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DECIZIA nr. 15/99
din 04 iulie 2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Andrian Moroi f/nr. din 26.02.2017
Pe data de 17 mai 2017, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit scrisoarea
f/nr. din 22 februarie 2017 din partea dlui Andrian Moroi (remisă de către Angela Motuzoc,
procuror, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău, prin
scrisoarea nr. 43-117 pet/17-43-1-3d/17-3624), în care se menționează că Sergiu Mocanu,
președintele Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, a adus acuzații publice la adresa
slujitorilor Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Astfel, petiționarul susține că Sergiu
Mocanu, în cadrul emisiunii „Sfatul Țării” (25.02.2017), difuzată de postul de televiziune
„10TV”, a acuzat Serviciul Federal de Securitate din Federația Rusă de recrutare a slujitorilor
Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei, în
scop de spionaj în folosul Rusiei și în detrimentul suveranității și neutralității teritoriale,
securității de stat și capacității de apărare a Republicii Moldovei.
În acest context și în conformitate cu prevederile art. 1 și 5 din Legea Cu privire la
Procuratură nr. 3 din 25.02.2017, ale art. 71, 312 și 313 din Codul de procedură Civilă, ale art. 1
din Legea nr. 1042 Cu privire la sănătatea psihică, ale art. 274 din Codul de procedură Penală,
ale art. 4, 7, 8, 9 din Legea Cu privire la Informație și Securitate nr. 753 din 23.12.1999 și ale art.
22 pct. 1 lit. d) din Legea Cu privire la partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, dl Andrian
Moroi solicită:
 Expertiza psihiatrică a președintelui Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie,
Sergiu Mocanu;
 Aprecierea procesuală a acțiunilor dlui Sergiu Mocanu de către Procuratura Generală;
 Luarea măsurilor de către Serviciul de Informare și Securitate cu privire la înlăturarea
dlui Sergiu Mocanu de pe arena politică pentru răspândirea lozincilor cu caracter de ură
împotriva omenirii și în adresa celei mai influente organizații din țara noastră –
Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldovei;
 Verificarea de către Serviciul de Informații și Securitate a acuzaților aduse de Sergiu
Mocanu în adresa Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse;
 Inițierea procedurii de recunoaștere a Formațiunii Politice Antimafia drept
anticonstituțională;
 Directorul Serviciului Federal de Securitate din Federația Rusă să ia act de informația
respectivă.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului a solicitat, prin scrisoarea nr. 244 din 05.06.2017, postului de televiziune „10
TV” să-și expună opinia referitor la cele invocate în sesizare, în termen de 5 zile de la
recepționarea prezentei scrisori. Este de specificat că până în prezent, radiodifuzorul PP „Timpul
de dimineață” nu a dat curs solicitării CCA.
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În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. b) și c) din Codul audiovizualului,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat materialul nominalizat în sesizare.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „10TV” a difuzat, pe data de 23
februarie 2017, emisiunea „Sfatul Țării” (durata: 50 min. 36 sec.), care l-a avut ca invitat pe dl
Sergiu Mocanu, președintele Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie. În cadrul emisiunii
au fost abordate mai multe teme („Rusia nu vrea ca Moldova să fie România”, „Televiziunea
rusă face propagandă, dar nu informează”, „Ministerul Apărării al Rusiei confirmă propaganda
rusă de la posturile TV” etc.), printre care și cea a implicării Bisericii în politică. Astfel, Sergiu
Mocanu a declarat: „Eu consider toată maidanizarea asta a bisericii o chestie de striptease
spiritual, tot ceea ce fac conducătorii statului, asta când merg pe la toate sărbătorile creștine săi filmeze prin toate bisericile și pupând toate icoanele”. Totodată, acesta a mai declarat că
Biserica din Republica Moldova „este mai periculoasă decât armata a 14-a, iar marea problemă
ar fi că biserica este cea mai mare frână la ora actuală spre Europa și România… Această
armată de preoți, îmbuibați aicea, te înspăimântă. Nu numai faptul că sunt cu epoleți și aserviți
FSB-ului rusesc, majoritatea, de la mitropolit până jos, nu numai pentru asta, ci și pentru faptul
că sunt necărturari foarte mulți dintre ei”. Sergiu Mocanu a mai specificat că Biserica din
Republica Moldova reprezintă o dublă problemă: „ Este o problemă de mentalitate imperială de
propagandă rusească. A doua problemă este o corupție inimaginabilă. Este o mafie
inimaginabilă, care conlucrează cu mafia laică”.
Urmare a celor expuse, este de specificat că CCA poate sancționa pentru derogări de la
legislație doar radiodifuzorii, nu și persoanele fizice sau juridice, a căror activitate nu ține de
domeniul audiovizualului.
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 sesizarea f/nr. din 22 februarie 2017 din partea dlui Andrian Moroi (remisă
de către Angela Motuzoc, procuror, adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii
municipiului Chișinău, prin scrisoarea nr. 43-117 pet/17-43-1-3d/17-3624) (PRO – (7) –
UNANIM – D. VICOL, D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN și C. DUCA).
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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