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DECIZIA nr. 171
din 16 mai 2022
Cu privire la examinarea cererii prealabile depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL
privind anularea Deciziei CA nr. 89 din 23 martie 2022
La data de 04 mai 2022, Consiliul Audiovizualului a recepționat cererea prealabilă înaintată
de „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „RTR
Moldova”, privind anularea Deciziei CA nr. 89 din 23 martie 2022.
În argumentarea poziției sale, „TV-Comunicații Grup” SRL a invocat: „…precizările
Consiliului Audiovizualului precum că conținutul știrii are la bază doar declarațiile
reprezentantului Ministerului Apărării din Federația Rusă sunt nefondate”.
În acest sens, este de menționat că simpla invocare de către „TV-Comunicații Grup” SRL
a unor fraze ale prezentatorului sau moderatorului nu demonstrează respectarea prevederilor art.
13 din Codul serviciilor media audiovizuale de către furnizorul de servicii media.
Mai mult, în decizia contestată este expres prevăzut că este necesar de a face diferența între
prezentarea de opinii, fiindcă, chiar dacă furnizorul de servicii media a prezentat mai multe opinii,
acestea s-au referit, de fapt, la cu totul altceva, iar acest fapt în niciun caz nu dă dovadă de echilibru
a opiniilor privind acuzațiile aduse de oficialul rus.
Astfel, cantitativ, opinii au existat mai multe, însă este de specificat că era necesar ca opinia
să fie echilibrată cu referire la cele relatate în știre, fapt nerealizat de către „TV-Comunicații Grup”
SRL.
În ceea ce privesc argumentele „TV-Comunicații Grup” SRL privind încălcarea art. 13 alin.
(4) din Codul serviciilor media audiovizuale, precum că „…încălcarea art. 13 alin. (4) nici nu este
dovedită de Consiliul Audiovizualului” este de comunicat că potrivit art. 13 alin. (4) din Cod: „În
cadrul programelor audiovizuale de știri, pentru care exactitatea și corectitudinea sunt esențiale,
relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o
abordare credibilă și imparțială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii”.
Astfel, din conținutul deciziei contestate rezultă expres circumstanțele de fapt și de drept
care au stat la baza adoptării acesteia, ceea ce care demonstrează netemeinicia argumentelor
prezentate de „TV-Comunicații Grup” SRL.
Referitor la cele invocate de „TV-Comunicații Grup” SRL privind încălcarea art. 63 alin.
(2) din Codul serviciilor media audiovizuale, este de indicat că potrivit art. 84 alin. (5) lit. j) din
Cod: „Se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media și
distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări: nerespectarea prevederilor
privind condițiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale prevăzute la art.63
alin.(2)–(4) și la art.64, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat”.
Astfel, la aplicarea sancțiunii pentru nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (2) din Codul
serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a acționat în strictă conformitate cu
prevederile legale.
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Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 73-75 din Codul serviciilor
media audiovizuale nr. 174/2018 și ale Codului administrativ nr. 116/2018, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge cererea prealabilă depusă de „TV-Comunicații Grup” SRL, fondatoarea
serviciului media audiovizual de televiziune „RTR Moldova”, privind anularea Deciziei CA nr.
89 din 23 martie 2022, ca neîntemeiată (PRO (6) UNANIM – L. VIȚU-EȘANU, A. GONȚA, T.
CRESTENCO, O. DABIJA, R. MIHALEVSCHI și L. TUREA).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la momentul adoptării și va fi publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTĂ

Liliana VIȚU-EȘANU
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