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vigoare
DECIZIA Consiliului Coordonator 26.03.04
al Audiovizualului din Republica
Moldova, Nr.10 din 16 martie 2004,
cu privire la bilanţul concursului
pentru utilizarea frecvenţelor radio
DECIZIA Consiliului Coordonator 26.03.04
al Audiovizualului din Republica
Moldova, Nr.12 din 16 martie, cu
privire la eliberarea licenţelor de
emisie
LEGE nr. 573-XV din 26
9. 04.04
decembrie 2003 pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative

DECIZIA Consiliului Coordonator 16. 04.04
al Audiovizualului din Republica
Moldova Nr 23 din 8 aprilie cu
privire la reexaminarea Deciziei
CCA nr. 6 din 3 februarie 2004
5 HOTĂRÎREA Comisiei Naţionale a 23.04.04
. Valorilor Mobiliare nr. 17/2 cu
privire la reorganizarea Publicaţiei
Periodice Gazeta „Business–Elita”
SA
6 LEGE nr. 111-XV din 22 aprilie 07.05.04
. pentru modificarea Codului penal al
Republicii Moldova

Notă
Acordarea frecvenţelor de radio întreprinderilor
« Basaradio » SRL - postului de radio « Europa
plus Moldova », « Dixi Media Grup » SRL postului de radio « Hit FM », „Aer –
Comunicaţie” SRL - postului de radio „Ecou” şi
asociaţiei obşteşti « T.E.M.M.A. » pentru postul
de radio « Autoradio »
Decizie luată în scopul eliberării licenţelor de
emisie întreprinderilor care au depus cereri în
conformitate cu prevederile art. 25 din Legea
audiovizualului nr.603 – XIII din 03.10.1995
Se modifică şi se completează Legea cu privire
la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi
organizaţiilor , Art 28 „Actele necesare pentru
radierea din Registrul de stat”
Se repun în vigoare licenţele de emisie a
postului de radio „Antena C” şi studioului
„Euro TV- Chişinău”. Prezenta decizie a intrat
în vigoare la 16 aprilie 2004. Decizia se
anexează.
Publicaţia Periodică Gazeta „Business –Elita”
SA a fost transformată în SRL

