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DECIZIA nr. 11/79
din 08 iunie 2017
Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „OTV” și „Stil TV”
I. Prin Decizia nr. 11/58 din 08 aprilie 2016 (publicată în MO nr. 123-127 din 06.05.2016 ), ca
urmare a solicitării f/nr. din 28 martie 2016 a „SHOW-STIL” SRL, fondatoare a postului de
televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din r-nul
Donduşeni „STIL TV”, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a suspendat Licența de emisie seria
AA nr. 082900 din 25.03.2013, pentru o perioadă de şase luni.
La 06 noiembrie 2016 a expirat termenul de suspendare a Licenței de emisie seria AA nr. 082900
din 25.03.2013, eliberată „SHOW-STIL” SRL pentru postul de televiziune „STIL TV”. Până în
prezent, în adresa CCA nu a parvenit nicio scrisoare informativă care ar confirma faptul că postul de
televiziune „Stil TV” și-ar fi început activitatea.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat „SHOW-STIL” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „STIL TV”, prin: Decizia nr. 43/215 din 23 decembrie 2015 – avertizare
publică, și Decizia nr. 6/36 din 10 martie 2016 – amendă în valoare de 1800 de lei.
II. Prin Decizia nr. 18/106 din 14 iulie 2016 (publicată în MO nr. 232-244 din 29.07.2016), ca
urmare a solicitării nr. 01/06 din 27 iunie 2016 a SC „Status Marketing” SRL, fondatoare a postului de
televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „OTV”,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a suspendat Licența de emisie seria AA nr. 082895 din
23.05.12, pe o perioadă de șase luni, din motive financiare.
La 29 ianuarie 2017 a expirat termenul de suspendare a Licenței de emisie seria AA nr. 082895
din 23.05.12, eliberată SC „Status Marketing” SRL pentru postul de televiziune „OTV”. Până în
prezent, în adresa CCA nu a parvenit nicio scrisoare informativă care ar confirma faptul că postul de
televiziune „OTV” și-ar fi început activitatea.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat SC „Status Marketing” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „OTV”, prin: Decizia nr. 43/215 din 23 decembrie 2015 – avertizare publică;
Decizia 6/36 din 10 martie 2016 – amendă în valoare de 1800 de lei; Decizia nr. 14/75 din 17 mai
2016 – amendă în valoare de 5400 de lei.
Este de menționat că prin scrisoarea nr. 01/05 din 22 mai 2017, administratorul SC „Status
Marketing” SRL, Iulia Dubkovețki, a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului extinderea
termenului de suspendare a Licenței de emisie seria AA nr. 082895 din 23.05.12, pe încă o perioadă de
șase luni, din motivul dificultăților financiare.
În contextul celor menționate mai sus, art. 27 alin. (1) lit. d) din Codul audiovizualului
stipulează: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului poate retrage licența de emisie doar în cazul în
care:
d) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe de cel mult un an de la data eliberării
licenței”.
Totodată, alin. (2) al art. 27 din Codul audiovizualului prevede: „Consiliul Coordonator al
Audiovizualului aplică retragerea licenței de emisie doar după ce a epuizat celelalte modalități de
sancționare prevăzute la articolul 38”.
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Art. 24 din Statutul CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006, stabilește: „(1) Drept
temei pentru suspendarea licenței servesc: b) pierderea parțială sau temporară de către titularul de
licență a capacității de a desfăşura genul de activitate licențiat.
(2) Decizia privind suspendarea licenței se adoptă de Consiliu în termen de 15 zile lucrătoare de
la data stabilirii temeiurilor şi se aduce la cunoştința titularului de licență în termen de 5 zile
lucrătoare de la data adoptării deciziei. Termenul de suspendare a licenței nu poate depăşi 6 luni”.
Luând în considerare cele expuse mai sus, ca urmare a dezbaterilor publice, în baza prevederilor
art. 37-40 şi 66 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale
deciziilor CCA nr. 30/144 din 22 iulie 2015, nr. 43/215 din 23 decembrie 2015, nr. 14/75 din 17 mai
2016, nr. 6/36 din 10 martie 2016, nr. 11/58 din 08 aprilie 2016 și nr. 15/94 din 31 mai 2016, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1.
A retrage Licența de emisie seria AA nr. 082900 din 25.03.2013, eliberată „SHOWSTIL” SRL pentru postul de televiziune „STIL TV”, pentru derogări repetate de la art. 27 alin. (1) lit.
d) din Codul audiovizualului și pct. 3.1 lit. a) din Licența de emisie seria AA nr. 082900 din
25.03.2013, în conformitate cu art. 38 alin. (11) din Codul audiovizualului (PRO – (8) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI şi M.
ONCEANU-HADÂRCĂ).
2.
A retrage Licența de emisie seria AA nr. 082895 din 23.05.2012, eliberată SC „Status
Marketing” SRL pentru postul de televiziune „OTV”, pentru derogări repetate de la art. 27 alin. (1) lit.
d) din Codul audiovizualului și pct. 3.1 lit. a) din Licența de emisie seria AA nr. 082895 din
23.05.2012, în conformitate cu art. 38 alin. (11) din Codul audiovizualului (PRO – (8) – D. VICOL, D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI şi M.
ONCEANU-HADÂRCĂ).
3.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie poate fi contestată direct în instanța de judecată, fără a fi necesară formularea unei plângeri
prealabile.
4.
SC „Status Marketing” SRL și „SHOW-STIL” SRL se obligă, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei decizii de
retragere a licenței de emisie, să depună la Consiliu originalul licenței retrase.
5.
Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere. Dosarul posturilor de
televiziune „STIL TV” și „OTV” vor fi transmise în arhivă.
6.
Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția expertiză și licențiere.
7.
Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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