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DECIZIA nr.23/153
din 27 septembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii dneiClaudia Iațco, f/nr. din 01.08.2017
La 01.08.2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit o cerere
f/nr. din aceeași dată din partea dnei Claudia Iațco, prin care solicită monitorizarea emisiunii
„Мистическиеистории”,difuzată de postul de televiziune „Canal 2”,invocând derogări de la
prevederile art. 6 din Codul audiovizualului – Garantareamoralității și asigurarea protecției
minorilor. În opinia petiționarei, emisiunea respectivă „afectează dezvoltarea psihică, mintală
sau morală a minorilor”.
În acest context, Claudia Iațco solicită suplimentar să fie informată în scris despre
măsurile întreprinse de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Prin scrisoarea nr. 406 din 14.08.2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
solicitat „Telestar Media” SRL să-și expună opinia referitor la cele invocate în cerere. Până în
prezent, radiodifuzorul respectiv nu a prezentat nicio reacție în acest sens.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat emisiunea „Мистическиеистории”, iar rezultatele
monitorizării nu au atestat abateri de la legislația audiovizuală în vigoare. Prin conținutul său,
emisiunea respectivă reprezintă niște înscenări ale unor situații din viața oamenilor sau istorii
neobișnuite, care sunt comentate și analizate de specialiști din domeniu: psihologi, preoți,
psihiatri, clarvăzători etc.
Luând în considerarespecificul situaților prezentate în cadrul acestei emisiuni, ar fi
recomandabil ca postul de televiziune „Canal 2”, la începutul emisiunii, să plaseze o informație
suplimentară despre genul programului care urmează a fi difuzat.
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 respinge ca neîntemeiată cererea f/nr. din 01.08.2017 parvenită din partea dnei
Claudia Iațco(PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu.
COLESNIC, A. COZMA, 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 CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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