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DECIZIA nr. 26/85
din 02 iulie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune
„Moldova-1”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Olga
Guțuțui
Pe data de 10 iunie 2019, în contextul evenimentelor care au avut loc în Republica
Moldova pe data de 08 și 09 iunie curent și având în vedere misiunea și atribuțiile ce îi revin
furnizorului public național de servicii media audiovizuale – IPNA Compania „TeleradioMoldova”, membra Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, s-a autosesizat, solicitând, în
conformitate cu prevederile art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale,
monitorizarea serviciului de programe al postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru
zilele sus-menționate, privind reflectarea evenimentelor politice din țară, cu nominalizarea
programelor din oră în oră, prin prisma respectării prevederilor legislației audiovizuale în
vigoare și, în special, a art. 35 lit. a) și lit. f) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul
serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat
monitorizarea postului public de televiziune „Moldova-1” prin prisma celor invocate în
autosesizare.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul public de televiziune „Moldova-1” a
difuzat:
 La 08.06.2019 – 11 emisiuni informative în care au fost reflectate evenimentele
zilei respective, dintre care 4 au fost ediții speciale și live-uri;
 La 09.06.2019 – 13 emisiuni informative cu relatarea evenimentelor zilei
respective, dintre care 6 au fost ediții speciale și live-uri.
Este de menționat că atât programele informative, cât și edițiile speciale și live-urile au
cuprins un spectru larg de evenimente și opinii ale diverșilor actori politici:
08 iunie 2019:
Ora de difuzare

Titlul emisiunii

00:00
00:09
00:34
01:04
02:45
03:45
03:57

„Art Club”
„Made in Germany”
„Arts.21”
„Bună dimineața”
„Bună seara”
„Pur și simplu”
„Главное”
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04:21
05:11

06:00
06:05
06:31
06:44
06:54
07:00

07:06
07:32
07:36
08:00

08:12
09:00

09.09
09:31
10:01
10:29
10:59
11:29
11:49
12:00
12:29
13:00

14:03
16:33
17:00

17:16
17:47

„Cine vine la noi?”
„Mesager” (reluare) – Subiectele care au reflectat evenimentele politice:
Declarația președintelui Igor Dodon, care a anunțat că PSRM nu va face
coaliție pentru crearea unei majorități parlamentare cu Blocul ACUM și
PDM; Protestul din fața Parlamentului, unde susținătorii PDM au
scandat împotriva alegerilor anticipate și împotriva Blocul ACUM.
Imnul
„Global 3000”
„Shift”
„Să luăm aminte...”
„Bună dimineața”
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Anunțul
președintelui PAS, Maia Sandu, referitor la reluarea discuțiilor dintre
ACUM și PSRM.
„Bună dimineața”
„Știri externe”
„Bună dimineața”
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Anunțul
președintelui PAS, Maia Sandu, referitor la reluarea discuțiilor dintre
ACUM și PSRM.
„Bună dimineața”
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Anunțul
președintelui PAS, Maia Sandu, referitor la reluarea discuțiilor dintre
ACUM și PSRM.
„Reporter pentru sănătate”
„Magazinul copiilor”
Desene animate
Desene animate
„Fii tânăr”
„Educație prin carieră”
„Chișinăul de ieri și de azi”
„Moldova de patrimoniu”
„Musafirul”
„Miezul zilei” (Ediție specială): Intervenții de la Curtea Constituțională,
Andrei Năstase, Președintele Igor Dodon și Andrian Candu de la tribuna
PDM, LIVE de la Parlament.
Concert „Popas între generații”
„Drive it”
„Новости” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Zinaida
Greceanîi, aleasă în funcția de președinte al Parlamentului; Reacția PDM
referitoare la ultimele acțiuni politice; Curtea Constituțională a cerut
dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate (sincron cu
Sergiu Sârbu); Dodon nu dizolvă Parlamentul, iar PDM cere demisia
președintelui (sincron Andrian Candu); Igor Dodon filmat când a
declarat că dorește federalizarea Republicii Moldova, în cadrul unei
întâlniri secrete cu Vlad Plahotniuc (se menționează că Igor Dodon nu a
comentat video-ul); Expunerea analistului politic Ruslan Șevcenco, cu
privire la evenimentele politice din data de 08 iunie 2019).
„În ritm de dans”
„La noi în sat”
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„Acces limitat”
„Știri” (Ediție specială): Transmisiune directă a ceremoniei de învestire
a noului Guvern.
„Lecturi a la carte”
Ediție specială despre situația politică din țară.
„Știri” (LIVE din Parlament ).
Film artistic
„Новости” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice:
Învestirea în funcție a Maiei Sandu, Zinaidei Greceanîi și a cabinetului
de miniștri (sincron Zinaida Greceanîi și Maia Sandu); Curtea
Constituțională a declarat neconstituțională învestirea în funcție a Maiei
Sandu, Zinaidei Grecianîi, cât și a noului Guvern; Democrații califică
ultimele acțiuni ale lui Igor Dodon, PSRM și ACUM ca lovitură de stat,
declarațiile au fost făcute de președintele PDM, Vlad Plahotniuc
(lipsește poziția părților vizate); Analiștii politici consideră că situația
politică din țară era evidentă cu câteva luni în urmă; Igor Dodon filmat
când a declarat că dorește federalizarea Republicii Moldova, în cadrul
unei întâlniri secrete cu Vlad Plahotniuc (se menționează că Igor Dodon
nu a comentat video-ul); Toți care au dorit federalizarea țării vor fi
pedepsiți, aceasta este reacția lui Andrei Năstase la video-ul în care apare
Igor Dodon și Vlad Plahotniuc.
„Zapovednik ”
„Acces limitat”

