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ORDINEA DE ZI:
NR.
CRT.

1.

DENUMIREA CHESTIUNII

Cu privire la examinarea declarațiilor privind
reflectarea campania electorale la alegerile parlamentare
și referendumul republican din 24 februarie 2019 de
către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova

RESPONSABIL
DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

Membru CA

L. VIZIRU

D. VICOL: – Stimați colegi, bună ziua. Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței este
asigurat. O salutăm în calitate de membru al CA, în premieră este prezentă în
această ipostază, dna Lidia Viziru. Îi urăm o activitate prodigioasă și suntem
ferm convinși că se va integra plenar și în noua sa postură de membru al CA,
fiindcă așteptările sunt foarte mari și sunt ferm convins de faptul că o să le
justificați. Succese și să aveți un parcurs cât mai fructuos. Atunci când o să vină
ora bilanțurilor, să aveți într-adevăr ce pune pe masă, așa cum V-ați manifestat
și până în prezent în funcțiile pe care le-ați deținut anterior în cadrul
Consiliului, în aparat. Succes, Vă urez, și numai bine!
L. VIZIRU: – Mulțumesc mult.
D. VICOL: – Stimați colegi, cvorumul fiind asigurat, vreau să Vă întreb dacă există
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propuneri pe marginea ordinii de zi? Dacă nu există, atunci Vă rog să votăm
pentru aprobarea ei. Cine este pentru, rog să Vă pronunțați:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim, Vă mulțumesc. Și oferim cuvântul doamnei Viziru pentru a prezenta
subiectul unic care este inclus în Ordinea de zi.
ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 1
Cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campania
electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova
L. VIZIRU: – În conformitate cu prevederile pct. 10 din Regulamentul privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican
din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica
Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1992 din
21.12.2018: Fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală depune
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul Audiovizualului din
01.01.2019, în termen de 7 zile de la aprobarea prezentului regulament, o
declarație privind politica editorială pentru campania electorală, cu următorul
conținut. Conținutul declarațiilor este prezentat în proiectul de decizie.
Este de menționat că pct. 11. din Regulamentul privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din
24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova
prevede că: Radiodifuzorii care nu vor reflecta campania electorală
înștiințează CCA despre acest fapt în același termen. Aceștia vor avea obligația
de a organiza dezbateri electorale, în conformitate cu prevederile art.70
alin.(3) din Codul electoral.
Pct. 13 al aceluiași Regulament statuează că: CCA examinează în
ședință publică declarațiile privind politica editorială pentru reflectarea
alegerilor parlamentare și referendum și le plasează pe pagina sa web în
termen de 24 de ore după aprobare. CCA are dreptul să respingă declarațiile
care nu corespund cerințelor și le solicită aducerea lor în concordanță cu
legislația în termen de până la 3 zile calendaristice. În cazul prezentării
declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală la alegerile
parlamentare și referendum cu încălcarea termenului stabilit, CCA aplică
sancțiuni, în conformitate cu legislația audiovizuală.
Este de menționat că termenul-limită de depunere de către radiodifuzorii
aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, în prezent furnizorii de servicii media,
a declarațiilor privind politica editorială pentru campania electorală a fost data
de 28 decembrie 2018, inclusiv.
În prezent pe teritoriul Republicii Moldova își desfășoară activitatea 113
furnizori de servicii media (TV – 58, Radio – 55) care au obligația de a informa
CA cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019.
Până în data de 27 decembrie 2018 la Consiliul Audiovizualului au fost
înregistrate 71 de declarații privind reflectarea campania electorală la alegerile
parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019.
Până la data de 27 decembrie 2018 au fost examinate 55 de declarații
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dintre care 18 au fost îndreptate spre completare. Este de menționat că din
declarațiile prezentate până la 27 decembrie 2018 de către furnizorii de servicii
media urmau a fi examinate încă 16 declarații.
Astfel, 37 de declarații au fost considerate conforme au fost aprobate în
ședința publică din 28 decembrie 2018.
Până în prezent, dintre cei 113 furnizori de servicii media care își
desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și care au avut obligația
de a informa CA cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la
alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019, au
prezentat Declarațiile 110 furnizori de servicii media.
Furnizorii de servicii media: „10 TV”, „Gold TV” și „Radio 7/Радио 7”
de la Bălți (GERMES NORD SRL) n-au prezentat până în prezent Declarațiile
cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019.
Astfel, în perioada 29 decembrie 2018 – 01 ianuarie 2019, Consiliul
Audiovizualului a examinat 73 de declarații, 18 care au fost îndreptate spre
completare, 16 care urmau să fie examinate încă și 39 de declarații care au
parvenit la adresa CA în data de 28 decembrie 2018.
Astfel, urmare a examinării, 21 de Declarații au fost îndreptate spre
completare, iar 52 de Declarații cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019 se propun spre aprobare:
Posturi TV – „TV 8”, „Pro TV Chişinău”, „Canal 3”, „Ren Moldova”,
„N4”, „ART-TV”, „TVC21”, „NOROC”, „Axial TV”, „RU-TV Moldova”,
„Accent TV”, „Orhei TV”, „Publika TV”, „Televiziunea Centrală”, „Prime”,
„Canal 2”, „Gurinel TV”, „MBC”, „RTR Moldova”, „A. Film”, „Zona M”,
„ITV”, „NTV Moldova”, „Sor TV”, „TVR Moldova”, „Tezaur TV” și
„Exclusiv TV”.
Posturi Radio – „Radio 21”, „Radio Poli Disc – Новое
Радио”,„RADIO PLAI”, „Radio. MD”, „KISS FM”, „Radio 911”,
„AQUARELLE-FM”, „ART-FM”, „Publika FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Pro
100 radio”, „HIT FM”, „NOROC”, „Cultura Divină”, „Europa Plus Moldova”,
„Radio Zum”, „Megapolis FM”, „Vocea Speranței”, „Pro Mingir”, „Radio
Soroca”, „Eco FM”, „Univers FM”, „LOVE RADIO”, „Dialog FM” și „Radio
Studentus”.
D. VICOL: – Mulțumim mult, dna Viziru. Dacă există, stimați colegi, întrebări la dna
raportor? Dacă nu există întrebări, eu aș vrea să completez puțin această
informație. Vreau să Vă spun că într-adevăr a fost o activitate foarte intensă și
regret foarte mult faptul că anumiți furnizori de servicii media s-au lăsat prea
mult așteptați, în pofida faptului că i-am atenționat, am purtat un dialog intens
cu domniile lor și le-am recomandat ca să se conformeze Codului electoral, să
se conformeze prevederilor și hotărârilor CEC-ului, să respecte și Concepția
noastră, și Regulamentul. Și mai ales, pentru prima etapă, să depună la
Consiliul Audiovizualului acele acte necesare pentru a intra cu temele pregătite
în perioada, și mai ales, în campania electorală, fiindcă prezentarea acestor acte
este una absolut obligatorie și Codul electoral stipulează, în caz de
neprezentare, anumite sancțiuni, pe care, sincer să Vă spun, niciodată, nici mie,
nici Dvs. nu ne-a făcut plăcere să le aplicăm, însă suntem nevoiți, atunci când
alte metode, din păcate, se dovedesc a fi ineficiente. Vreau să mulțumesc
întregii echipe pentru recepționarea, procesarea acestor acte, inclusiv în zilele
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de odihnă și în zilele calendaristice care au fost declarate drept sărbători legale,
astfel încât, volumul de lucru a fost asigurat pe potriva așteptărilor și societății,
și a furnizorilor de servicii media. Deci, stimați colegi, dacă nu există întrebări,
cu permisiunea Dvs. voi supune votului următoarele chestiuni. Stimați colegi,
cine este de a lua act de demersurile înaintate de următorii furnizori de servicii
media: Posturi TV – „TV 8”, „Pro TV Chişinău”, „Canal 3”, „Ren Moldova”,
„N4”, „ART-TV”, „TVC21”, „NOROC”, „Axial TV”, „RU-TV Moldova”,
„Accent TV”, „Orhei TV”, „Publika TV”, „Televiziunea Centrală”, „Prime”,
„Canal 2”, „Gurinel TV”, „MBC”, „RTR Moldova”, „A. Film”, „Zona M”,
„ITV”, „NTV Moldova”, „Sor TV”, „TVR Moldova”, „Tezaur TV” și
„Exclusiv TV”, cât și a lua act de demersurile înaintate de furnizorii de servicii
media, Posturi Radio – „Radio 21”, „Radio Poli Disc – Новое
Радио”,„RADIO PLAI”, „Radio. MD”, „KISS FM”, „Radio 911”,
„AQUARELLE-FM”, „ART-FM”, „Publika FM”, „Autoradio/Avtoradio”, „Pro
100 radio”, „HIT FM”, „NOROC”, „Cultura Divină”, „Europa Plus Moldova”,
„Radio Zum”, „Megapolis FM”, „Vocea Speranței”, „Pro Mingir”, „Radio
Soroca”, „Eco FM”, „Univers FM”, „LOVE RADIO”, „Dialog FM” și „Radio
Studentus”, rog să votăm:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Și, de asemenea, stimați colegi, cu permisiunea Dvs., voi supune
votului aprobarea declarațiilor cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019 ale următorilor furnizori de servicii media: Posturi TV – „TV 8”, „Pro
TV Chişinău”, „Canal 3”, „Ren Moldova”, „N4”, „ART-TV”, „TVC21”,
„NOROC”, „Axial TV”, „RU-TV Moldova”, „Accent TV”, „Orhei TV”,
„Publika TV”, „Televiziunea Centrală”, „Prime”, „Canal 2”, „Gurinel TV”,
„MBC”, „RTR Moldova”, „A. Film”, „Zona M”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Sor
TV”, „TVR Moldova”, „Tezaur TV” și „Exclusiv TV”, cât și a furnizorilor de
servicii media, Posturi Radio, conform proiectului de decizie care este înaintat,
rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc mult. Și urmează partea următoare, care se referă la
aplicarea unor sancțiuni pentru nerespectarea anumitor articole din Codul
electoral. Cine este, stimați colegi, de a aplica avertizate publică, P.P. „Timpul
