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DECIZIA nr. 14/47
din 15 martie 2019
Cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea
dnei Victoria Bejan și dlui Vlad Dobrea
Pe data de 22 februarie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea
f/nr. din aceeași dată din partea dnei Victoria Bejan, prin care informează Consiliul
Audiovizualului că „postul de televiziune „RTR Moldova” nu difuzează deloc emisiuni în limba
de stat”. În acest sens, petiționara roagă Consiliul Audiovizualului să tragă la răspundere postul
de televiziune „RTR Moldova” pentru nerespectarea celor invocate mai sus.
La 26 februarie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea f/nr. din
aceeași dată din partea dlui Vlad Dobrea, în care menționează că „posturile de televiziune „RTR
Moldova” și „NTV Moldova” promovează poziția oficială a Federației Ruse, prin difuzarea
știrilor rusești”. Petiționarul intervine cu solicitarea de a întreprinde măsurile necesare în vederea
celor expuse mai sus și de a sancționa posturile respective.
Este de menționat că, conform prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale: „În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b) și c), Consiliul Audiovizualului, în termen
de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiției, efectuează un control privind
circumstanțele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului
Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare”.
Astfel, în scopul unei monitorizări mai ample a circumstanțelor de fapt și, totodată, în
vederea asigurării posibilității părților vizate de a se expune pe marginea celor invocate în sesizare
și în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A prelungi cu cel mult 15 zile lucrătoare termenul de efectuare a controlului privind
circumstanțele de fapt asupra sesizărilor parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea dnei
Victoria Bejan și dlui Vlad Dobrea, în conformitate cu art. 83 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, O. GUȚUȚUI,
D. CURNIC, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A informa petiționarii despre prezenta decizie.
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

