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Cu privire la examinarea contestației Partidului Democrat
din Moldova, f/nr. din 21 februarie 2019

DMTV

V. CECAN

D. VICOL: – Stimați colegi, bună ziua. Ne întâlnim cu o periodicitate foarte avansată,
ținând cont de faptul că problemele care urmează să fie discutate nu necesită
amânare, în contextul alegerilor parlamentare și a referendumului republican.
Stimați colegi, înainte de a atesta faptul că este asigurat cvorumul pentru
desfășurarea ședinței și a aproba, respectiv, Ordinea de zi, cu permisiunea Dvs.,
stimați colegi, noi, potrivit art. 10 a noului Cod al serviciilor media
audiovizuale, suntem responsabili de a lua atitudine atunci când este îngrădit
accesul jurnaliștilor la sursele de informare în masă, la evenimentele cu caracter
important, de interes public. Și art. 10 statuează clar în ceea ce vizează protecția
jurnaliștilor și incumbă responsabilități autorităților, protecția sediilor,
protecțiile respective. Și în aceste cazuri, noi urmează să ne autosesizăm, să
luăm o atitudine și să sesizăm organele respective cu privire la anumite
intimidări, presiuni, de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera
exercitare a profesiei jurnaliștilor sau a activității furnizorilor de servicii media
și, după caz, să sesizăm autoritățile competente. De ce am menționat acest
lucru, stimați colegi? Fiindcă, după cum bine Vă dați seama, pe ultima sută de
metri, s-au intensificat și presiunile, atacurile asupra unor surse de informare în
masă. Și în cazul concret este vorba despre postul de televiziune „BTV” din
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nordul Republicii Moldova, de la Bălți.
În legătură cu acest lucru, Consiliul Audiovizualului condamnă acțiunile
de agresare și intimidare a echipei de filmare a postului de televiziune
nominalizat, compusă din cameramanul Eugen Gumeniuc și reportera Daria
Gumeniuc, din data de 15 februarie curent, care, în timpul filmării unui reportaj
în satul Sadovoe, parte componentă a municipiului Bălți, a fost supusă unui act
de intimidare din partea candidatului PDM pe circumscripția uninominală nr. 9,
Seghei Buzurnâi.
Astfel, Consiliul Audiovizualului consideră necesar semnalarea acestor
derapaje ale unor concurenți electorali pentru alegerile parlamentare din 24
februarie curent, având în vedere modul defectuos în care aceștia percep
principiile democratice și jurnaliștii care își exercită meseria în scopul lor de a
informa echidistant publicul asupra problemelor de interes public.
Libertatea presei este unul dintre pilonii statului de drept și o garanție a
proceselor și instituțiilor democratice, iar astfel de atacuri și intimidări din
partea concurenților electorali în plină campanie electorală contravin atât
legislației naționale, cât și principiilor democratice recunoscute pe plan
internațional.
În Republica Moldova, drepturile jurnaliștilor sunt protejate prin lege și
sunt garantate. Articolul 10 din Codul serviciilor media audiovizuale stipulează
că autoritățile publice abilitate asigură protecția jurnaliștilor în cazul în care
aceștia sunt supuși unor presiuni sau amenințări de natură să împiedice ori să
restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei acestora.
În acest sens, Consiliul Audiovizualului își exprimă îngrijorarea față de
asemenea abuzuri și restricții la adresa jurnaliștilor și, totodată, face apel către
toți concurenții electorali, către partidele politice să dea dovadă de
responsabilitate maximă, să nu se eschiveze de la datoria de a respecta
drepturile reprezentanților mass-media și să le garanteze, în consecință,
posibilitatea de a-și profesa în mod liber meseria de jurnalist.
Stimați colegi, eu Vă îndemn, prin consens, să susținem această
declarație a Consiliului Audiovizualului. Și cu această ocazie, în ultimele zile,
până la consumarea scrutinului, această adresare a Consiliului Audiovizualului
să constituie drept mecanism și modalitate de sensibilizare a opiniei publice și a
tuturor concurenților electorali, dar și a jurnaliștilor, care trebuie să-și exercite,
în deplină conformitate cu legislația în vigoare, meseria pe care o profesează în
interesul societății. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru faptul că
ați încuviințat adoptarea unei asemenea declarații și am să rog, așa cum facem
întotdeauna, să postăm acest apel și pe pagina noastră web. Mulțumesc frumos.
Stimați colegi, acum trecem propriu-zis la epuizarea Ordinii de zi. În agenda
ședinței noastre de astăzi este inclus un singur subiect – Cu privire la
examinarea contestației Partidului Democrat din Moldova, f/nr. din 21
februarie 2019. Stimați colegi, sunt alte propuneri, alte sugestii? Dacă nu sunt,
atunci Vă rog să Vă pronunțați pentru aprobarea acestui proiect de Ordine de zi.
Cine este pentru, rog să votați:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim, Vă mulțumesc.
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ORDINEA DE ZI: CHESTIUNEA nr. 1
Cu privire la examinarea contestației Partidului Democrat din Moldova, f/nr.
din 21 februarie 2019
V. CECAN: – Pe data de 21 februarie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit
o contestație f/nr. din aceeași dată din partea Partidului Democrat din Moldova
(semnată de Vadim Moțarschi, reprezentantul PDM cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală), în care se menționează că ,,la data de 20
februarie 2019, radiodifuzorii Jurnal TV și TVR Moldova, au distribuit un
mesaj al lui Traian Băsescu, care conține un îndemn expres de a vota blocul
ACUM.” În acest context, contestatarul afirmă că ,,această adresare a lui
Traian Băsescu este evident una de agitație electorală”. Potrivit
contestatarului, conform „art. 52 alin. (3) din Codul electoral, se interzice
concurenților electorali să implice sub orice formă persoanele care nu sunt
cetățeni ai Republicii Moldova în acțiunile de agitație electorală.”
În acest context, contestatarul afirmă că acțiunile radiodifuzorilor vin în
contradicție și cu prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova.
Totodată, constată derogări de la prevederile art. 69 alin. (1), (2) și (4)
din Codul electoral și pct. 4 din Regulamentul CEC privind reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din
24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova.
În temeiul pct. 4 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, art. 13 și art.
83 din Codul serviciilor media audiovizuale, art. 52 alin. (3), art. 69 și art. 71 74 din Codul electoral și pct. 7 din Regulamentul cu privire la activitatea
reprezentanților cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, Partidul
Democrat din Moldova solicită CA a efectua controlul respectării prevederilor
legale citate de către radiodifuzorii „Jurnal TV” și „TVR Moldova” la difuzarea
unor știri prin care Traian Băsescu îndeamnă moldovenii să voteze pentru
Blocul ACUM Platforma DA și PAS.
În baza prevederilor art. 75 alin. 4 lit. a) și lit. g) și art. 83 alin. (3) lit. c)
din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul
Audiovizualului a examinat contestația respectivă și a atestat următoarele.
Contestatarul a făcut trimitere la articole plasate pe pagina web a
furnizorilor de servicii media audiovizuale „Jurnal TV” și „ TVR Moldova” și a
anexat doar extrase de pe paginile web respective. Dat fiind faptul că solicitarea
contestatarului este vagă, citez: „difuzarea unor știri prin care Traian Băsescu
îndeamnă moldovenii să voteze pentru Blocul ACUM Platforma DA și PAS”,
fără a fi indicate programul audiovizual și ora difuzării știrilor menționate în
contestație. În scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate,
Consiliul Audiovizualului a monitorizat principalele buletine de știri ale
posturilor de televiziune „Jurnal TV”, data 20.02.2019 (ora 19:00) și „TVR
Moldova” data 20.02.2019 (ora 18:00).
Rezultatele monitorizării au atestat că posturile de televiziune „Jurnal
TV” la data de 20.02.2019, ora 19:00 și „TVR Moldova” la data 20.02.2019,
