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Excelentele voastre,
Stimati domni/doamne,

Dorim sa semnalam un abuz grav si repetat la adresa libertatii presei, comis de Consiliul
Audiovizualului din Republica Moldova.
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA este editorul portalului independent de stiri Cotidianul.MD. un site
cu o medie de peste 35.000 de vizitatori unici pe zi. Asociatia obsteasca intentioneaza sa-si transforme
produsul media Cotidianul LIVE, dar si portalul de stiri, Tntr-un canal de televiziune pentru consumatorii
care nu au acces la internet. Tn acest sens, A. 0. PEOPLE FOR FREE MEDIA a castigat un grant de la
Ambasada Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova pentru a porni si dezvolta canalul de
televiziune (constructia studiourilor, plata salariilor, achizitia de echipament necesar industriei TV).
Tn scopul crearii postului de televiziune, A. 0. PEOPLE FOR FREE MEDIA a depus la Consiliul
Audiovizualului (CA) din Republica Moldova, la 2 martie 2020, o cerere de acordare a licentei de emisie
pentru Cotidianul TV (CTV).
La sedinta CA din 27 martie, prima la care a fost examinata cererea acordarii licentei pentru CTV,
presedintele CA, Dragos Vicol, cel care a condus sedinta, Tnainte de a oferi cuvantul membrilor CA pentru
a se expune la subiect, s-a antepronuntat Tn sensul de a critica continutul dosarului depus de A. 0. PEOPLE
FOR FREE MEDIA. La acea sedinta, membrii CA au decis sa amane examinarea chestiunii pentru o data
ulterioara.
Cea de-a doua sedinta la subiectul cererii noastre a avut loc la 29 mai 2020, Tn care membra CA,
Lidia Viziru, a sustinut ca grila de emisie nu corespunde cu conceptul general din dosarul cererii de
licentiere prezentat de A. 0. PEOPLE FOR FREE MEDIA. Tn acest context, vom spune ca aceasta
neconcordanta nu exista, iar acest lucru Tl putem dovedi cu actele dosarului. Totodata, cererea depusa
respecta toate conditiile de forma si de fond cerute de Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova.
Tot doamna Viziru, Tn aceeasi sedinta a sustinut ca nu suntem sinceri Tn ce priveste proiectul CTV,
apect care denota faptul ca membra CA nici macar nu a citit proiectul editorial, unde vorbim despre
dezvoltarea proiectului Tn etape, specificam de la bun Tnceput ca va fi o televiziune mica, care va create
pentru a deveni o televiziune de stiri. Tn cadrul aceleiasi sedinte, membrii CA au respins cererea din 2
martie, privind obtinerea licentei de catre CTV.
La 12 iunie 2020 am depus o noua cerere de licentiere, pe care am completat-o cu un nou produs
propriu-„Expresul de Seara" (o emisiune deo ora, difuzata de cinci ori pe saptamana), care ridica la patru
numarul emisiunilor produs propriu. Astfel, Tn structura programului cele patru produse proprii, prin
distribuirea Tn premiera si Tn reluare, formeaza 57% din totalul timpului de antena.
Aceasta cerere a fost examinata Tn cadrul sedintei CA din 30 iunie 2020. Dezbaterile din aceasta
sedinta Tncep cu acuzatia doamnei Viziru precum ca nu am tinut cont de sfaturile de la prima cerere si nam modificat nimic Tn continutul cererii. Doamna Viziru formuleaza acest punct de vedere pe care, mai
apoi, membrii Consiliului Tl iau ca afirmatie valabila. Credem ca doamna Viziru nici nu a citit noua grila si
noua structura a programelorTn cererea depusa la 12 iunie, si aceasta o dovedeste faptul ca la minutul
3 :09:00 al ^edintei, aceasta spune „Dumnealor declara ca vor face productie proprie Tn proportie de 57%
din tot produsul, si Tn grila prezinta doar trei emisiuni. Nicidecum nu pot trei emisiuni sa reprezinte 57%".
Tn realitate, dna Viziru formuleaza o pozitie incorecta, care ne duce la gandul ca ea nu a citit grila si
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proiectul editorial depus la 12 iunie, si care facea obiectul sedintei. Mai mult, arata presupusul
dezinteresul si reaua credinta a dnei Viziru, care Tn examinarea cererilor noastre a oferit false argumente
membrilor CA.
Prin contrast, tn cadrul aceleiasi sedinte din 30 iunie, CA a analizat o alta cerere de licenta de
emisie pentru un post de filme rusesti (Cinema 1), caruia i-au acordat foarte usor licenta, iar Tn cadrul
deliberarilor Tn vederea acordarii licentei pentru CTV, membrul CA, Corneliu Mihalache, a subliniat
nedreptatea facuta de CA.
„ln momentul tn care Consiliul sustine un proiect ca Cinema 1, care este un proiect de interventie
culturala pe teritoriul Republicii Moldova, si nu sustine un proiect generalist de emisiuni, care va face
emisiuni, pentru ca deja le are pe internet... care sunt criteriile aplicate de catre Consiliul Audiovizualului
Tn acordarea unor licente de emisie? Apar Tntrebari", a declarat Mihalache Tn cadrul sedintei, la minutul
3:03:50.
Republica Moldova are nevoie de presa libera, independents si echidistanta, calitati care s-au
regasit in toata activitatea Cotidianul.MD de la lansarea sa si pana tn prezent. Aceasta abordare urmeaza
a fi extinsa si odata cu lansarea postului de televiziune CTV, unul care va avea continut 100% tn limba
romana si peste 50% produs autohton, atat de necesare astazi audiovizualului din Republica Moldova.
Tn conditiile tn care tn ultimele luni se ofera pe banda rulanta licente de emisie pentru unele
posturi care au continut strain, preponderent tn limba rusa, este evident ca tratamentul CA tn raport cu
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA nu are nicio legatura cu motivele pe care le invoca unii membri ai
Consiliului, ci este o comanda politica de a tmpiedica aparitia unui post de televiziune independent, care
prin abordarile sale ar deranja decidentii de astazi din Republica Moldova.
Constatam ca abuzurile CA tmpotriva institutiei noastre ne tngradesc dreptul si libertatea de a
ajunge inclusiv la consumatorii de informatie care nu au acces la internet, tn conditiile tn care nu exista un
numar limitat de licente, iar acordarea unei astfel de licente nu aduce prejudicii spatiului mediatic din
Republica Moldova, ci din contra - contribuie la dezvoltarea presei independente de limba romana.
Consideram ca acest lucru reprezinta o grava tncalcare a libertarii presei, o tncalcare a drepturilor
fundamentale a cetatenilor la accesul la informatii si, totodata, o violare a articolului 11 a Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum si a Directivei Serviciilor Mass-media Audiovizuale
(DSMAV) 2020/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului European din 10 martie 2010 (publicata
tn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010), adoptata de Republica Moldova prin Codul
serviciilor media audiovizuale.
Urmare a celor expuse, solicitam interventia Dumneavoastra pe langa autoritatile relevante din
Republica Moldova, tn scopul neadmiterii abuzurilor din domeniul mass-media tn raport cu Cotidianul.MD
(si proiectul sau - Cotidianul TV), o institute de presa independent^, echidistanta si care si-a demonstrat
verticalitatea de-a lungul timpului.
Va multumim!

.

3 07.2020

Cristian Cobuz
Presedinte
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDiA

