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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: – Onorată asistență, stimați colegi, cvorumul necesar pentru desfășurarea
ședinței este asigurat. Ședința astfel este deliberativă. Stimați colegi, propun
atenției Dvs. aprobarea Ordinii de zi a ședinței Consiliului Audiovizualului din
04.01.2019. Sunt, stimați colegi, propuneri, obiecții? Cine este, în această
situație, stimați colegi, pentru aprobarea Ordinii de zi în formula prezentată, rog
să votăm:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU
D. VICOL: – Unanim, Vă mulțumesc. Deci, oferim cuvântul colegei noastre, Lidia Viziru.
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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 CA, în termen de 7 zile de la aprobarea prezentului regulament, o declarație
privind politica editorială pentru campania electorală, cu următorul conținut:
- numele proprietarului/proprietarilor radiodifuzorului;
- principiile asumate de către radiodifuzor privind reflectarea
campaniei electorale;
- condițiile de programare a timpilor de antenă contra plată/gratuiți;
- principiul de programare și acordare a timpilor de antenă;
- orarul timpilor de antenă gratuiți și contra plată sau condițiile de
programare a timpilor de antenă gratuiți și contra plată, tarifele pentru timpii
de antenă contra plată care nu pot depăși tarifele stabilite în mod obișnuit
pentru publicitatea comercială;
- ordinea și principiile de organizare a dezbaterilor electorale;
- modul de evidență a timpilor de antenă acordați concurenților
electorali/participanților la referendum, în conformitate cu art. 69 din Codul
electoral;
- grila emisiunilor cu caracter electoral și condițiile de programare a
acestora;
- numele, prenumele, numerele telefoanelor de serviciu și al telefonului
mobil, faxul și adresa electronică a persoanei responsabile de reflectarea
campaniei electorale;
- o declarație prin care se obligă săptămânal (în ziua de luni) să
prezinte la CA și CEC prin fax și/sau în format electronic informația despre
volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate
în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale,
emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație
electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC, mediatizate în
săptămâna precedentă.
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 CA
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: „CA 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. CA 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
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cu încălcarea termenului stabilit, CA aplică sancțiuni, în conformitate cu
legislația audiovizuală.”
Este de menționat că termenul-limită de depunere de către furnizorii de
servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova 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
Consiliul Audiovizualului cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019.
Până pe data de 27 decembrie 2018, la Consiliul Audiovizualului au fost
înregistrate 71 de declarații privind reflectarea campaniei electorale la alegerile
parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019.
Au fost examinate 55 de declarații, dintre acestea 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.
În ședința publică din 28 decembrie 2018 au fost aprobate 37 de
declarații.
Până la 01 ianuarie 2019, 110 furnizori de servicii media din cei 113
furnizori de servicii media care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii
Moldova au prezentat 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 a fi examinate și 39 de declarații care au parvenit la
CA în data de 28 decembrie 2018).
Urmare a examinării declarațiilor până la 02 ianuarie 2019, 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 au fost aprobate în ședința
publică din 02 ianuarie 2019.
Este de menționat că, până în prezent, toți cei 113 furnizori de servicii
media au prezentat declarații cu privire la reflectarea/nereflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie
2019.
Consiliul Audiovizualului, în perioada 02-03 ianuarie 2019, a examinat
cele 21 de declarații care au fost îndreptate spre completare și cele 3 declarații
ale furnizorilor de servicii media „10 TV”, „Gold TV” și „Radio 7/Радио 7”
Bălți, care au fost sancționați cu avertizare publică prin Decizia nr. 1/1 din 02
ianuarie 2019.
Este de menționat că postul de televiziune „VTV” și-a sistat activitatea
din motive tehnice.
Astfel, spre aprobare sunt propuse 23 de declarații ale următorilor
furnizori de servicii media:
Posturi TV – „CTC Mega”, „Familia Domashniy”, „Eni Ai”, „Busuioc
TV”, „Jurnal TV”, „POPAS TV”, „Gold TV” „BIZIM DALGAMIZ”, „Agro
TV Moldova”, „10 TV” și „TV-Găgăuzia”.
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Posturi Radio – „Radio Orhei”, „Jurnal FM”, „MICUL
SAMARITEAN”, „Muz FM”, „Radio 7/Радио 7” de la Bălți, „Datina FM”,
„GRT FM”, „BIZIM DALGAMIZ”, „Radio Orhei FM”, „Radio ONE”,
„Maestro FM” și „Like FM – Русское радио”.
D. VICOL: – Stimați colegi, eu aș dori să Vă întreb dacă există eventual întrebări adresate
raportoarei noastre de astăzi? Eu aș vrea să fac o mică introducere, nu atât
pentru Dvs., care cunoașteți foarte bine lucrurile, cât pentru societate în
ansamblu, că acest parcurs pe care noi astăzi îl finalizăm, ca și primă etapă de
punere la vot a aprobării declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale,
el a demarat imediat după aprobarea de către CEC a Regulamentului privind
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul
republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din
Republica Moldova. Efectele acestui regulament au vizat implicarea noastră
imediat, astfel încât până pe data de 28 decembrie 2018, care a fost data-limită,
toți furnizorii de servicii media au avut obligativitatea de a depune la Consiliul
Coordonator al Audiovizualului declarațiile privind politica editorială pentru
campania electorală și, practic, alegerile parlamentare și referendumul
republican din 24 februarie. Noi ne-am străduit pentru a da curs cu maximă
viteză și promptitudine aprobării acestor declarații în ședințele din 28
decembrie, în ședința din 02 ianuarie 2019 și finalmente astăzi, în ședința din
data de 04 ianuarie. Astfel încât, din lungul șir al evenimentelor și al proceselor
pe care va trebui să-l gestionăm în conformitate cu litera și spiritul legii, astăzi
finalizăm o primă etapă, un prim proces, prin aprobarea ultimelor declarații
privind politica editorială pentru campania electorală din 24 februarie 2019.
Acestea fiind spuse, stimați colegi, dacă nu există întrebări către raportor sau nu
doriți să vă pronunțați, vom supune votului ceea ce este inclus în proiectul de
decizie.
Stimați colegi, cine este de a lua act de demersurile înaintate de
furnizorii de servicii media: Posturi TV – „CTC Mega”, „Familia Domashniy”,
„Eni Ai”, „Busuioc TV”, „Jurnal TV”, „POPAS TV”, „Gold TV” „BIZIM
DALGAMIZ”, „Agro TV Moldova”, „10 TV”, „TV-Găgăuzia” și respectivele
Posturi Radio – „Radio Orhei”, „Jurnal FM”, „MICUL SAMARITEAN”,
„Muz FM”, „Radio 7/Радио 7”, „Datina FM”, „GRT FM”, „BIZIM
DALGAMIZ”, „Radio Orhei FM”, „Radio ONE”, „Maestro FM” și „Like FM
– Русское радио”, rog să Vă pronunțați prin vot:
AU VOTAT: PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU
D. VICOL: – Unanim. De asemenea, voi supune votului aprobarea declarațiilor cu privire
la reflectarea/nereflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și
referendumul republican din 24 februarie 2019 ale furnizorilor de servicii media
enunțați și trecuți în prezentul proiect de decizie, rog să Vă pronunțați prin vot:
PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
AU VOTAT: COZMA, D. CURNIC și L. VIZIRU
– Unanim. Stimați colegi, eu doream, înainte de a finaliza ședința noastră de
D. VICOL: astăzi, fiindcă a fost introdus doar un singur subiect, un subiect unic, să
menționez expres faptul, ceea ce am convenit și cu Dvs., obligativitatea tuturor
Pagina 4 din 5

Proces-verbal nr.2 al ședinței publice a CA din 04 ianuarie 2019, ora 15.00

furnizorilor de servicii media de a se conforma în strictă corespundere cu
prevederile Regulamentului aprobat de Comisia Electorală Centrală și cu
Concepția aprobată de către Consiliul Audiovizualului, astfel încât, toate cele
incluse la toate capitolele din perspectiva acestor acte obligatorii pentru toți
furnizorii de servicii media să nu constituie un impediment pentru desfășurarea
activităților ulterioare. În ceea ce ne privește pe noi, Consiliul Audiovizualului,
noi vom examina cu maximă promptitudine și profesionalism, așa cum am
făcut-o dintotdeauna. Toate actele care vor veni în adresa noastră, atât din
partea furnizorilor de servicii media, atât din partea tuturor celor interesați ca
procesul electoral din Republica Moldova să se desfășoare în albia legalității, în
strictă conformitate cu normele interne, cât și cu normele europene și
internaționale la care Republica Moldova este parte. Mulțumim, stimați colegi,
pentru implicare, pentru participare activă. Ședința se declară închisă.
Mulțumim tuturor pentru atenție.
CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A lua act de demersurile înaintate de furnizorii de servicii media:
Posturi TV – „CTC Mega”, „Familia Domashniy”, „Eni Ai”, „Busuioc TV”, „Jurnal TV”,
„POPAS TV”, „Gold TV” „BIZIM DALGAMIZ”, „Agro TV Moldova”, „10 TV” și „TV-Găgăuzia”.
Posturi Radio – „Radio Orhei”, „Jurnal FM”, „MICUL SAMARITEAN”, „Muz FM”, „Radio
7/Радио 7”, „Datina FM”, „GRT FM”, „BIZIM DALGAMIZ”, „Radio Orhei FM”, „Radio ONE”,
„Maestro FM” și „Like FM – Русское радио”
(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 – „CTC Mega”, „Familia Domashniy”, „Eni Ai”, „Busuioc TV”, „Jurnal TV”,
„POPAS TV”, „Gold TV” „BIZIM DALGAMIZ”, „Agro TV Moldova”, „10 TV” și „TV-Găgăuzia”.
Posturi Radio – „Radio Orhei”, „Jurnal FM”, „MICUL SAMARITEAN”, „Muz FM”, „Radio
7/Радио 7”, „Datina FM”, „GRT FM”, „BIZIM DALGAMIZ”, „Radio Orhei FM”, „Radio ONE”,
„Maestro FM” și „Like FM – Русское радио”
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și
L. VIZIRU).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a
Consiliului Audiovizualului.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 2/2 din 04 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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