ora 18:00 nu au difuzat știri despre mesajul lui Traian Băsescu referitor la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.
Cu referire la presupusa încălcare a art.13 alin. (6) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, este de menționat că art.
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13 alin. (6) lit. a) prevede că: „În cadrul programelor audiovizuale de știri și
de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică,
economică, socială sau culturală trebuie să fie respectate următoarele cerințe:
asigurarea imparțialității, echilibrului și favorizarea liberei formări a
opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, în
perioada în care problemele sunt în dezbatere publică”, iar conform art. 1 din
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova: „program
audiovizual – este un ansamblu de imagini în mișcare, însoțite sau nu de sunet,
în cazul unui program televizat, sau ansamblu de sunete, în cazul unui
program sonor, indiferent de durata acestuia, care constituie un întreg
identificabil prin titlu, conținut sau formă, în cadrul unei grile sau al unui
catalog realizat de către un furnizor de servicii media (evenimente sportive,
filme documentare, programe de divertisment şi de tip reality, programe pentru
copii, piese de teatru şi altele). Astfel, cele invocate de contestatar nu cad sub
incidența prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale al Republicii Moldova, dat fiind faptul că nu se încadrează în
definiția unui program audiovizual.
Cu referire la încălcarea art. 52 alin. (3) din Codul Electoral, de specificat
că prevederile acestuia se referă la concurenții electorali, astfel, menționăm că
activitatea partidelor politice/concurenți electorali nu cade sub incidența
atribuțiilor Consiliului Audiovizualului. Totodată, conform prevederilor art. 26
alin. (1) lit. q), „În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală aplică
sancțiunile prevăzute de prezentul cod pentru încălcarea legislației electorale
şi a celei cu privire la finanțarea partidelor politice şi a campaniilor
electorale”.
Prin scrisoarea nr. 052 din 22.02.2019, Studioul „TVR Chișinău” a
comunicat Consiliului Audiovizualului că știrea menționată nu a fost subiect de
reportaj audiovizual la niciuna din edițiile de „Telejurnal” sau a oricărei alte
emisiuni televizate, care a fost difuzată de către postul de televiziune „TVR
Moldova”. În contextul celor expuse, postul de televiziune „TVR Moldova” a
mai declarat că întreg conținutul editorial audiovizual a fost realizat în
conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova, inclusiv ale Codului
serviciilor media audiovizuale, art. 13 la care se face referire în contestație.
Prin scrisoarea nr. 031-R/19-E din 22.02.2019 ÎCS „REFORMA ART”
SRL a comunicat CA că declară cu toată responsabilitatea, că cele invocate în
contestație reprezintă niște falsuri, deoarece în emisia postului de televiziune
„Jurnal TV” nu a fost niciodată difuzat un atare reportaj, în cadrul căruia fostul
Președinte al României, Traian Băsescu, ar fi îndemnat cetățenii Republicii
Moldova să voteze pentru Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS. În
acest context, ÎCS „REFORMA ART” SRL solicită respingerea contestației și
atenționarea PDM să sisteze acțiunile de persecuție a postului de televiziune
„Jurnal TV” prin prezentarea de situații inexistente, în vederea obținerii unei
sancționări, având în vedere rolul de garant al CA în a veghea la neadmiterea
unor atare atacuri din partea politicului sau a instituțiilor de stat.
D. VICOL: – Vă mulțumesc mult. Și în același timp, deopotrivă, vreau să Vă mulțumesc
Dvs. în persoana Direcției monitorizare, cât și pentru asistența acordată,
Direcției juridice și reglementări, pentru faptul că, la propriu, cu viteza luminii
s-a lucrat. Această contestare a fost depusă ieri și noi astăzi deja ne-am
convocat, având toate opiniile. Și posturile de televiziune, cărora li s-a
incriminat din partea respectivului concurent electoral, aceste pretinse încălcări,
