fost inclusă
în lista întreprinderilor de stat fondate de Agenția Proprietății Publice, autoritate care, conform
Legii nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, este
subordonată Executivului și, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 902 din 06.11.2017,
exercită în numele Guvernului funcțiile de fondator a întreprinderilor de stat, adoptarea hotărârii
cu privire la lichidarea întreprinderii menționate mai sus, potrivit art. 6 al Legii nr. 121 din
04.05.2007, ține de competența Guvernului.
În temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006,
ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, ale pct. 6.1 din Statutul Întreprinderii de Stat: revista „Panoramic TV”, ale art. 13 alin.
(1) și art. 19 alin. (2) din Legea nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A dizolva benevol Întreprinderea de Stat „Obiectiv AV”, revista „Panoramic TV”, și a
propune Agenției Proprietății Publice lichidarea benevolă a acesteia (PRO – (8) UNANIM – D.
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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 CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL

2 din 2