18:30
18:42
19:40
19:46
21:00
21:15
23:15

23:30
23:43

09 iunie 2019:
Ora de difuzare

Titlul emisiunii

00:00
01:10
02:51
03:29
04:11
05:13

„Tezaur”
„Bună dimineața ”
„La noi în sat”
„Reporter pentru sănătate ”
„O seară în familie”
Ediție specială (reluare): Transmisiune directă a ceremoniei de învestire
a noului Guvern.
„Cuvintele credinței”
„Bună dimineața”
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Învestirea în
funcție a Maiei Sandu, Zinaidei Greceanîi și a Cabinetului de miniștri
(sincron Zinaida Greceanîi și Maia Sandu); Curtea Constituțională a
declarat neconstituțională învestirea în funcție a Maiei Sandu, Zinaidei
Greceanîi, cât și a noului Guvern; Democrații califică ultimele acțiuni ale
lui Igor Dodon, PSRM și ACUM ca lovitură de stat, declarațiile au fost
făcute de președintele PDM, Vlad Plahotniuc (lipsește poziția părților
vizate).
„Bună dimineața”
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: PSRM și
Blocul ACUM vor continua ședința Legislativului; Învestirea în funcție
a Maiei Sandu, Zinaidei Grecianîi și a Cabinetului de miniștri (sincron
Zinaida Greceanîi și Maia Sandu); Curtea Constituțională a declarat
neconstituțională învestirea în funcție a Maiei Sandu, Zinaidei Greceanîi,

06:05
06:55
07:00

07:07
08:00
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08:12
09:00

09:11
09:42
10:00
10:20

10:28
11:00

11:17
12:00

12:20
12:31
13:00

14:12
14:43
15:08
15:36
15:58
16:21
16:45
17:00

cât și a noului Guvern; Democrații califică ultimele acțiuni ale lui Igor
Dodon, PSRM și ACUM ca lovitură de stat, declarațiile au fost făcute de
președintele PDM, Vlad Plahotniuc (lipsește poziția părților vizate).
„Bună dimineața”
„Новости” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: PSRM și
Blocul ACUM vor continua ședința Legislativului; Învestirea în funcție
a Maiei Sandu, Zinaidei Greceanîi și a Cabinetului de miniștri (sincron
Zinaida Greceanîi și Maia Sandu); Curtea Constituțională a declarat
neconstituțională învestirea în funcție a Maiei Sandu, Zinaidei Greceanîi,
cât și a noului Guvern; Democrații califică ultimele acțiuni ale lui Igor
Dodon, PSRM și ACUM ca lovitură de stat, declarațiile au fost făcute de
președintele PDM, Vlad Plahotniuc (lipsește poziția părților vizate);
Analiștii politici consideră că situația politică din țară era evidentă cu
câteva luni în urmă.
„Musafirul”
„Lecturi a la carte”
„Ring Star”
„Ediție specială” (direct): Experții, invitații emisiunii se expun cu privire
la decizia Curții Constituționale de suspendare din funcție a Președintelui
Igor Dodon.
„Ring Star”
„Ediție specială” (direct): Anatol Țăranu, analist politic, referitor la
suspendarea din funcție a Președintelui Igor Dodon și numirea lui Pavel
Filip în funcția de președinte interimar; Transmisiune în direct de la
briefingul de presă susținut de Pavel Filip.
„Erudit cafe”
„Ediție specială” (direct): Declarațiile Maiei Sandu din incinta
Parlamentului Republicii Moldova; Declarațiile lui Pavel Filip referitor
la stabilirea alegerilor anticipate pe data de 6 septembrie; Declarațiile
socialiștilor care cheamă populația la calm; Transmisiune în direct din
PMAN, unde s-au adunat mai mulți susținători PDM, împreună cu liderul
Vlad Plahotniuc; Declarațiile lui Igor Dodon referitor la situația politică
din țară.
„Chișinăul de ieri și de azi”
„Știință și inovare”
„Ediție specială” (direct): Comentarii, analiză și secvențe video pe
marginea situației politice din țară; Intervenția telefonică a deputatului
din primul Parlament, Valentin Dolganiuc; Transmisiune în direct din
PMAN, unde Vlad Plahotniuc ține un discurs.
„Rapsodia satului”
„Tezaur”
„Moldoveni de pretutindeni”
„Abraziv”
„Acces limitat”
„Eroi printre oameni”
„Shift”
„Новости” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Decizia
Curții Constituționale cu privire la numirea lui Pavel Filip în calitate de
Președinte interimar al Republicii Moldova; Mitingul din PMAN,
comentariile protestatarilor; Parlamentarii PSRM și ai Blocului ACUM
au adoptat o declarație în care constată uzurparea puterii în stat.
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17:15
18:00
19:00