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au venit cu reacțiile respective. Eu am fost anunțat înainte de ședință că este
prezent reprezentantul TVR Moldova. Vreau să Vă prezentați pentru procesulverbal și să ne spuneți dacă, pe lângă cele adresate nouă, doriți ceva să
V. POPA, suplimentați. Vă rog mult.
reprezentantul
„TVR Moldova”: – Bună ziua. Numele meu este Vasilica Popa și sunt coordonatorul campaniei
electorale de la „TVR Moldova”. Am văzut reclamația care ne-a făcut-o PD-ul.
Cert vreau să adaug este doar atât, că în niciun caz nu am adus atingere vreunui
concurent electoral care a participat la noi, și, mă rog, participă, că mai avem și
astăzi campanie electorală. Nu s-a întâmplat, nu am atins timpi, nimic.
D. VICOL: – Cele invocate în scrisoarea „TVR”-ului susțineți în totalitate?
V. POPA,
reprezentantul
„TVR Moldova”: – Da.
D. VICOL: – Vă mulțumesc mult. Reprezentantul „Jurnal”-ului nu este, în schimb este
poziția care a sosit. Stimați colegi, dacă doriți să Vă expuneți? Pentru mine
lucrurile sunt clare, expertiza este una adecvată și coerentă, ca de fiecare dată.
Stimați colegi, cu permisiunea Dvs., voi supune votului. Stimați colegi, în
primul rând, cine este de a lua act de rezultatele monitorizării posturilor de
televiziune „Jurnal TV” și „TVR Moldova”, rog să votăm:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc. Cine este de a respinge contestația f/nr. din
21.02.2019, parvenită din partea PDM (semnată de Vadim Moțarschi,
reprezentantul formațiunii respective cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală), ca neîntemeiată și a remite contestația f/nr. din
21.02.2019, parvenită din partea concurentului electoral PDM (semnată de
Vadim Moțarschi), Comisiei Electorale Centrale, rog să votăm:
AU VOTAT: PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A.
COZMA, D. CURNIC, O. GUŢUŢUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU.
D. VICOL: – Unanim. Vă mulțumesc. Stimați colegi, acesta a fost subiectul unic inclus pe
agenda ședinței noastre de astăzi. Mulțumim tuturor pentru participare și
implicare. Ședința se declară închisă.
Aș vrea să precizez, stimați colegi, doar o singură chestiune. Ținând cont
de faptul că actualul Cod al serviciilor media audiovizuale ne obligă să
reacționăm cu promptitudine până în ziua alegerilor la eventuale
sesizări/contestații, s-ar putea, eventual, stimați colegi, să fie necesară
convocarea Dvs. până în ziua scrutinului, mă refer la ziua de sâmbătă și
duminică, în eventualitatea în care va apărea această necesitate. Așa că, ne
mobilizăm, în deplinul sens al cuvântului, așa cum am făcut-o pe durata întregii
campanii electorale, ca să putem da curs obligațiunilor noastre funcționale,
repet, în eventualitatea în care va fi solicitată atitudinea noastră vizavi de un caz
sau altul, care eventual pot să apară. Acestea fiind spuse, Vă mulțumesc mult,
stimați colegi, Vă urez o după-amiază fructuoasă în continuare.
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CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI
DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării posturilor de televiziune „Jurnal TV” și ”TVR
Moldova” (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D.
CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge contestația f/nr. din 21.02.2019, parvenită din partea PDM (semnată de Vadim
Moțarschi, reprezentantul PDM cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală), ca
neîntemeiată (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D.
CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. A remite contestația f/nr. din 21.02.2019, parvenită din partea PDM (semnată de Vadim
Moțarschi, reprezentantul PDM cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală), Comisiei
Electorale Centrale.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
5. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.
ANEXĂ: DECIZIA nr. 11/33 din 22 februarie 2019

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

PREŞEDINTELE
Consiliului Audiovizualului

Dragoș VICOL

Pagina 6 din 6

