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DECIZIA nr. 18/117
din 21 iunie 2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, Olga Guțuțui
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului, pe data de 18
aprilie 2018, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga Guțuțui, s-a autosesizat
și a solicitat monitorizarea postului de televiziune „Orhei TV” la capitolul respectării legislației
electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din
27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale
primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din
Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pe perioada campaniei
electorale.
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în
scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, prin scrisorile nr. 321 din 02.05.2018, nr. 379 din 23.05.2018 și nr. 421 din
08.06.2018, a solicitat prezentarea principalului buletin informativ difuzat de postul de
televiziune „Orhei TV” în perioadele: 20-29 mai 2018, 30 aprilie – 18 mai 2018 și 23 mai – 01
iunie 2018.
Prin scrisorile f/nr. din 07.05.2018, 29.05.2018 și 19.06.2018, „MEDIA RESURSE”
SRL, fondatoarea postului de televiziune „Orhei TV”, a informat Consiliul că postul nu a difuzat
buletine informative în perioadele: 20-29 mai 2018, 30 aprilie – 18 mai 2018 și 23 mai – 01 iunie
2018.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CCA, Olga Guțuțui, s-a arătat indignată de
atitudinea postului de televiziune „Orhei TV”, care a declarat că va reflecta campania electorală,
însă, de fapt, nu a reflectat.
Olga Barbălată, membru CCA, a menționat că și alte posturi de televiziune au avut un
comportament similar, fapt atestat în rapoartele de monitorizare privind reflectarea campaniei
electorale pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018.
În acest sens, Dorina Curnic, membru CCA, a declarat că această situație urmează a fi
luată în considerare pe viitor la elaborarea și adoptarea concepțiilor de reflectare a campaniilor
electorale.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
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1. A respinge autosesizarea membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga
Guțuțui, din 18.04.2018 (PRO – (7) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC și C. DUCA; CONTRA – (1) – O. GUȚUȚUI).
2. A lua act de scrisorile f/nr. din 07.05.2018, 29.05.2018 și 19.06.2018, parvenite din
partea „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Orhei TV” (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D.
CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe
pagina web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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