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DECIZIA nr.16/51
din 03 aprilie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Vocea
Basarabiei”, urmare a sesizării E. Comendant
Pe data de 19 martie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit o sesizare
f/nr. din aceeași dată din partea dnei Elena Comendant, prin care informează Consiliul
Audiovizualului că în cadrul emisiunii „Apropo” cu Camelia Fliștoc, difuzată de postul de
televiziune „Vocea Basarabiei” la 14 martie curent, invitații Natalia Reaboi, Vasile Cerbușca
și Leonid Stoțchi i-au ponegrit numele și calitățile profesionale în calitate de antrenor de
gimnastică ritmică și secretar al Federației de Gimnastică Ritmică.
Petiționara mai susține că moderatoarea Camelia Fliștoc a încălcat etica profesională și
deontologică a jurnalistului prin faptul că a permis invitaților la emisiune, în absența sa, fără
probe, să facă acuzații la adresa sa. Totodată, Elena Comendant menționează că: „Emisiunea a
fost organizată de către dl Federiuc, angajat al postului de televiziune „Vocea Basarabiei”,
fiica căruia se antrenează la dna Natalia Reaboi”.
În contextul celor expuse, Elena Comendant solicită Consiliului Audiovizualului să ia
atitudinea și măsurile de rigoare vizavi de postul de televiziune „Vocea Basarabiei” și jurnalista
Camelia Fliștoc.
În temeiul prevederilor art. 75 alin. 4 lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor
media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a monitorizat materialul jurnalistic menționat
în sesizare. Rezultatele monitorizării au atestat că pe data de 19 martie 2019, postul de
televiziune „Vocea Basarabiei” a difuzat emisiunea „Apropo” (durata: 51 min. 09 sec.), în
cadrul căreia a fost pusă în discuție o situație conflictuală la Școala Sportivă a rezervelor
olimpice din mun. Chișinău. Astfel, moderatoarea menționează: „Totul a pornit de la o
antrenoare care a pus fetele să se antreneze pe hol după ce reprezentanții echipei de judo leau solicitat să scurteze antrenamentele, astfel încât să le permită acestora să se pregătească
pentru campionatele europene”. Asupra acestui subiect s-au expus invitații emisiunii: Leonid
Stoțchi, directorul Școlii Sportive a rezervelor olimpice, Natalia Reaboi, director adjunct și
antrenoare, și Vasile Cerbușcă, președintele Uniunii Federațiilor de Gimnastică din Moldova,
care au declarat că situația creată a apărut din lipsa de spațiu și starea în care se află sălile de
antrenament. Totodată, în cadrul emisiunii au fost aduse acuzații la adresa antrenoarei Elena
Comendant, care ar fi scos discipolele să se antreneze pe hol. De asemenea, invitații au adus
mai multe exemple prin care antrenoarea Elena Comendant ar fi perturbat activitatea instituției
lor. Poziția Elenei Comendant nu a fost prezentată:
Vasile Cerbușcă, președintele Uniunii Federațiilor de Gimnastică din Moldova:
„Avem copii foarte buni, avem antrenori buni și sigur, având toate acestea, cu toate greutățile
care sunt, trebuie să lucrăm și sigur trebuie să avem o conlucrare între antrenori. Dar, cu
părere de rău, este vorba despre dna Elena Comendant, antrenoare. Dna Natalia Reaboi e
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modestă, nu vrea să spună totul, dar aici este situația mai gravă, fiindcă acest conflict este de
mai demult. Natalia Reaboi este și profesor universitar la Universitatea de Educație Fizică și
Sport, este doctor în științe, are copii foarte buni, este apreciată foarte bine de antrenori! Dna
Elena se vede că o invidiază. Și deci, înainte de a fi acest conflict, a fost un conflict și mai grav.
Având această invidie, a pus la cale niște părinți să o amenințe pe dna Natalia Reaboi că dacă
nu se pune în genunchi și nu își cere scuze, va fi omorâtă. Acum este o plângere la poliție,
poliția investighează acest caz și se vede că dumneaei a văzut că nu a luat acel sens care a vrut
ea prin amenințare, a mers pe altă cale. Scoaterea acestui covor pe coridor a fost special. De
ce? Fiindcă în felul acesta cine rămâne vinovat? Desigur domnul director și rămâne vinovată
doamna vicedirector… Să iai un covor și să-l pui... aceasta este o încălcare a dreptului
copilului… Eu cred că domnul director o să ia atitudine, fiindcă aici s-a pus în pericol viața
copiilor. Și nu se poate așa ceva! Să mergi la niște acțiuni grave, e urât, nu este bine lucrul
acesta… Cu dna Elena Comendant mai avem și altele, dumneaei este și secretarul Federației
de Gimnastică și când se organizează un campionat ea practic este responsabilă pentru a
pregăti un regulament. Și noi avem 6-7 ani de zile când dumneaei pregătește regulamentul
într-așa fel, ca copiii sau dna Reaboi să nu poată participa la competiții… Dna Elena
Comendant, în loc să facă ceva, să dezvolte acest gen de gimnastică, dar ea din contra, pune
în situații antrenorii, sportivii și deci, spunem așa… face pentru interese… Dumneaei mai are
așa antrenoare care sunt mai obraznice și blochează campionatului”.
Urmare a analizei calitative s-a atestat că postul de televiziune „Vocea Basarabiei” a
admis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale
al Republicii Moldova, potrivit căruia: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de
dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială
sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe: asigurarea imparțialității,
echilibrului și favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de
vedere aflate în opoziție, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”.
Prezent la ședință, administratorul postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, Mihai
Burciu, a motivat încălcarea comisă prin faptul că jurnalista care a realizat subiectul ar fi căutato pe Elena Comendant pentru a-i solicita poziția, însă aceasta nu a fost de găsit. De asemenea,
Mihai Burciu a precizat că petiționara nu a solicitat postului de televiziune acordarea dreptului
la replică.
Membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache, a concretizat dacă
emisiunea în cauză face parte din categoria de dezbateri sau emisiune de autor. Mihai Burciu,
administratorul postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, a specificat că emisiunea
„Apropo” este o emisiune de dezbateri.
Totodată, membra CA, Lidia Viziru, s-a interesat dacă în cadrul emisiunii moderatoarea
a anunțat că a încercat să obțină poziția Elenei Comendant și că aceasta este de negăsit. Șefa
Direcției Monitorizare TV, Victoria Cecan, a declarat că în cadrul emisiunii nu a fost menționat
acest lucru.
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului
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DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „Vocea Basarabiei”
(PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC,
O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A admite sesizarea f/nr. din 19.03.2019, parvenită din partea dnei Elena Comendant
(PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC,
O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. A sancționa cu avertizare publică „VOCEA MEDIA” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Vocea Basarabiei”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (Licența de emisie seria AC nr. 000764
din 30.11.17), în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale
al Republicii Moldova (PRO – (8) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA,
D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
4. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova, „VOCEA MEDIA” SRL este obligată să difuzeze textul
sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii,
sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul
program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „VOCEA MEDIA” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, pentru nerespectarea prevederilor
art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, potrivit
căruia: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme
de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate
următoarele cerințe: asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în perioada în
care problemele sunt în dezbatere publică”.
4.1. „VOCEA MEDIA” SRL va prezenta, în termen de 48 de ore de la aducerea la
cunoștință a prezentei decizii, un raport despre executarea pct. 4 al deciziei respective, care va
include data și ora difuzării textului sancțiunii.
5. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (15) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova, prezenta decizie devine executorie de la data publicării și
poate fi atacată în instanța de judecată de către furnizorul de servicii media sancționat.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
7. 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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