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DECIZIA nr. 7/34
din 14 martie 2018
Cu privire la examinarea cererii primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic
Pe data de 30 ianuarie 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
parvenit cererea nr. 90 din 30.01.2018 din partea primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic,
prin care informează Consiliul că postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, la 28 ianuarie
2018, a realizat și difuzat un reportaj despre satul Oricova, aflat sub jurisdicția orașului Călărași.
Petiționarul susține că prin difuzarea acestui subiect, postul „a adus careva informații ce au dus
opinia publică în eroare”, prin mențiunea că „primarul nu a răspuns la telefon pentru
comentarii”.
În acest context, primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic, solicită CCA să verifice dacă
postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a respectat legislația audiovizuală în vigoare.
Totodată, petiționarul mai solicită postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” să vină
cu probe prin care să dovedească că el a fost apelat telefonic la data realizării reportajului.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în scopul
examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a solicitat ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”,
să-și expună opinia, în scris, asupra cererii primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic.
Prin scrisoarea nr. 67 din 20.02.2018, directorul ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea
postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, Traian-Cătălin Giosan, susține că reporterul
Tatiana Beleuța a acționat în strictă conformitate cu legislația în vigoare: „La primăria satului
Oricova nu a fost găsit nimeni, deoarece era zi de odihnă. În acest sens, pentru a respecta
principiul pluralității de opinii, reporterul a solicitat numărul de telefon a primarului satului
Oricova, dl Nicolae Melnic, de la biblioteca din sat. Șefa bibliotecii, dna Uliana Leșan, a
comunicat reporterului numărul primarului. La numărul dat, reporterul a sunat de pe telefonul
său mobil, dar nu a răspuns nimeni, fapt care a și fost menționat în cadrul reportajului”.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat subiectul sus-menționat. Rezultatele monitorizării
au atestat că postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a difuzat, pe data de 28 ianuarie 2018,
un subiect despre satul Oricova din or. Călărași. În cadrul subiectului, câțiva localnici, printre care
bibliotecara din sat și un fost angajat al punctului medical, au expus problemele cu care se
confruntă zi cu zi, cum ar fi: migrarea locuitorilor satului Oricova, lipsa transportului, lipsa unui
punct medical, nedeszăpezirea drumurilor din localitate etc. La finele subiectului, reporterul
menționează că „primarul nu a răspuns la telefon pentru comentarii”.
Urmare a celor invocate mai sus, se atestă că postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”
nu a comis abateri de la legislația audiovizuală în vigoare.
Este de specificat că prin scrisoarea nr. 78 din 05.02.2018, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului l-a informat pe primarul orașului Călărași, Nicolae Melnic, despre prevederile art.
16 din Codul audiovizualului, conform cărora persoana care se consideră prejudiciată urmează să
solicite acordarea dreptului la replică sau rectificare nemijlocit de la radiodifuzorul care a difuzat
informația, înaintând cererea respectivă în termen de 20 de zile de la difuzarea emisiunii.
1 din 2

Decizia nr. 7/34 din 14 martie 2018
Mai mult, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la libertatea de exprimare,
apărarea onoarei și demnității oricărei persoane ține de competența altor autorități și organe. Legea
respectivă nu include Consiliul Coordonator al Audiovizualului în categoria autorităților
competente să examineze litigiile legate de apărarea onoarei și demnității.
În cadrul ședinței publice, membrul CCA, Dorina Curnic, l-a întrebat pe reprezentantul
postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, prezent la ședință, dacă primarul orașului Călărași,
Nicolae Melnic, urmare a scrisorii Consiliului, a solicitat dreptul la replică sau rectificare.
Reprezentantul „PRO TV CHIȘINĂU” a declarat că nu există nicio solicitare în acest sens.
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 cererea primarului orașului Călărași, Nicolae Melnic, din 30.01.2018 (PRO
– (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC,
A. COZMA și D. CURNIC).
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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