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NOTA nr. 51/164
din 17 octombrie 2019

Cu privire la examinarea autosesizării și cererii membrelor Consiliului
Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui
Pe data de 27 septembrie 2019, în scopul asigurării reflectării echitabile, echilibrate și
imparțiale a campaniei electorale la alegerile locale generale și la alegerile parlamentare noi de
către furnizorii de servicii media, promovarea libertății de exprimare și pluralismului politic,
membrele Consiliului Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui, au solicitat, în
temeiul art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, efectuarea monitorizării
principalelor buletine informative și a dezbaterilor electorale ale posturilor de televiziune:
„Moldova-1”, „TV 8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV
Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și
„Televiziunea Centrală”, la capitolul respectării legislației electorale: Codul electoral nr. 1381XIII din 21.11.2017, Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, aprobat prin
Legea nr. 174 din 08.11.2018, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la
alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din
Republica Moldova nr. 2587 din 22.08.2019, Regulamentul privind reflectarea campaniei
electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale
uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova nr.
2558 din 09.08.2019 și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017, în perioada 20 septembrie –
20 octombrie 2019.
Tot la data de 27 septembrie 2019, membrele CA, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui,
printr-o cerere, ținând cont de volumul mare de lucru al Direcției Monitorizare și reieșind din
considerentul că nu există o metodologie de monitorizare a dezbaterilor electorale, au solicitat
excluderea efectuării monitorizării dezbaterilor electorale din autosesizarea din aceeași dată,
totodată, menținându-și solicitarea de monitorizare a principalelor buletine de știri ale
posturilor de televiziune sus-citate.
Luând în considerare cele expuse supra, se constată că autosesizarea, după natura sa,
conține propunere de monitorizare tematică a furnizorilor de servicii media audiovizuale care
reflectă campania electorală, iar potrivit art. 70 alin. (12) din Codul electoral, acest gen de
monitorizare urmează a fi realizat prin efectul legii în limita radiodifuzorilor naționali, cu
prezentarea rapoartelor de monitorizare în adresa CEC, la un interval de 2 săptămâni.
Totodată, sunt relevante prevederile art. 5 alin. (4) din Statutul CCA: „Consiliul se
întrunește obligatoriu atunci când se supun aprobării solicitări de acordare de licențe de
emisie, autorizații de retransmisie, decizii de reglementare, propuneri de monitorizare a
radiodifuzorilor, propuneri de sancțiuni sau când se dezbat rapoarte de monitorizare și de
inspecție”.
Prezentă la ședința, Veronica Cojocaru, autoarea autosesizării, a declarat că
argumentele prezentate nu sunt relevante din cauza că nu există o procedură care stabilește clar
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care autosesizări se supun votului și care se monitorizează automat, menționând că toate
autosesizările de până acum s-au soldat cu rapoarte de monitorizare. Totodată, Veronica
Cojocaru a specificat că art. 70 alin. (12) din Codul electoral nu este o normă restrictivă, este
o obligație a Consiliului Audiovizualului de a prezenta rapoarte de monitorizare pe furnizorii
naționali.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol,
și-a exprimat viziunea asupra procesului de monitorizare în campania electorală, accentuând
că monitorizarea timp de 10 zile a principalului buletin de știri a unor posturi de televiziune se
va solda, eventual, cu o singură sancțiune, pe când, dacă există necesitatea de a sancționa un
post pentru abateri grave de la legislația electorală și audiovizuală, există mecanismul
autosesizărilor, invocând cazuri concrete și, respectiv, sancționarea pe aceste cazuri concrete,
fapt ce va avea o relevanță și un impact major asupra protejării mass-mediei audiovizuale, dar
și misiunea CA va fi mult mai completă.
Membrul CA, Corneliu Mihalache, a propus monitorizarea posturilor de televiziune
vizate în autosesizarea membrelor Consiliului Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga
Guțuțui, doar pentru ultima săptămână de campanie electorală.
La rândul său, Lidia Viziru, membră CA, a menționat că, dat fiind faptul că solicitarea
conține propunere de monitorizare a canalelor „Prime”, „Canal 2” și „Moldova-1”, aceasta
poate fi acceptată parțial, din motiv că acestea au fost clasificate, prin Decizia 39/119 din 20
august 2019, ca furnizori naționali de servicii media.
Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a supus votului propunerea
dlui Corneliu Mihalache de a accepta parțial autosesizarea membrelor Consiliului
Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui, prin monitorizarea principalelor buletine
informative ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „TV 8”, „Prime”, „Publika TV”,
„Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”,
„RTR Moldova”, „Orhei TV” pentru perioada 14-20 octombrie 2019. Din cei 6 membri
prezenți la ședință: 3 au votat PRO – C. MIHALACHE, A. COZMA și Iu. ROȘCA; și 3 au
votat CONTRA – D. VICOL, T. BURAGA și L. VIZIRU.
Astfel, chestiunea cu privire la autosesizarea și cererea membrelor Consiliului
Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui, nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Conform prevederilor art. 80 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale –
Organizarea și funcționarea Consiliului Audiovizualului: „Ședințele Consiliului
Audiovizualului sunt deliberative cu prezența a cel puțin 6 membri. Consiliul Audiovizualului
adoptă decizii cu votul a cel puțin 5 membri, cu excepția cazurilor prevăzute de prezentul cod”.
Urmare a celor relatate mai sus și în conformitate cu prevederile legale, Consiliul
Audiovizualului nu a luat nicio decizie asupra autosesizării și cererii membrelor Consiliului
Audiovizualului, Veronica Cojocaru și Olga Guțuțui.
Prezenta notă va fi anexată la Procesul-verbal nr. 51 al ședinței publice a Consiliului
Audiovizualului din 17.10.2019.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL

2 din 2