Parlamentul R.M. a exclus din Codul Penal
articolul 170 „Calomnia”, ce prevedea
responsabilitatea penală pentru calomnie şi
privarea de libertate pe un termen de pînă la 5
ani.
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Aspecte esenţiale:
1. DECIZIA Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova Nr.10
din 16 martie 2004, cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor
radio (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-52 din 26.03.2004)
La 3 februarie 2004 Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat un concurs pentru
utilizarea frecvenţelor radio disponibilizate, al cărui termen a expirat la 10.03.2004.
La concurs s-au înscris 5 participanţi.
În conformitate cu rezultatele votării, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis să
fie acordate - frecvenţele radio 71,00 MHz - 25,0 dBW - Chişinău şi 106,4 MHz - 29,0 dBW
– Chişinău, întreprinderii "Basaradio" SRL din Chişinău, căreia i se eliberează licenţă de
emisie pentru postul de radio "Europa plus Moldova";
- frecvenţele radio 101,7 MHz - 30,0 dBW - Chişinău şi 106,6 MHz - 37,0 dBW – Comrat,
se acordă întreprinderii "Dixi Media Grup" SRL din Chişinău, căreia i se eliberează
licenţă de emisie pentru postul de radio "Hit FM".
- frecvenţa radio 103,2 MHz - 22,0 dBW - Chişinău se acordă Asociaţiei Obşteşti
"T.E.M.M.A." din Chişinău, căreia i se eliberează licenţă de emisie pentru postul de radio
"Autoradio".
- frecvenţa radio 105,2 MHz -26,5 dBW - Chişinău se acordă întreprinderii "Aer Comunicaţie" SRL din Chişinău, căreia i se eliberează licenţă de emisie pentru postul de
radio "Ecou".
Cererea întreprinderii "Ocmidius" SRL (director dl Verstiuc M.) privind eliberarea unei noi
licenţe de emisie pentru postul de radio "Vox" a fost respinsă (8 voturi PRO, 1 vot CONTRA) în urma încălcărilor prevederilor Legii audiovizualului, art.10 „ emisia fără licenţă
de emisie şi fără decizie de autorizare”, art.15 (1) „Licenţa de emisie cuprinde categoriile de
informaţii ce vor constitui obiectul difuzării în public” şi art.47 (4) - retransmisie fără drept
legal al programelor altui post de radio, art.17 (3) - emisie cu o altă denumire, fără
modificările corespunzătoare în licenţă; încălcarea grilei de emisie şi concepţiei de program,
pentru care a fost eliberată licenţa de emisie; neexecutarea avertizării publice din 3 februarie
curent, prin care i s-au cerut să revină la grila de emisie şi la concepţia, aprobate de CCA. Ca
rezultat frecvenţa 100,1 MHz - 35,0 dBW - Chişinău, pe care a funcţionat postul de radio
"Vox", a fost remisă Ministerului Transporturilor şi Comunicaţiilor.
Departamentul expertiză, licenţiere şi monitorizare (DELM) (dl Cibotaru A.) va efectua
monitorizarea posturilor de radio nominalizate la capitolul respectarea conceptelor de
program şi a grilelor de emisie, prezentate la concurs,în baza cărora li s-au eliberat licenţele
de emisie. Rezultatele monitorizării vor fi examinate în şedinţa CCA din luna iulie curent.
Controlul asupra executării prezentei Decizii îl exercită DELM (dl Cibotaru A.).
Decizia a fost luată în temeiul art.15 (2) şi (4) al Legii audiovizualului nr.603-XIII din
03.10.1995
(2)” Licenţa de emisie se eliberează de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în
urma unui concurs la care pot participa posesorii avizului tehnic prealabil. Avizul tehnic
prealabil, eliberat de organul central de specialitate, se prezintă Consiliului Coordonator
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al Audiovizualului în cel mult 30 de zile de la data disponibilizării frecvenţei (canalului)
pentru comunicaţii audiovizuale. »
(4)” Criteriile de departajare şi prevederile din licenţa de emisie trebuie să asigure
pluralismul de opinii, egalitatea de tratament a participanţilor, calitatea şi diversitatea
programelor, favorizarea liberei concurenţe, a creaţiei şi a producţiei audiovizuale naţionale,
independenţa şi imparţialitatea programelor difuzate de instituţiile audiovizualului. »
2. DECIZIA Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova, Nr.12
din 16 martie, cu privire la eliberarea licenţelor de emisie (Monitorul Oficial al
R.Moldova nr.50-52 din 26.03.2004)
Ca urmare a examinării cererilor depuse şi în conformitate cu prevederile Art. 25 Legea
audiovizualului nr.603-XIII din 03.10.1995, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a decis a fi eliberate licenţe de emisie următoarelor întreprinderi:
a. "Poligrant" SRL (director dl Avcinicov A.) din mun.Chişinău pentru studioul tv prin
cablu "TV Otaci" din or.Otaci;
b. "TV CARP" SRL (director dl Simionel V.) din s.Cărpineni, r-nul Hînceşti pentru studioul
tv prin cablu "TV CARP" din aceeaşi localitate;
c. "Iurtaş-Nord" SRL (director dl Molodovschii I.) din or.Rîşcani, pentru studioul tv prin
cablu "Iu-TV" din s.Baraboi, r-nul Donduşeni;
d. "Helis-97" SRL (director dl Hersun L.) din or.Teleneşti, pentru studioul tv prin cablu
"TVT" din aceeaşi localitate;
e. ÎS "Moldtelecom" SA filiala Leova (director dl Roşca V.) din or.Leova, pentru
studioul tv prin cablu "Leova-TV" din aceeaşi localitate;
f. "Lux-NET" SRL (director dl Sorocean A.) din mun.Chişinău pentru studioul tv prin cablu
"Lux-NET" din aceeaşi localitate.
Cererea întreprinderii"VIC GRUP TV" SRL (director dl Catărău V.) din s.Puhoi, Ialoveni,
pentru studioul tv prin cablu "VIC TV" din aceeaşi localitate a fost respinsă pe motiv că
documentele prezentate nu corespund rigorilor stabilite.
Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Departamentul expertiză, licenţiere
şi monitorizare (dl Cibotaru A.).
3.

LEGE nr. 573-XV din 26decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-60 din 9.04.2004)

