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DECIZIA nr. 20/133
din 13 iulie 2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”,
urmare a plângerii f/nr. din 02.07.2018, parvenită din partea dlui Buga Radu Feodor
Pe data de 03.07.2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit o
plângere f/nr. din 02.07.2018 din partea dlui Buga Radu Feodor, în care se menționează că postul
de televiziune „Prime” a difuzat, la 25.02.2018, emisiunea „Vorbește Moldova”, în cadrul căreia
„s-a vorbit despre o oarecare crimă comisă în comuna Puhăceni, r-nul Anenii Noi”. Petiționarul
mai susține că pe tot parcursul emisiunii a fost tratat ca un criminal „într-o infracțiune la care nu
are nicio legătură”, invocând, totodată, că nu este o hotărâre judecătorească de condamnare
definitivă în acest sens. Buga Radu Feodor consideră că prin astfel de acțiuni i-au fost
prejudiciate drepturile și interesele personale, precum și a rudelor sale.
În acest context, Buga Radu Feodor solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului
să explice care au fost sursele informațiilor difuzate.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) și în baza art. 40 alin. (1) lit. d) din Codul
audiovizualului, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat monitorizarea emisiunii
„Vorbește Moldova”, difuzată de postul de televiziune „Prime” pe data de 25 februarie 2018, iar
rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune nu a comis derogări de la legislația
audiovizuală în vigoare.
Astfel, în cadrul emisiunii „Vorbește Moldova” moderatoarea emisiunii, Natalia
Cheptene, împreună cu invitații săi, a discutat despre o crimă care a avut loc în satul Puhăceni, rnul Anenii Noi, în urma căreia Nicolae Cristea, un tânăr de 22 de ani, a fost omorât. Pe
marginea acestui caz și-au expus opinia: Constantin și Eudochia Cristea, părinții băiatului
omorât; Elena Jalba, sora lui Nicolae; Marina Chitaica, prietena lui Nicolae; Maria Buga, mama
învinuitului pentru omor; Silvia Vetcu, ofițer de presă IP Anenii Noi; Victor Gură, analist; Ina
Vutcariov, psiholog, și Ghenadie Cosovan, ex-viceministru de Interne. De asemenea, în cadrul
emisiunii au fost difuzate imagini video cu Denis Șaitan, fost suspect, și Aurel Burlacu,
procuror-șef Anenii Noi.
Este de specificat că în cadrul emisiunii nu au fost prezentate anumite detalii sau indicii
despre învinuiți. Mai mult decât atât, la difuzarea imaginilor video fețele acestora au fost blurate.
În contextul celor expuse, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu poate da curs
solicitării dlui Buga Radu Feodor întrucât aceasta nu ține de competența instituției.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în scopul
examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 492 din 05.07.2018, a solicitat „General Media Group
Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, opinia, în scris, vizavi de cazul dat.
Prin scrisoarea f/nr. din 10.07.2018, „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „Prime”, consideră că plângerea dlui Buga Radu Feodor urmează a fi
respinsă ca fiind depusă tardiv, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea cu
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privire la libertatea de exprimare, care stipulează: „persoana care se consideră defăimată poate
solicita, prin cerere prealabilă, autorului informației și/sau persoanei juridice care a răspândito rectificarea sau dezmințirea informației defăimătoare…”. În acest sens, „General Media
Group Corp” SRL face referință și la alin. 2 al art. 15, care prevede: „cerea prealabilă se depune
în termen de 20 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuie să afle despre informația
defăimătoare”.
Referitor la emisiunea „Vorbește Moldova”, „General Media Group Corp” SRL susține
că a fost relatată cu respectarea rigorilor și standardelor profesionale. Astfel, în cadrul emisiunii
nu a fost menționat numele petiționarului și nici nu a fost prezentată imaginea acestuia.
Prezent în cadrul ședinței publice, reprezentantul postului de televiziune „Prime” a declarat
că pe tot parcursul emisiunii a fost respectată identitatea dlui Buga Radu Feodor, iar plângerea
înaintată de către acesta este una tardivă și urmează a fi respinsă.
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:
1. A respinge plângerea f/nr. din 02.07.2018, parvenită din partea dlui Buga Radu
Feodor (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
3. 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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