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DECIZIA nr. 59/198
din 15 noiembrie 2019
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”,
urmare a sesizării parvenite din partea dlui Aleksandr Nesterovschi
Pe data de 24 octombrie 2019, în adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit sesizarea
nr. 35 din 23.10.2019 din partea dlui Aleksandr Nesterovschi, prin care informează că la 22
octombrie 2019, postul de televiziune „BTV” a difuzat materialul video „Додоновский идеолог
намекает на новые репрессии в адрес Бельц со стороны партии власти”, cu o durată de
02 min. 38 sec.
Petiționarul susține că acuzațiile respective, răspândite de postul de televiziune „BTV”,
trezesc suspiciuni referitor la imparțialitatea și echilibrul postului, urmare a prezentării cu bună
știință a informațiilor false.
În acest caz, petiționarul consideră că postul de televiziune „BTV” a încălcat prevederile
art. 69 alin. (6) din Codul electoral, care statuează că: „Concurenții electorali și/sau candidații
care se consideră lezați în drepturi beneficiază de dreptul la replică, care se acordă în termen
de trei zile calendaristice de la depunerea cererii/contestației, dar nu mai târziu de ziua
precedentă zilei votării, în condiții egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime”.
Pe data de 25 octombrie 2019, „TV Bălți” SRL a remis Consiliului Audiovizualului
copia scrisorii expediată dlui Aleksandr Nesterovschi, cu nr. 85 din aceeași dată. Astfel, postul
de televiziune „BTV” comunică următoarele: „Am luat act cu surprindere de scrisoarea Dvs.
de acordare a dreptului la replică, bazat pe art. 69 alin. (6) din Codul electoral, care are ca
obiect de reglementare reflectarea campaniei electorale. În acest sens amintim că la data de
20 octombrie 2019 au avut loc alegeri locale generale. În concordanță cu prevederile art. 1
din Codul electoral, care reglementează definiția campaniei electorale ca fiind perioada de
activitate care se desfășoară cu scopul de a-i determina pe alegători să-și exprime voturile
pentru alegerea unui sau altui concurent electoral și care începe, pentru fiecare concurent
electoral, la data înregistrării acestuia de către Comisia Electorală Centrală sau Consiliul
Electoral de Circumscripție și se încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri
sau în ziua votării – în ziua de 20 octombrie 2019, în ziua de 20.10.2019 s-a încheiat campania
electorală.
Prin urmare, solicitarea de a acorda dreptul la replică în temeiul normei legale
aplicabile pe perioada campaniei electorale, dar înaintată după expirarea perioadei campaniei
electorale, este vădit neîntemeiată și aceasta urmează a fi respinsă.
Pe de altă parte, atât legea citată de Dvs., cât și Legea privind libertatea de exprimare
acordă doar persoanelor vizate sau reprezentanților lor. Dumneavoastră nu ați prezentat nicio
împuternicire de la persoana vizată în articolul menționat, iar el nu vă vizează, motiv din care
și solicitarea este vădit întemeiată. Pentru motivele expuse, cererea Dvs. se respinge”.
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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 „BTV” prin prisma celor invocate în sesizarea dlui Aleksandr Nesterovschi.
Rezultatele monitorizării au atestat că în cadrul buletinului informativ din 22 octombrie
2019 – „Evenimentele zilei”, a fost difuzat reportajul cu titlul: „Додоновский идеолог
намекает на новые репрессии в адрес Бельц со стороны партии власти” (durata
reportajului: 02 min. 33 sec.), în cadrul căruia au fost citate declarațiile deputatului Bogdan
Țârdea, publicate pe pagina sa de socializare cu referire la partidul lui Renato Usatii (PPPN),
care a luat majoritatea în Consiliul de la Bălți.
Urmare a analizei calitative au fost atestate următoarele:
- Aleksandr Nesterovschi nu este vizat direct în subiect;
- Art. 69 alin. (6) din Codul Electoral, la care face referință petiționarul, statuează:
„Concurenții electorali și/sau candidații care se consideră lezați în drepturi beneficiază
de dreptul la replică, care se acordă în termen de trei zile calendaristice de la
depunerea cererii/contestației, dar nu mai târziu de ziua precedentă zilei votării, în
condiții egale cu cele în care au fost lezate drepturile legitime”. Astfel, este de
menționat că în municipiul Bălți, primarul a fost ales din primul tur de scrutin – la 20
octombrie 2019, respectiv, după această dată dl Aleksandr Nesterovschi nu mai are
statut de candidat electoral, motiv din care cererea dreptului la replică nu poate fi
realizată în contextul prevederilor la care face trimitere petiționarul.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova,
adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act de rezultatele monitorizării postului de televiziune „BTV” (PRO – (7)
UNANIM – D.VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VZIRU).
2. A respinge sesizarea nr. 35 din 23.10.2019 din partea dlui Aleksandr Nesterovschi
(PRO – (7) UNANIM – D.VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VZIRU).
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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