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DECIZIA nr. 19/131
din 13 iulie 2018
Cu privire la examinarea cererii prealabile „Nord TV” SRL
La 08 iunie 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat Decizia nr. 17/107,
„Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a
sesizării dlui Nicolai Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului
Politic „Partidul Nostru””. Prin pct. 2 a fost aplicată avertizare publică „Nord TV” SRL,
fondatoarea postului de televiziune „TVN”, pentru nerespectarea prevederilor art. 7 alin (4) lit. c)
din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii sunt obligați să respecte principiul
echilibrului și pluralismul politico-social, echidistanței și obiectivității, care prevede ca, în cazul
subiectelor ce vizează situații de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe
surse, în conformitate cu dispoziția art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul audiovizualului.
Pe data de 09 iulie 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
cererea prealabilă a „Nord TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „TVN”, prin care susține
că nu este de acord cu decizia sus-menționată.
În cererea prealabilă, petiționarul invocă: „considerăm că dreptul de a critica statul sau
persoanele cu funcție de răspundere se extinde și asupra funcționarilor care la moment exercită
funcțiile publice, precum și persoanele care sunt în demisie sau mandatul de primar a expirat sau
încetat. Or, reportajul pune în evidență succesele acestora, dar și insuccesele lor. Expunerile de
idei de către persoanele citate în materialul jurnalistic reprezintă judecăți de valoare, adică
opiniile și comentariile care reflectă atitudinea față de un fapt și a cărei veridicitate este imposibil
de dovedit”.
Petiționarul mai afirmă: „considerăm că CCA este un organ apolitic și nu poate acorda
protecție unui sau unor primari în demisie sau cu mandate expirate sau acțiunile acestora în
activitatea lor de primar. Dacă se insistă pe faptul că nu a fost asigurată poziția persoanelor
vizate, în cazul dat cea a lui Renato Usatâi, considerăm că pare dificil de a solicita punctul de
vedere al acestuia din moment ce se află peste hotarele țării, fiind dat în căutare de organele de
drept. De facto, este imposibil de prezentat punctul de vedere al acestuia”.
Examinând cererea prealabilă a „Nord TV” SRL, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
constată netemeinicia acesteia şi neargumentarea solicitării invocate. Astfel, se stabilește că
Decizia nr. 17/107 din 08 iunie 2018 a fost adoptată în strictă conformitate cu prevederile Codului
audiovizualului, iar temeiuri pentru revocarea acesteia nu au fost prezentate.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a monitorizat serviciul de programe al postului
de televiziune „TVN” din data de 20 mai 2018, iar rezultatele monitorizării au atestat că postul de
televiziune „TVN” a comis derogări de la prevederile art. 7 alin. (4) lit. c) din Codul
audiovizualului.
Ca urmare a examinării publice a cererii prealabile, în temeiul prevederilor Codului
audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Legii contenciosului administrativ nr. 793 din
10.02.2000 și ale Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului
Republicii Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
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DECIDE:
1. A respinge cererea prealabilă a „Nord TV” SRL privind anularea Deciziei nr. 17/107 din
08 iunie 2018 (PRO – (9) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC, C. DUCA și O. GUŢUŢUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Juridică și Reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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