Această lege introduce unele modificări de concretizare în Legea nr. 1265- XIV din 5
octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 31-34, art. 109). Articolul 28 a fost completat cu un
alineat nou (alineatul (2)). Legea se modifică după cum urmează:
Articolul 28. Actele necesare pentru radierea din Registrul de stat
(1) Pentru radierea din Registrul de stat a întreprinderii sau organizaţiei, se prezintă
următoarele acte:
a) cerere cu privire la radiere;
b) documentele de constituire şi certificatul de înregistrare ale întreprinderii sau organizaţiei
(în original);
c) extrasul din Registrul de stat confirmînd faptul că întreprinderea sau organizaţia în
proces de lichidare nu este fondator al unei alte întreprinderi sau organizaţii şi nu are
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filiale şi reprezentanţe;
d) actul de confirmare a achitării integrale cu bugetul public naţional, eliberat de
inspectoratul fiscal teritorial;
e) actul de confirmare a închiderii contului (conturilor) bancar, eliberat de banca (băncile)
deserventă;
f) actul de predare spre nimicire a ştampilelor întreprinderii sau organizaţiei, eliberat de
organul de poliţie în a cărui rază aceasta îşi
are sediul;
g) copia de pe avizul de lichidare (reorganizare) a întreprinderii sau organizaţiei, publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
h) documentul, eliberat de Arhiva de Stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce
fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului.
(2) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi
radierea debitorului din Registrul de stat, nu este necesară prezentarea actelor menţionare la
alin.(1).
4. DECIZIA Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova Nr 23
din 8 aprilie cu privire la reexaminarea Deciziei CCA nr. 6 din 3 februarie 2004
(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.61-63 din 16.04.2004)
„Prin Decizia nr.6 din 3 februarie 2004 "Despre tergiversarea executării Deciziei CCA
nr.33 din 5 august 2003 de către Consiliul Municipal Chişinău", CCA a suspendat, pînă la
aducerea documentelor de constituire în conformitate cu art.1 al Legii audiovizualului,
licenţele de emisie şi deciziile de autorizare, eliberate Primăriei Chişinău pentru postul
de radio "Antena C" şi studioul "Euro TV-Chişinău". Instituţiile nominalizate s-au
conformat şi au stopat emisia cu începere de la 6 februarie 2004 - data publicării Deciziei în
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
Deşi în perioada următoare Consiliul Municipal şi Primăria Chişinău au cerut, uneori
ultimativ, anularea Deciziei în cauză, antrenînd în acţiuni de protest organismele
internaţionale şi colectivele de creaţie ale instituţiilor presei electronice, CCA a declarat de
fiecare dată că se conduce în activitatea sa doar de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova
şi insistă ca ea să fie respectată.
La 7 aprilie 2004 postul de radio "Antena C" şi studioul "Euro TV-Chişinău" au fost, în
fine, înregistrate în calitate de persoane juridice şi la 8 aprilie 2004 au prezentat documentele
respective.
Reieşind din cele constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. Se repun în vigoare licenţele de emisie nr.186 din 18.12.2001 nr.18 din
10.06.1997 şi deciziile de autorizare, eliberate Primăriei municipiului Chişinău pentru
postul de radio "Antena C" şi studioul "Euro TV-Chişinău".
Art. 2. Prezenta Decizie intră în vigoare din data publicării ei în "Monitorul Oficial al
Republicii Moldova".
Art. 3. Supravegherea executării prezentei Decizii o exercită DELM (dl Cibotaru A.) şi
consilierul-jurist al CCA (dl Oţel M.).”
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5. HOTĂRÎREA Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/2 cu privire la
reorganizarea Publicaţiei Periodice Gazeta „Business –Elita” SA (Monitorul Oficial
al R.Moldova nr.64 -66 din 23.04.2004)
Publicaţia Periodică Gazeta "Business-Elita" SA a fost reorganizată prin transformare în SRL.
Autorizarea de reorganizare a fost efectuată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în
urma examinării materialelor prezentate de Publicaţia Periodică Gazeta "Business-Elita" SA
(nr.10405236 din 17.05.1995, mun. Chişinău, bd. Dacia, 3/1, ap.102).

6. LEGE nr. 111-XV din 22 aprilie pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.73-76 din 7.05.2004).
Deputaţii au dat curs iniţiativei legislative a preşedintelui Vladimir Voronin. Ca urmare,
Codul penal al Republicii Moldova a fost modificat fiind exclus art. 170 „Calomnia, adică
răspîndirea cu bună-ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană, însoţită
de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave ori
soldată cu urmări grave”. Sancţiunea pentru calomnie prevedea închisoare pînă la 5 ani.
Din 07 mai a intrat în vigoare excluderea Articolul 170 ”Calomnia” din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr. 128-129, art. 1012).
În cazurile de calomnie vor fi aplicate prevederile Art. 47/2 „Calomnia” , Codul cu privire
la Contravenţiile Administrative
„Calomnia” este definită în codul contravenţiilor administrative ca” răspîndirea cu bună
ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce defăimează o altă persoană” şi care atrage aplicarea
unei amenzi de la zece la douăzeci şi cinci de salarii minime sau arest administrativ pe un
termen de pînă la treizeci de zile.

♦ Buletinul este disponibil în limba română şi rusă
Buletin elaborat de Angela Mitrofan, Coordonator Serviciul Juridic CIJ.
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