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DECIZIA nr. 36/222
din 28 decembrie 2018
Cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie
Printr-o cerere f/nr. din 17 decembrie 2018, „MEDIAMAX TV” SRL, în calitate de fondatoare a
postului de televiziune „Impact TV”, al cărui serviciu de programe este difuzat prin rețelele
distribuitorilor de servicii din țară, și „VIZUAL LIVE” SRL au solicitat Consiliului Coordonator al
Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000740 din 28.06.2013, de la „MEDIAMAX
TV” SRL către „VIZUAL LIVE” SRL, cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune
„Impact TV”.
Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic
necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din
licența de emisie.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că același reprezentant, în persoana
dlui Marcel Darie, administrator „MEDIAMAX TV” SRL și reprezentant „VIZUAL LIVE” SRL, nu
poate reprezenta atât interesele cedentului, cât și ale cesionarului. Respectiv, era imperios necesară
prezența reprezentantului „VIZUAL LIVE” SRL pentru a oferi informații mai detaliate cu privire la
activitatea în continuare a postului de televiziune „Impact TV”.
Totodată, administratorul „MEDIAMAX TV” SRL a declarat că nu are datorii față de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului. La întrebarea membrilor CCA dacă radiodifuzorul are datorii față de
alte instituții sau litigii în instanța de judecată, administratorul „MEDIAMAX TV” SRL nu a oferit o
informație concludentă dacă întreprinderea este implicată în litigii sau ar avea datorii față de alte entități.
În cadrul votării deschise, cererea de cesionare f/nr. din 17 decembrie 2018, parvenită din partea
„MEDIAMAX TV” SRL și „VIZUAL LIVE” SRL, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi
admisă (PRO – (4) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU și A. COZMA; CONTRA – (2) – D.
CURNIC și O. GUȚUȚUI).
În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 și 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la procedura și
condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărârea nr.
433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor prezentate de către
întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
2. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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