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DECIZIA nr. 9/60
din 12 mai 2017
Cu privire la examinarea petiției din partea unui grup de beneficiari ai Internatului
Psihoneurologic din Bălți f/nr. din 02.03.2017
La 14.03.2017, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit scrisoarea nr. 089033/17 din 13.03.2017 din partea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, prin care informează
că în adresa Cancelariei a parvenit petiția colectivă în numele beneficiarilor Internatului
Psihoneurologic din Bălți, în care se menționează că postul de televiziune „TV 7” a difuzat, la
02.02.2017, un material jurnalistic prin care a fost lezată imaginea instituției în cauză. Astfel,
petiționarii susțin că timp de o oră și jumătate, jurnaliștii postului de televiziune „TV 7” au difuzat
informații distorsionate și neveridice, ponegrind astfel atît imaginea internatului, cît și a
administrației acesteia. În acest context, se solicită dreptul la replică.
Este de menționat că în temeiul prevederilor art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului (scr.
nr. 136 din 20.03.2017), precum şi în scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor
sesizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat postului de televiziune „TV 7” să
prezinte în scris opinia referitor la cele stipulate în sesizare, în termen de 5 zile. Pînă în prezent,
„TV 7” nu a prezentat la CCA nici o reacție în acest sens.
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Direcția
monitorizare TV din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a monitorizat reportajul
menționat în petiție. Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „TV 7” a difuzat,
la 02.02.2017, emisiunea „Interpol”, în cadrul căreia a fost abordat cazul de rezonanță despre 19
paciente ale Internatului Psihoneurologic din Bălți care au fost violate, timp îndelungat, de către
Stanislav Florea, medic terapeut la această instituție. Moderatoarea emisiunii, Natalia Morari, atît
la începutul emisiunii, cît și pe parcursul acesteia, a declarat, în repetate rînduri, că inițial
emisiunea a fost planificată cu un spectru mai larg de invitați, în special la dezbaterea acestui
subiect au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, precum
și directoarea Internatului Psihoneurologic din Bălți, însă nici unul dintre aceștia nu au dat curs
solicitării, invocînd diverse motive de refuz. Astfel, la discuții a participat doar una dintre avocatele
pacientelor violate, Gabriela Șoronga. Potrivit acesteia, la Internatul Psihoneurologic din Bălți au
fost semnalate mai multe cazuri de tratamente inumane și degradante în privința victimelor,
avorturi ilegale, cazuri de tortură, victimele fiind plasate în blocul nr. II, care este cu regim închis.
În continuare, discuția s-a axat pe situația victimelor supuse violurilor, care continuă să locuiască
în incita acestui internat, cît și despre soarta altor beneficiari care sînt supuși abuzurilor din partea
personalului. În acest context, cu permisiunea avocatului, dar și a unor pacienți, au fost difuzate
înregistrări în cadrul cărora mai mulți pacienți se plîng că au fost maltratați de angajați, iar de
fiecare dată cînd a fost sesizată poliția nu au fost întreprinse măsuri pentru a stopa aceste ilegalități.
Mai mult ca atît, aceștia susțin că au fost amenințați că, dacă vor face plîngeri, vor fi plasați în
blocul nr. II de tip închis, unde le sînt administrate preparate psihotrope puternice.
De asemenea, Gabriela Șoronga susține că directoarea Internatului Psihoneurologic din
Bălți, Lilia Melnic, poliția, procuratura nu întreprind nimic pentru stoparea acestor abuzuri din
partea personalului și încearcă să mușamalizeze multiplele cazuri de violență.
Urmare a celor relatate mai sus se atestă că postul de televiziune „TV 7”, prin difuzarea
emisiunii „Interpol” din 02.02.2017, nu a comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare.
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Totodată, este de specificat că dreptul la replică, solicitat de un grup de beneficiari ai
Internatului Psihoneurologic din Bălți, a fost omis, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3)
din Codul audiovizualului (Despre cererea de exercitare a dreptului la replică, radiodifuzorul este
sesizat în scris în termen de 20 de zile de la transmiterea emisiunii la care se referă cererea.
Radiodifuzorul difuzează răspunsul în aceeaşi emisiune, în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi
durată, în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă emisiunea care a
difuzat această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, răspunsul este transmis în
următoarea emisiune. În cazul în care emisiunea este exclusă din grila de emisie, răspunsul se
difuzează în acelaşi interval de timp şi cu aceeaşi durată, în termen de cel mult 15 zile de la data
examinării cererii.).
În cadrul ședinței publice, membrii CCA s-au arătat indignați de faptul că postul de
televiziune „TV 7” nu a dat curs solicitării Consiliului de a veni cu o reacție și au atenționat
radiodifuzorul că pe viitor, aceste refuzuri sau lipsuri de reacții vor fi sancționate.
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A respinge ca neîntemeiată petiția f/nr. din 03.03.2017 parvenită din partea unui grup de
beneficiari ai Internatului Psihoneurologic din Bălți (remisă de către Cancelariei de Stat a
Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 08-9033/17 din 13.03.2017) (PRO – (8) UNANIM – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O.
GUȚUȚUI și D. VICOL).
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.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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