„Purtătorii de cultură”
„Evantai Folcloric”
„Mesager” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Decretul
privind anunțarea alegerilor parlamentare din 6 septembrie 2019, a fost semnat
de către președintele interimar Pavel Filip; Live din incinta Parlamentului,
briefingul de presă a președintelui PAS, Maia Sandu (în direct apare

19:40
19:57

21:00

21:13
22:14

22:28

editorialistul Nicolae Negru, care își expune poziția pe marginea
evenimentelor din această zi); În 06 septembrie vor fi organizate alegerile
anticipate, decretul a fost semnat de către președintele interimar al
Republicii Moldova, Pavel Filip; Majoritatea PSRM și ACUM are sprijin
internațional, asigurarea vine din partea președintelui suspendat Igor
Dodon și al premierului ales Maia Sandu; Consiliul Europei le cere
politicienilor moldoveni să respecte principiile statului de drept, ale
democrației și drepturilor omului; Președintele României, Klaus Iohanis,
a venit cu o reacție vizavi de evenimentele din țara noastră; Parlamentul
sesizează comunitatea internațională în privința situației din Republica
Moldova. Aleșii PSRM și ACUM au votat în unanimitate o declarație prin
care constată uzurparea puterii în stat; Mâine va avea loc prima ședință a
noului Guvern. Anunțul a fost făcut de către premierul ales Maia Sandu;
Democrații au organizat un miting de susținere a ordinii constituționale;
Procuratura Generală ar putea deschide un dosar penal pe numele lui Igor
Dodon. Asociația Obștească „Credință Patriei” a depus o sesizare după
filmulețele apărute pe internet din timpul negocierilor dintre Vlad
Plahotniuc și Igor Dodon.
„Eroi printre oameni”
„Ediție specială” (direct): Moderatorul și invitații din platou discută
situația politică din țară; Intervenție telefonică a fostului judecător al CC,
Victor Popa.
„Știri” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Primministrul Maia Sandu a salutat declarația UE cu privire la susținerea și
colaborarea cu noua guvernare de la Chișinău; Video – Igor Dodon la o
întâlnire cu liderii PDM, în care vorbește despre finanțarea PSRM de
către Federația Rusă.
„Prin muzică în Europa”
„Новости” – Subiectele care au reflectat evenimentele politice: Primministrul Maia Sandu a salutat declarația UE cu privire la susținerea și
colaborarea cu noua guvernare de la Chișinău; Declarațiile lui Igor
Dodon, a protestatarilor și a deputaților Blocului ACUM cu privire la
situația politică din țară.
Film artistic

Urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că postul public de televiziune
„Moldova-1” a comis încălcări de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor
media audiovizuale, care stipulează 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 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”.
Astfel, în cadrul programului informativ de limbă rusă „Новости” din data de 08 iunie
2019 (ora 23:15) a fost difuzat un subiect cu privire la declarațiile președintelui PDM, Vlad
Plahotniuc, făcute în cadrul unei conferințe de presă, în care face referire la Președintele Igor
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Dodon și PSRM: „Au încălcat deliberat Constituția și hotărârile Curții Constituționale. Igor
Dodon și PSRM nu au legitimitatea să mai participe la formarea unei majorități constituționale
și a Guvernului din moment ce există dovezi multiple că au fost finanțați din exteriorul țării.
Partidul Democrat nu recunoaște legalitatea a tot ce s-a întâmplat în Parlament, începând de
la modul ilegal în care a fost convocată ședința plenului până la toate voturile care au fost
astăzi făcute”. Prezentatorul susține că Vlad Plahotniuc califică acțiunile președintelui Igor
Dodon, PSRM și ACUM drept lovitură de stat. În cadrul subiectului nu a fost prezentată poziția
tuturor părților vizate.
Este de menționat că subiectul respectiv a fost dat în reluare la 09.06.2019, în cadrul
edițiilor informative de la orele 07:00, 08:00 și 09:00.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al
Republicii Moldova, precum și în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor
sesizate, Consiliul Audiovizualului a remis în adresa IPNA Compania „Teleradio-Moldova”,
prin scrisoarea nr. 469 din 12.06.2019, sesizarea membrei CA, Olga Guțuțui.
Prin scrisoarea nr. 01-10/344 din 18.06.2019, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a
comunicat Consiliului Audiovizualului că: „Postul public de televiziune „Moldova-1” a
reacționat prompt la evoluțiile din societate, informând operativ și nepărtinitor telespectatorii
despre principalele evenimente care s-au derulat pe parcursul zilelor de 08 și 09 iunie curent.
În jurnalele de știri, dar și în cadrul edițiilor speciale, s-au regăsit tot spectrul de opinii ale
principalilor actori. Astfel, au fost operate modificări în grila obișnuită, fiind realizate mai
multe ediții speciale, cu transmiterea în regim live a evenimentelor”.
Totodată, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a remis în anexă Grila de programe
planificată și Grila de programe modificată pentru zilele de 08 și 09 iunie 2019:
08 iunie 2019
- ora 07.00 (jurnal de 5 minute) LIVE despre principalele evoluții la zi, reportaj
proteste cu prezentarea poziției tuturor părților implicate.
- ora 08.00 (jurnal de 10 minute) au fost puse pe post: un LIVE de la Parlament cu
ultimele evoluții, reportaj proteste cu prezentarea poziției tuturor părților implicate.
- ora 09.00 (jurnal în limba rusă) LIVE din Parlament cu ultimele evoluții.
- ora 13.00 (EDIȚIE SPECIALĂ, cu durata de o oră) au fost prezentate, la fel, ultimele
evoluții: LIVE de la Curtea Constituțională, LIVE+SINCRON Andrei Năstase de la Parlament,
reacție Igor Dodon, reacție PDM, discuții telefonice cu experți, cererea PDM de demisie a lui
Igor Dodon, declarația lui I. Dodon după cererea de demisie, LIVE Parlament cu ultimele
evoluții.
- ora 17.00 (jurnal în limba rusă, 15 minute), cu principalele evoluții și LIVE în direct
de la Parlament.
- 18.42 (EDIȚIE SPECIALĂ din Parlament, durata 45 minute) ÎN DIRECT procedura
de învestire a Guvernului Sandu, LIVE de la Curtea Constituțională cu deciziile de ultimă oră,
reacția Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cererea de demisie din partea PDM,
păreri experți, LIVE Parlament cu ultimele evoluții + BETA cu proiectele de legi votate
(Greceanîi, Năstase, Sandu).
- ora 19.46 (durata 1 oră) EDIȚIE SPECIALĂ despre situația politică din țară și
ultimele evoluții.
- ora 21.00 (jurnal de știri în limba română) LIVE din Parlament + BETA despre
proiectele votate etc.
- ora 22.00 (jurnal de știri în limba rusă), care a cuprins bete despre evenimentele de
6 din 8

