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DECIZIA nr. 34/107
din 05 august 2019
Cu privire la monitorizarea postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a sesizării
domnului Roman Malinovschii
Pe data de 22 iulie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea f/nr.
din 15 iulie 2019 din partea dlui Roman Malinovschii, în care menționează că la data de 10 sau 11
iulie 2019, în intervalul orar 21:00-22:00, postul de televiziune „Orhei TV” ar fi înlocuit emisiunea
„Ora primarului” cu emisiunea „Легенды уголовного розыска”, care ar fi realizată în Federația
Rusă. Petiționarul susține că emisiunea respectivă are caracter militar-politic și patriotic, fiind
dedicată acțiunilor întreprinse de către armata sovietică și organele de securitate de stat URSS pe
teritoriul Germaniei, aflată sub dominație sovietică. În acest sens, petiționarul solicită Consiliului
Audiovizualului de a întreprinde măsurile necesare în conformitate cu legislația în vigoare cu
privire la protejarea spațiului audiovizual național.
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. 552 din 22.07.2019, „Media Resurse” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Orhei TV”, prezentarea opiniei asupra celor invocate în sesizarea dlui Roman
Malinovschii.
Prin scrisoarea f/nr. din 26.07.2019, „Media Resurse” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Orhei TV”, a comunicat Consiliului Audiovizualului că în perioada 10-11.07.2019,
între orele 21:00-22:00, conform grilei de emisie prezentată CA la data de 15 iulie 2019, cu
numărul de înregistrare 1565-01, conform modelului aprobat prin Decizia CA nr. 17/58 din
09.04.2019, nicidecum nu a fost preconizată emisiunea „Ora Primarului”. Între orele 21:00-22:00,
în perioada 10-11.07.2019, postul a difuzat o serie de detective documentare cu titlul „Легенды
уголовного розыска”.
De asemenea, postul de televiziune „Orhei TV” consideră greșită afirmația dlui R.
Malinovschii „распространяет телепередачу росийского производства”, deoarece
producătorul documentarului este postul ucrainean de televiziune „HTH”, iar Ucraina este stat care
a ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.
În acest sens, „Media Resurse” SRL face trimitere la prevederile art. 17 alin. (4) din Codul
serviciilor media audiovizuale, care statuează: „În vederea protejării spațiului audiovizual
național și asigurării securității informaționale, se permite furnizorilor de servicii media și
distribuitorilor de servicii media transmisiunea programelor de televiziune și de radio cu conținut
informativ, informativ-analitic, militar și politic care sunt produse în statele membre ale Uniunii
Europene, în SUA și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire
la televiziunea transfrontalieră”.
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 „Orhei TV” prin prisma celor invocate în sesizarea dlui Roman Malinovschii.
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Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Orhei TV” a difuzat, la 10 și
11 iulie 2019, ora 21:00, documentarul detectiv „Легенды уголовного розыска”, realizat de
televiziunea ucraineană „HTH”, bazat pe materiale de arhivă, cu actori care înscenează activitatea
și acțiunile importante ale unor actori politici ai URSS în perioada din timpul și după cel de-al
Doilea Război Mondial. La 10 iulie 2019, ora 21:00, postul de televiziune „Orhei TV” a difuzat
documentarul „Легенды уголовного розыска”, în cadrul căruia a fost înscenată activitatea și
acțiunile militare ale generalului sovietic Vladimir Kriukov, iar în a doua parte – regizarea unui
scenariu din perioada anilor de activitate a conducătorului politic sovietic Iosif Visarionovici
Stalin.
În cadrul aceluiași documentar difuzat de „Orhei TV” la ora 21:00, pe data de 11 iulie 2019,
au fost înscenate unele evenimente din anii 1942-1943 despre destinul lui Dobrobabin, un angajat
în cadrul poliției din Harikov, care, în urma săvârșirii mai multor ilegalități, a fost declarat trădător
de țară.
Este de menționat că la sfârșitul filmului documentar „Легенды уголовного розыска” este
indicat că acesta a fost realizat de către studioul din Ucraina TOB „Tелестудія служба
інформації”, 2011.
În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache,
a menționat că este evident faptul că postul de televiziune „Orhei TV” nu poate fi sancționat pentru
cele invocate în sesizarea domnului Roman Malinovschii, dar, totodată, a precizat că „Orhei TV”
nu respectă grila de emisie. În acest sens, Corneliu Mihalache a propus monitorizarea Structurii
serviciului de programe a postului de televiziune „Orhei TV”, propunere susținută, prin consens,
de membrii CA.
De asemenea, membrul CA, Cornel Mihalache, a optat pentru admiterea sesizării dlui
Roman Malinovschii.
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 „Orhei TV” (PRO – (9)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI,
C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. A respinge sesizarea f/nr. din 15 iulie 2019, parvenită din partea dlui Roman
Malinovschii (PRO – (8) – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC,
O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C. MIHALACHE).
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
4. 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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