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DECIZIA nr. 43/144
din 20 septembrie 2019
Cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele
de fapt asupra petiției parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea „ARAX-IMPEX”
SRL
Pe data de 28 august 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit petiția nr. 89
din 23.08.2019 din partea „ARAX-IMPEX” SRL, prin care informează despre faptul că a depus
la Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației o
sesizare privind conectarea neautorizată de către compania „EXCELENTER-COM” SRL,
fondatoarea studioului TV „DELTA”, la rețelele de retransmisie prin cablu a „ARAX-IMPEX”
SRL, iar pe marginea plângerii depuse a fost inițiat un proces contravențional.
În cadrul procesului contravențional, întru determinarea faptelor de conectare neautorizată
la rețelele de comunicații electronice a fost atrasă și IP „Serviciul Național de Management al
Frecvențelor Radio”, care a întocmit Actul de depistare și constatare tehnică nr. 34/19 din
09.08.2019.
„ARAX-IMPEX” SRL mai afirmă că în cadrul constatărilor efectuate de agenții
constatatori ai ANRCETI și expertul SNMFR, la 09.08.2019, prin rețeaua de cablu a
„EXCELENTER-COM” SRL erau retransmise 54 de posturi de televiziune, o parte dintre care nu
se regăsesc în Oferta de servicii media audiovizuale retransmise de către studioul de televiziune
„DELTA” aprobată prin Decizia CCA nr. 34/210 din 18.12.2018.
Consiliul Audiovizualului a monitorizat, pe data de 16 septembrie 2019, activitatea
distribuitorului de servicii „EXCELENTER-COM” SRL. La fața locului, angajații CA i-au
prezentat reprezentantului întreprinderii menționate petiția nr. 89 din 23.08.2019 din partea
„ARAX-IMPEX” SRL pentru expunerea poziției într-un termen cât mai restrâns.
La 20 septembrie 2019, la Consiliul Audiovizualului a parvenit scrisoarea din partea
„EXCELENTER-COM” SRL cu privire la cele invocate în petiția „ARAX-IMPEX” SRL.
Astfel, luând în considerare complexitatea cazului, în scopul unei examinări mai ample a
tuturor circumstanțelor acestuia și, totodată, în vederea analizei ample a celor expuse în scrisoarea
f/nr. din 20 septembrie 2019 a „EXCELENTER-COM” SRL se impune de a prelungi termenul de
efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt.
Este precizat că, conform prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale: „În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în termen
de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control privind
circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului
Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare”.
În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din Codului serviciilor media audiovizuale
nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului
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DECIDE:
1. A prelungi cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra petiției nr. 89 din 23.08.2019, parvenite la Consiliul Audiovizualului
din partea „ARAX-IMPEX” SRL (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V.
COJOCARU, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A informa subiecții interesați despre prezenta decizie.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Control și Digitalizare.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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