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Doamnei Liliana VIȚU-EȘANU, 
Președintă a Consiliului Audiovizualului 

al Republicii Moldova 
 
 
 

Stimată Domnă Președintă, 
 
Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 09 iunie 2022, în temeiul 

prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 183/2012 a 
examinat, proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea 
Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de 
utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs și, în 
limitele competenței sale, comunică următoarele. 

Prevederea ce se regăsește în capitolul III, pct. 35, sbpct. 3, potrivit căreia 
dosarul de participare nu se examinează în ședința de concurs a Consiliului 
Audiovizualului în cazul în care nu există frecvențe disponibile nu corespunde 
principiului oportunității normelor juridice prevăzut de art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea 
cu privire la actele normative nr. 100/2017, or în cazul indisponibilității frecvențelor 
nu există argumentarea necesității anunțării unui concurs.  

Din motive de claritate și eficiență, inclusiv pentru evitarea oricărei erori de 
interpretare, similar prevederilor referitoare la pluralitatea de participanți la concursul 
pentru repartizarea frecvențelor radio, considerăm necesar de prevăzut expres în 
capitolul I, pct. 18 din Regulament, care va fi procedura de determinare a 
învingătorului în cazul existenței mai multor participanți la concursul pentru 
repartizarea sloturilor din multiplex care întrunesc identic condițiile/criteriile stabilite.  

Astfel, pentru asigurarea transparenței la stabilirea învingătorului și în scopul 
asigurării respectării principiilor de bază ale concurenței este necesară stabilirea unor 
prevederi care ar corespunde cerințelor de calitate ale legii, sub aspectul clarității și 
previzibilității, care ar permite soluționarea unui eventual conflict la alegerea 
învingătorului. 

 
Cu respect, 

 
 

Alexei Gherțescu 
Președinte 
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