Decizia nr. 26/85 din 02 iulie 2019

peste zi.
Ediția specială de la ora 18.42 a fost difuzată, în reluare, la ora 05.13.
09 iunie 2019
- ora 07.00 (jurnal de 5 minute) au fost prezentate principalele evoluții la zi, în
următoarea ordine: Învestirea Guvernului Sandu, poziția PDM, decizia Curții Constituționale,
dar și mesajul poliției.
- ora 8.00 (jurnal de 10 minute) au fost puse pe post: LIVE de la Parlament cu ultimele
evoluții, învestirea Guvernului, decizia Curții Constituționale, reacția PDM, mesajul poliției.
- ora 9.00 (jurnal în limba rusă), prezentat după aceeași structură ca și cel de la ora
08.00.
- ora 10.20 (EDIȚIE SPECIALĂ): LIVE cu ultimele evoluții.
- ora 11.00 (EDIȚIE SPECIALĂ): LIVE cu ultimele evoluții.
- ora 11.59 (EDIȚIE SPECIALĂ): LIVE cu ultimele evoluții.
- ora 13.00 (EDIȚIE SPECIALĂ) cu LIVE-uri de la Curtea Constituțională și
Parlament.
- ora 17.00 (jurnal în limba rusă, 15 minute), cu principalele evoluții și LIVE în direct
de la Parlament.
- ora 19.00 (EDIȚIE SPECIALĂ)
- ora 19.46 (durata 1 oră) a fost realizată o EDIȚIE SPECIALĂ despre situația
politică din țară și ultimele evoluții.
- ora 21.00 (jurnal de știri în limba română): a cuprins bete despre evenimentele de
peste zi.
- ora 22.00 (jurnal de știri în limba rusă), care a cuprins bete despre evenimentele de
peste zi.
De asemenea, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a mai specificat că: „Postul
public de televiziune „Moldova-1” și-a propus să realizeze emisiuni cu toți liderii politici,
astfel încât cetățenii să aibă acces la tot spectrul de opinii. Astfel, în data de 11 iunie a fost
invitat în studio Pavel Filip, în data de 12 iunie – Igor Dodon, în data de 18 iunie – președintele
Parlamentului, Zinaida Greceanâi, iar în data de 19 iunie – prim-ministra Maia Sandu”.
Prezentă la ședința publică a Consiliului Audiovizualului, directoarea Departamentului
știri și dezbateri al postului public de televiziune „Moldova-1”, Dina Perciun, a declarat
referitor la încălcarea atestată că în cadrul monitorizării nu s-a ținut cont de structura buletinului
de știri: „Prima știre din jurnal a fost despre învestirea Guvernului, a doua a fost despre
numirea Zinaidei Greceanîi în calitate de Președinte al Parlamentului, unde s-au regăsit două
declarații: ale dnelor Zinaida Greceanîi – despre colapsul în care se află țara, și Maia Sandu
– despre scoaterea țării din captivitate, precum și știrea cu privire la declarația Parlamentului
privind statul capturat. Respectiv, acel sincron cu declarația lui Plahotniuc, care a venit după
aceste trei știri, este, de fapt, reacția la ceea ce se întâmpla în țară”.
În cadrul dezbaterilor publice, membra Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui,
făcând trimitere la prevederile art. 35 din Codul serviciilor media audiovizuale, a declarat că
postul public de televiziune „Moldova-1” nu și-a îndeplinit atribuțiile de furnizor public
național și nu a informat cetățenii operativ și obiectiv despre evenimentele care au avut loc în
perioada 08-09 iunie curent. În acest sens, Olga Guțuțui a mai declarat că furnizorul public a
uitat că este în serviciul publicului și este finanțat din banii cetățenilor R. Moldova, respectiv,
este obligat să informeze cetățenii cu privire la evenimentele care au loc în țară. Referitor la
cele invocate de reprezentantul postului de televiziune „Moldova-1”, membra CA, Olga
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Guțuțui, a specificat că în cazul în care se aduc astfel de acuzații ca uzurparea puterii de stat
este importantă prezentarea ambelor poziții, celui care a adus acuzații și celor în adresa cărora
au fost aduse aceste acuzații.
În conformitate cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de autosesizarea membrului Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui, din
10.06.2019 (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA,
D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A lua act de rezultatele monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC,
O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
3. A sancționa cu avertizare publică IPNA Compania „Teleradio-Moldova”,
fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru încălcarea prevederilor art. 13
alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale (Licența de emisie seria AA 073663
din. 13.10.2009), în conformitate cu art. 84 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media
audiovizuale (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA,
D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
4. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media
audiovizuale, IPNA Compania „Teleradio-Moldova” este obligată 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 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 aplicat avertizare publică IPNA Compania „TeleradioMoldova”, fondatoarea postului public de televiziune „Moldova-1”, pentru încălcarea
prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia:
„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”.
4.1. IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va prezenta, în termen de 48 de ore de la
aducerea la cunoștință a prezentei decizii, un raport despre executarea pct. 4 al deciziei
respective, 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 de către furnizorul de servicii media sancționat, în termen de 30 de zile de
la data comunicării 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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