de dimineață”, fondatoarea postului de televiziune „10 TV”, pentru derogări de
la art. 70 alin. (2) din Codul electoral, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. b)
din Codul serviciilor media audiovizuale, rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Cine este, stimați colegi, de a aplica avertizate publică, „AERCOMUNICAȚII GRUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Gold
TV”, pentru derogări de la art. 70 alin. (2) din Codul electoral, în conformitate
cu art. 84 alin. (3) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, rog să Vă
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pronunțați prin vot:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Cine este de a aplica avertizate publică „GERMES-NORD” SRL,
fondatoarea postului de radio „Radio 7/ Радио 7” pentru derogări de la art. 70
alin. (2) din Codul electoral, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. b) din Codul
serviciilor media audiovizuale, rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc. Stimați colegi, acesta a fost unicul subiect introdus
pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Audiovizualului de astăzi și necesitatea
convocării într-o asemenea formulă rapidă este dictată de realitățile care se
consumă în prezent pentru campania electorală, astfel încât o să ne convocăm
ori de câte ori va fi necesar.
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A lua act de demersurile înaintate de furnizorii de servicii media:
Posturi TV – „TV 8”, „Pro TV Chişinău”, „Canal 3”, „Ren Moldova”, „N4”, „ART-TV”,
„TVC21”, „NOROC”, „Axial TV”, „RU-TV Moldova”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Publika TV”,
„Televiziunea Centrală”, „Prime”, „Canal 2”, „Gurinel TV”, „MBC”, „RTR Moldova”, „A. Film”,
„Zona M”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Sor TV”, „TVR Moldova”, „Tezaur TV” și „Exclusiv TV”.
Posturi Radio – „Radio 21”, „Radio Poli Disc – Новое Радио”, „RADIO PLAI”, „Radio. MD”,
„KISS FM”, „Radio 911”, „AQUARELLE-FM”, „ART-FM”, „Publika FM”, „Autoradio/Avtoradio”,
„Pro 100 radio”, „HIT FM”, „NOROC”, „Cultura Divină”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Zum”,
„Megapolis FM”, „Vocea Speranței”, „Pro Mingir”, „Radio Soroca”, „Eco FM”, „Univers FM”,
„LOVE RADIO”, „Dialog FM” și „Radio Studentus” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA,
V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU).
2. A aproba declarațiile cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 ale următorilor furnizori de servicii
media:
Posturi TV – „TV 8”, „Pro TV Chişinău”, „Canal 3”, „Ren Moldova”, „N4”, „ART-TV”,
„TVC21”, „NOROC”, „Axial TV”, „RU-TV Moldova”, „Accent TV”, „Orhei TV”, „Publika TV”,
„Televiziunea Centrală”, „Prime”, „Canal 2”, „Gurinel TV”, „MBC”, „RTR Moldova”, „A. Film”,
„Zona M”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Sor TV”, „TVR Moldova”, „Tezaur TV” și „Exclusiv TV”.
Posturi Radio – „Radio 21”, „Radio Poli Disc – Новое Радио”, „RADIO PLAI”, „Radio. MD”,
„KISS FM”, „Radio 911”, „AQUARELLE-FM”, „ART-FM”, „Publika FM”, „Autoradio/Avtoradio”,
„Pro 100 radio”, „HIT FM”, „NOROC”, „Cultura Divină”, „Europa Plus Moldova”, „Radio Zum”,
„Megapolis FM”, „Vocea Speranței”, „Pro Mingir”, „Radio Soroca”, „Eco FM”, „Univers FM”,
„LOVE RADIO”, „Dialog FM” și „Radio Studentus” (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA,
V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU).
3. A aplica avertizate publică PP „Timpul de dimineață”, fondatoarea postului de televiziune
„10 TV”, pentru derogări de la art. 70 alin. (2) din Codul electoral, în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit.
b) din Codul serviciilor media audiovizuale (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V.
COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU).
4. A aplica avertizate publică „AER-COMUNICAȚII GRUP” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Gold TV”, pentru derogări de la art. 70 alin. (2) din Codul electoral, în conformitate cu art.
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84 alin. (3) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU).
5. A aplica avertizate publică „GERMES-NORD” SRL, fondatoarea postului de radio „Radio 7/
Радио 7”, pentru derogări de la art. 70 alin. (2) din Codul electoral, în conformitate cu art. 84 alin. (3)
lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V.
COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU).
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
7. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
Consiliului Audiovizualului.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 1/1 din 02 ianuarie 2019

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi
a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.

PREŞEDINTELE
Consiliului Audiovizualului

Dragoș VICOL
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