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DECIZIA nr. 29/184
din 09 noiembrie 2018
Cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare
a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, ale Deciziei CCA nr. 98 din 19.07.2012 – Cu privire la clasificarea programelor
audiovizuale în scopul protecției copiilor, ale Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012 – Cu privire
la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale, și ale Legii nr. 30
din 07.03.2013 – Cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, se
propune de a efectua o monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de
televiziune: „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren
Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „TVC 21”,
„TVR Moldova” și „Familia Domashniy” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în
conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 7 zile fiecare.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul CCA, Cristina Duca, a propus substituirea
postului de televiziune „Familia Domashniy” cu postul „Televiziunea Centrală”, propunere
acceptată de membrii CCA.
De asemenea, în contextul respectării drepturilor copiilor, membrul CCA, Artur Cozma, a
propus monitorizarea serviciilor de programe ale respectivelor posturi de televiziune și sub
aspectul reflectării corecte a informațiilor de interes public major ce țin de sănătatea populației,
propunere acceptată, prin consens, de membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A efectua o monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de
televiziune: „CTC Mega”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „N 4”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Ren
Moldova”, „RTR Moldova”, „Exclusiv TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „ITV”, „TVC 21”,
„TVR Moldova” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în
conformitate cu legislația în vigoare, pe o perioadă de 7 zile fiecare (PRO – (9) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe
pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
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Consiliului Coordonator
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