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DECIZIA nr. 57/194
din 08 noiembrie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”,
urmare a solicitării dreptului la replică din partea dnei Arina Spătaru, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova
Pe data de 16 octombrie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit petiția
de examinare a dreptului la replică din 15 octombrie 2019 din partea dnei Arina Spătaru, deputat
în Parlamentul Republicii Moldova, prin care solicită prezentarea replicilor sale în cadrul
serviciului de programe al postului de televiziune „TV 8” la discursul candidatului la funcția de
primar al mun. Bălți, Aleksandr Nesterovschi.
Petiționara susține că în cadrul emisiunii „Alege liber”, difuzată de postul de televiziune
„TV 8” la 07 septembrie 2019, invitatul emisiunii Aleksandr Nesterovschi a prezentat
informații eronate precum că, fiind în coaliție cu Blocul ACUM, înregistrează unele proiecte
de lege privind statutul mun. Bălți din 03.07.2019, fapt care, după spusele petiționarei, nu este
adevărat. Arina Spătaru mai susține că a fost vizată în cadrul aceleiași emisiuni, la 08.09.2019,
prin întrebările provocatoare ale moderatoarei adresate invitatului în platou Boris Marcoci,
candidatul Blocul ACUM la funcția de primar al mun. Bălți. Deputata menționează că
moderatoarea emisiunii Mariana Rață și-a permis să insinueze că aceasta, în cadrul unui
eveniment electoral, ar fi susținut un alt candidat de la Bălți decât cel al Blocului ACUM. Astfel,
Arina Spătaru consideră că prin afirmațiile sus-menționate i-a fost afectată onoarea, reputația și
demnitatea, fiind manipulată opinia publică și nefiind asigurată distincția clară între fapte, opinii
și informarea corectă și imparțială a telespectatorilor.
În contextul celor expuse, Arina Spătaru invocă încălcarea prevederilor art. 13 din Codul
serviciilor media audiovizuale și solicită Consiliului Audiovizualului asigurarea respectării
dreptului la replică și rectificare, precum și sancționarea postului de televiziune „TV8” în
conformitate cu prevederile art. 84 din Codul serviciilor media audiovizuale.
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. 781 din 18.10.2019, AO „Media Alternativa”, fondatoarea
postului de televiziune „TV8”, prezentarea opiniei asupra celor invocate în cererea deputatei
Parlamentului Republicii Moldova, Arina Spătaru.
Prin scrisoarea nr. 68 din 01.11.2019, Asociația Obștească „Media Alternativă” SRL a
comunicat Consiliului Audiovizualului că: „TV8 a difuzat replica doamnei Arina Spătaru la
finalul dezbaterilor electorale dintre candidații Andrei Năstase și Ion Ceban din 31.10.2019,
ora 20:40. Astfel, fiind respectate normele legale cu privire la condițiile de difuzare a dreptului
la replică. Cât privește circumstanțele în care doamna Spătaru afirmă că i-a fost afectată
imaginea și reputația profesională, precizăm că în cadrul dezbaterilor electorale de pe
circumscripția Bălți, care a fost difuzată de „TV8” pe 07 și 08 octombrie, moderatoarea
emisiunii Mariana Rață a întrebat candidatul Blocului ACUM, Boris Marcoci, dacă are
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susținerea blocului în aceste alegeri, în condițiile în care presa a scris că deputata PPDA,
Arina Spătaru, l-a însoțit pe candidatul PSRM la alegerile din Bălți la o întâlnire cu alegătorii.
În cea de a doua dezbatere de pe 07 octombrie 2019, candidatul PSRM, Al. Nesterovschi, a
menționat că pregătește cu deputata Arina Spătaru un proiect de lege privind statutul special
al mun. Bălți”.
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 „TV8” prin prisma celor invocate prin cererea dnei Arina Spătaru, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova.
Rezultatele monitorizării au atestat că în cadrul emisiunii de dezbateri „Alege liber”,
difuzată de postul de televiziune „TV8” la data de 07 octombrie 2019, candidatul PSRM la
funcția de primar al mun. Bălți, Aleksandr Nesterovschi, a declarat că pregătește un proiect de
lege împreună cu deputata Blocului ACUM, Arina Spătaru, cu privire la statutul special al
municipiul Bălți, care urmează a fi adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în sesiunea de
toamnă-iarnă.
În cadrul aceleiași emisiunii, difuzată la 08 octombrie 2019, candidatul Blocului ACUM
la funcția de primar al mun. Bălți, Boris Marcoci, a fost întrebat de către moderatoarea
emisiunii: „Spuneți-mi, vă rog, aveți susținerea Blocului ACUM sau doar a PAS în această
campanie electorală? Asta în contextul în care deputata PPDA, Arina Spătaru, am văzut că a
susținut un alt candidat de la Bălți, cel puțin la un eveniment electoral”. „Spuneți-mi, vă rog,
dar ați încercat să clarificați de ce doamna Spătaru nu v-a susținut pe Dvs. și nu a mers cu
Dvs. la evenimente, dar a mers cu altcineva? Ați reușit să clarificați ceva? Presa nu a reușit să
clarifice”.
În temeiul prevederilor art. 83 alin. (13) din Codul serviciilor media audiovizuale:
„Consiliul Audiovizualului contribuie plenar la soluționarea sesizărilor și a petițiilor pe cale
amiabilă”.
În acest context, este oportun de menționat că la finalul emisiunii de dezbateri electorale
„Alege liber” din 31 octombrie 2019, postul de televiziune „TV8” a difuzat replica dnei Arina
Spătaru la declarațiile făcute de candidatul PSRM la funcția de primar al mun. Bălți, Aleksandr
Nesterovschi, precum și a dezmințit informațiile că în perioada campaniei electorale ar fi
susținut candidatul PSRM. Drept dovadă, furnizorul de servicii media a prezentat Consiliului
Audiovizualului și înregistrările emisiunii în cadrul căreia dreptul la replică a fost exercitat
printr-un interviu înregistrat.
Prezent la ședință, consilierul Arinei Spătaru, Radu Bălica, a menționat că postul de
televiziune „TV8” a asigurat deputatei în Parlamentul Republicii Moldova dreptul la replică în
termenii stabiliți de lege și, în numele ei, a mulțumit redacției „TV8” pentru promptitudine și
corectitudine.
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 „TV8” (PRO – (5) – D.
VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU; CONTRA – (1) – C.
MIHALACHE).
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2. A lua act de petiția Asp nr. 110 din 15 octombrie 2019, parvenită din partea dnei
Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (PRO – (5) – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, 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

1 din 3

