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DECIZIA nr. 12/35
din 28 februarie 2019
Cu privire la examinarea sesizării dlui Dmitrii Bezobrazov
Pe data de 11 februarie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea
f/nr. din aceeași dată din partea dlui Dmitrii Bezobrazov, în care se menționează că conform
prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, art. 16 alin. (3), posturile de televiziune
sunt obligate să asigure titrarea sincron sau interpretarea în limbaj mimico-gestual cel puțin a
unui program informativ pe zi. În acest context, Dmitrii Bezobrazov susține că postul de
televiziune „Prime” nu respectă aceste prevederi, iar titrarea programului informativ „Primele
Știri” se efectuează „printr-o propoziție din câteva cuvinte”.
Totodată, petiționarul atrage atenția asupra modului de plasare a publicității în cadrul
programului informativ „Primele Știri”, difuzat de postul de televiziune „Prime”, specificând
că acesta, având o durată de 35-40 de minute, este întrerupt de publicitate la aproximativ
minutul 20. Astfel, Dmitrii Bezobrazov susține că aceste acțiuni contravin prevederilor art. 66
alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova, precum și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor
sesizate, Consiliul Audiovizualului a solicitat postului nominalizat opinia, în scris, referitor la
cele stipulate în sesizare.
Prin scrisoarea f/nr. din 21 februarie 2019, „General Media Group Corp” SRL a
comunicat Consiliului Audiovizualului că respectă prevederile art. 16 alin. (3) din Codul
serviciilor media audiovizuale, fiind interpretat în limbaj mimico-gestual buletinul de știri de
la ora 15:00. Referitor la încălcarea prevederilor art. 66 alin. (3) din Cod, „General Media
Group Corp” SRL menționează că programul informativ „Primele Știri” din motive tehnice a
avut una sau două întreruperi de publicitate cu un interval mai mic de 30 de minute, totodată,
postul își asumă angajamentul ca asemenea erori să nu mai fie admise pe viitor.
În temeiul dispozițiilor art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a monitorizat postul de
televiziune „Prime” asupra respectării prevederilor din Cod invocate în sesizare. Rezultatele
monitorizării au atestat că postul de televiziune „Prime” asigură accesibilitatea persoanelor cu
deficiențe de auz prin interpretarea în limbaj mimico-gestual a buletinelor de știri de la ora
15:00, cu excepția zilelor de week-end.
În ceea ce privește plasarea publicității în cadrul programului informativ, luând în
considerare faptul că petiționarul nu a indicat o dată anumită, Consiliul Audiovizualului a
monitorizat aleatoriu programul informativ „Primele Știri” din 17, 18, 19, 20 și 21 februarie
2019. Astfel:
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 17.02.2019 – durata programului 55 min. 07 sec./publicitatea a fost plasată după 33
min. 40 sec;
 18.02.2019 – durata programului 51 min. 24 sec./publicitatea a fost plasată după 30
min. 44 sec;
 19.02.2019 – durata programului 52 min. 23 sec./publicitatea a fost plasată după 31
min. 23 sec;
 20.02.2019 – durata programului 57 min. 15 sec./publicitatea a fost plasată după 33
min. 06 sec.;
 21.02.2019 – durata programului 53 min. 46 sec./publicitatea a fost plasată după 32
min. 49 sec.
Urmare a analizei calitative și cantitative s-a atestat că postul de televiziune „Prime” nu
a comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare.
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „Prime” (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge sesizarea dlui Dmitrii Bezobrazov f/nr. din 11.02.2019, ca neîntemeiată
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC,
C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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