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DECIZIA nr. 16/99
din 10 iulie 2020
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”,
urmare a sesizării dnei Daria Racu
La data de 19 iunie 2020, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea f/nr. din
partea dnei Daria Racu, în care se menționează că la 10 iunie 2020, postul de televiziune „TV8”, în
cadrul buletinului de știri „Новости с Яной Степаненко”, a difuzat un reportaj despre copiii străzii.
Petiționara susține că identitatea copiilor aflați în situații vulnerabile necesita o protejare a datelor cu
caracter personal, în momentul în care aceștia apar la televiziune.
Astfel, Daria Racu susține că: „Postul de televiziune „TV8” nu respectă normele cu privire la
protecția minorilor. Chiar dacă fața copilului a fost blurată, vocea acestuia nu a fost modificată. La
fel, a fost menționată viza de reședință și locul de trai a părinților – satul Mereni”.
Petiționara mai susține că acesta nu este primul reportaj realizat de postul de televiziune „TV
8” despre copiii care locuiesc pe Stadionul Republican.
În contextul celor expuse, Daria Racu solicită Consiliului Audiovizualului de a întreprinde
măsurile necesare cu privire la difuzarea acestui reportaj.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, precum și în
scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Audiovizualului a solicitat,
prin scrisoarea nr. 368 din 22 iunie 2020, AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de
televiziune „TV8”, prezentarea opiniei asupra celor invocate în sesizarea dnei Daria Racu.
Prin scrisoarea nr. 20 din 25 iunie 2020, AO „Media Alternativă”, fondatoarea postului de
televiziune „TV8”, a comunicat Consiliului Audiovizualului următoarele: „Postul de televiziune
„TV8” respectă principiile privind protecția și realizarea interesului superior al copilului în
programele audiovizuale, având la bază prevederile Codului serviciilor media audiovizuale,
Regulamentul CA privind conținuturile audiovizuale și Legea cu privire la protecția copiilor
împotriva impactului negativ al informației. Astfel, în reportajul difuzat la data de 10 iunie, invocat
în sesizarea dnei Daria Racu, au fost întreprinse măsurile necesare privind neadmiterea identificării
minorului, fiind blurată fața acestuia. În ceea ce privește nemodificarea vocii și menționarea numelui
localității, considerăm că aceste elemente nu pot duce la identificarea minorului, or, nu a fost
menționat numele și prenumele copilului, nu a fost indicată o adresă de domiciliu sau alte date cu
caracter personal”.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. c) din Codul
serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de
televiziune „TV8” prin prisma celor invocate în sesizarea dnei Daria Racu.
Rezultatele monitorizării au atestat că la data de 10 iunie 2020, postul de televiziune „TV8” a
difuzat, în cadrul buletinului de știri „Новости с Яной Степаненко”, un subiect despre modul de
viață al unor copii și tineri ai străzii care și-au improvizat locuința pe fostul Stadion Republican, iar
conform unei dispoziții emise de Primăria Chișinău, aceasta a fost demolată. Prezentatoarea a
menționat că: „În așa mod, autoritățile au decis să-i alunge pe minori de acolo, întrucât ar face
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mizerie și s-ar comporta agresiv. La fața locului a fost chemată și poliția, deoarece aceștia au
încercat cu fel și chip să-și apere ruinele care le-au servit drept „casă”, chiar au aruncat și cu pietre,
iar un muncitor a fost rănit la cap”.
În reportaj apare un grup de tineri filmați de la distanță, a căror identitate nu poate fi stabilită.
Totodată, în cadrul subiectului a fost intervievat un minor, care își ducea traiul în locuința demolată:
„Normal. Mă doare un pic aici, m-a lovit polițistul, am aruncat cu pietre pentru că mi-au stricat
casa. O să locuiesc în stradă ca înainte”, iar reporterul a specificat că: „...acesta se află în stradă de
aproape 6 luni, fiind mai tot timpul pe Stadionul Republican. Acasă nu poate merge întrucât mama
nu îl primește, spune băiatul”. Este de menționat că chipul băiatului a fost blurat, fapt care a
împiedicat posibilitatea de a-l identifica.
În subiect se menționează că la fața locului a venit o ambulanță și reprezentantul de la
Asistența Protecției Copilului, Alexandru Dodcenco, care a declarat: „Vrem să-l ducem la spital, să
verificăm starea copilului și starea psihologică”.
De asemenea, în susținerea minorilor a venit și Anatol Cobolischi, directorul Asociației „Nu
ești singur”, care a menționat: „Îi iau cu forța și îi duc acasă, nu îi pregătesc, nu se lucrează cu ei. În
așa fel îi consideră bolnavi psihologic, dar nimeni nu lucrează cu ei”.
La finele reportajului se precizează: „Copilul a refuzat să fie preluat de medici, iar ulterior
ar urma să ajungă la Mereni, acolo de unde este originar”.
Este de specificat faptul că în cadrul reportajului realizat de postul de televiziune „TV 8” nu
au fost prezentate date cu caracter personal care ar duce la identitatea minorului.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Iulian Roșca, a apreciat
faptul că postul de televiziune „TV 8” a realizat acest reportaj, prin care aduce la cunoștința
telespectatorilor acest viciu social de care, cu regret, se ciocnește societatea. Totodată, Iulian Roșca
a precizat că la realizarea reportajului dat nu au fost divulgate date cu caracter personal al minorului,
fapt care demonstrează că postul de televiziune a respectat prevederile Codului serviciilor media
audiovizuale cu privire la respectarea principiului interesului superior al minorului.
La rândul său, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a declarat că subiectul
reflectat de către postul de televiziune „TV 8” este unul sensibil, care semnalează problema acestor
minori, cu scopul de a sensibiliza autoritățile administrației publice locale și republicane. Dragoș
Vicol a mai specificat că „TV 8” a realizat reportajul în conformitate cu prevederile Codului
serviciilor media audiovizuale, fiind respectate toate normele legale cu privire la principiul interesului
superior al minorului.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, aprobat
prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „TV8” (PRO – (6) UNANIM
– D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge sesizarea f/nr. parvenită din partea dnei Daria Racu (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței
Consiliului Audiovizualului din 10 iulie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Monitorizare TV.
5. Prezenta decizie poate fi contestată în ordinea contenciosului administrativ, în termen de
30 de zile de la data comunicării acesteia.
6. 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.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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