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DECIZIA nr. 18/107
din 11 august 2020
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVC
21”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru
La data de 24 iulie 2020, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a solicitat
monitorizarea furnizorului de servicii media „COTIDIAN” SA, fondatoarea postului de
televiziune „TVC 21”, invocând că la 24 iunie 2020, ora 11:20, postul de televiziune „TVC 21”
a difuzat emisiunea „Important”, moderată de Margareta Răducanu, cu invitații din platou: Ala
Revenco, Viorica Negrei și Natalia Grâu.
Membra Consiliului Audiovizualului susține că aceeași emisiune a fost difuzată și pe data
de 24 iulie, ora 11:20, însă programul audiovizual nu a fost însoțit de mențiunea „Reluare”, așa
cum prevede legislația audiovizuală. Analiza detaliată a respectivului program a atestat că această
emisiune audiovizuală a fost încărcată și pe platforma electronică YooToube la data de 25 iunie
2020.
În această ordine de idei, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, consideră că
postul de televiziune „TVC 21” a comis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (13) din Codul
serviciilor media audiovizuale și art. 58 din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale,
aprobat de către Consiliul Audiovizualului prin Decizia nr. 61/219 din 30 decembrie 2019.
Astfel, în temeiul art. 83 din Codul serviciilor media audiovizuale, Lidia Viziru solicită
efectuarea controlului cu privire la faptele invocate.
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. 487 din 29.07.2020, „COTIDIAN” SA, fondatoarea postului de
televiziune „TVC 21”, prezentarea opiniei asupra celor invocate în solicitarea membrei CA, Lidia
Viziru.
Prin scrisoarea nr. 23/03-08 din 03 august 2020, furnizorul de servicii media
„COTIDIAN” SA a comunicat: „Ca urmare a examinării scrisorii Consiliului Audiovizualului
nr. 487 din 29 iulie 2020, compania „Cotidian” SA, în calitate de fondatoare a postului de
televiziune cu emisie prin cablu „TVC 21” din mun. Chișinău, Vă aduce la cunoștință
următoarele:
La data de 24 iulie 2020, ora 11:20, postul de televiziune „TVC 21” într-adevăr a difuzat
emisiunea „Important”, difuzată în reluare.
Postul de televiziune „TVC 21” explică Consiliului Audiovizualului faptul că difuzarea
emisiunii „Important” la data de 24 iulie 2020, ora 11:20, fără mențiunea „Reluare”, a fost o
greșeală tehnică a programului/softului corespunzător, iar persoana responsabilă nu a
identificat-o la moment.
Asigurăm membrii Consiliului Audiovizualului că defecțiunea a fost remediată,
programul/softul a fost restabilit și funcționează, fapt care poate fi ușor verificat”.
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În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea postului de
televiziune „TVC 21” prin prisma celor invocate de membra CA, Lidia Viziru.
Rezultatele monitorizării au atestat că la 24 iunie și 24 iulie 2020, postul de televiziune
„TVC 21” a difuzat emisiunea „Important”, moderată de către Margareta Răducanu, ale cărei
intervievate au fost secretara de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Natalia Grâu;
șefa adjunctă a Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, Viorica
Negrei, și fondatoarea Asociației Obștești „Părinții solidari”, Ala Revenco. Subiectul abordat în
cadrul emisiunii a fost legat de grădinițele închise din cauza situației epidemiologice din țară,
care pune în dificultate mai multe familii din motiv că unii părinți nu au cu cine să-și lase copiii
cât timp se află la muncă.
Astfel, urmare a monitorizării emisiunii „Important” din 24 iulie 2020 s-a atestat că
programul audiovizual este difuzat în reluare, fără a fi însoțit de mențiunea „Reluare” pe întreaga
durată a difuzării, așa cum prevede art. 13 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale,
potrivit căruia: „Difuzarea în reluare a programelor audiovizuale trebuie să fie însoțită de
mențiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepția operelor
cinematografice”.
Reprezentanta postului de televiziune „TVC 21”, Rodica Peșterean, a reiterat, în cadrul
ședinței publice on-line a Consiliului Audiovizualului, că derogarea s-a comis urmare a unor
defecțiuni tehnice, care, ulterior, au fost restabilite.
Membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a precizat că postul de televiziune
„TVC 21” continuă să difuzeze programe audiovizuale în reluare fără a fi însoțite de mențiunea
„Reluare”, conform prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Totodată, Lidia Viziru
și-a exprimat speranța că autosesizarea sa va fi un motiv și pentru alte posturi de televiziune de
a respecta legislația audiovizuală în vigoare la acest capitol, deoarece acest fapt este foarte
important pentru telespectatori.
La rândul său, membrul Consiliului Audiovizualului, Artur Cozma, a declarat că
încălcarea este una tehnică, respectiv a solicitat nesancționarea postului de televiziune „TVC 21”.
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 „TVC 21” (PRO – (8)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA, A.
URSU-ANTOCI și L. VIZIRU).
2. A lua act de autosesizarea din 24 iulie 2020 din partea membrei Consiliului
Audiovizualului, Lidia Viziru (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, L.
MANOLE, I. ROBU, Iu. ROȘCA, A. URSU-ANTOCI și L. VIZIRU).
3. A sancționa cu avertizare publică „COTIDIAN” SA, fondatoarea postului de
televiziune „TVC 21”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (13) din Codul serviciilor media
audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod (PRO – (6) – D.
VICOL, T. BURAGA, I. ROBU, Iu. ROȘCA, A. URSU-ANTOCI și L. VIZIRU; CONTRA –
(2) – A. COZMA și L. MANOLE).
4. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, „COTIDIAN” SA este obligat să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de
ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/ sau vizual, de cel puțin 3
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ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în
cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri:
„Consiliul Audiovizualului a sancționat cu avertizare publică „COTIDIAN” SA,
fondatoarea postului de televiziune „TVC 21”, pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (13)
din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia: „Difuzarea în reluare a programelor
audiovizuale trebuie să fie însoțită de mențiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării
acestora, cu excepția operelor cinematografice”.
4.1. „COTIDIAN” SA va prezenta, în termen de 5 zile de la aducerea la cunoștință a
prezentei decizii, un raport despre executarea prevederilor art. 84 alin. (11) și (12) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care va include data și ora difuzării textului sancțiunii.
5. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (15) din Codul serviciilor media
audiovizuale, prezenta decizie devine executorie de la data publicării și poate fi atacată în instanța
de judecată (Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, adresa: mun. Chișinău, strada Kiev nr. 3) de
către furnizorul de servicii media sancționat în termen de 30 de zile din momentul aducerii la
cunoștință a prezentei decizii.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
7. 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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