DECLARAŢIE

Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.75 din 18 octombrie 2005, prin care a fost
acordată licenţa de emisie pentru exploatarea reţelei a III-a naţională Companiei „Media Satelit” şi a fost
declarată nevalabilă licenţa de emisie a Companiei „Analitic Media Grup”, este, în opinia semnatarilor, în
contradicţie cu standardele internaţionale în domeniu. Decizia respectivă a fost adoptată în condiţii de
insuficientă transparenţă, în grabă neclară şi nejustificată, fapt care sugerează că interese de alt ordin decât
cele prevăzute de legislaţia în vigoare au determinat aceste acţiuni ale CCA.
Atât la momentul adoptării Deciziei nr. 75 din 18 octombrie 2005, cât şi până în acest moment,
există dubii serioase asupra autenticităţii unor documente, care au stat la baza deciziei date.
CCA a declarat nevalabilă licenţa de emisie, care a fost eliberată mai puţin decât un an în urmă
întreprinderii „Analitic Media Grup” S.A., fără să obţină o confirmare oficială a rezilierii contractului cu
această organizaţie de la ЗАО „Первый канал. Всемирная сеть”. CCA nu deţine nici alte confirmări că
documentele cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila ЗАО „Первый канал. Всемирная сеть” sunt
autentice, în condiţiile în care există o scrisoare de la această organizaţie că documentele respective ar fi
fost falsificate. Este evident că CCA nu are o justificare pentru acţiunile grăbite din cazul dat şi era oportun
să aştepte clarificarea faptelor.
În acelaşi timp, observăm că motivul legal inclus în Decizia nr. 75 din 18 octombrie 2005, pentru a
declara licenţa „Analitic Media Grup” SA nevalabilă, este art. 17 (3) al Legii audiovizualului “Licenţa de
emisie este netransmisibilă, iar modificarea ei se poate face numai de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului în condiţiile prezentei legi” şi art. 8, 8.1, 8.2, 8.3 şi 8.4 ale Deciziei CCA nr. 46 din 11
iunie 2002, care stipulează că, dacă un nou acţionar obţine mai mult de 49% din acţiuni, dreptul rezultat din
licenţa de emisie se stinge. Decizia CCA nr. 46 din 11 iunie 2002 nu a fost publicată în Monitorul Oficial.
În plus, CCA nu a făcut trimitere la aceste argumente atunci când a declarat disponibilizată reţeaua III
publică (Decizia nr. 65 din 13.09.2005), şi nici la şedinţa din 18.10.2005, ceea ce poate fi atestat în baza
procesului verbal nr. 25 al şedinţei CCA din 18.10.2005.
Decizia CCA nr. 75 din 18 octombrie 2005 a fost publicată a doua zi într-o ediţie specială a
Monitorului Oficial (FĂRĂ NUMĂR!), lucru care este suspect.
În concluzie, Centrul Independent de Jurnalism, Asociaţia Presei Independente, Uniunea
Jurnaliştilor, Comitetul pentru Libertatea Presei din Moldova consideră că schimbările recente în ceea ce
priveşte reţeaua a III-a naţională au fost făcute fără suficientă transparenţă şi motivaţie legală. Există
suspiciuni întemeiate că favorizarea noului proprietar de licenţă a fost determinată de relaţia acestuia cu
actuala putere, care ar continua în felul acesta să-şi extindă controlul şi influenţa asupra mass-media din
Republica Moldova.
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