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Către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. 

                                          Sesizare. 

Stimați membri ai CCA, la data de 3 mai curent a fost publicat raportul de 

monitorizare a spațiului mediatic televizat realizat de către Centrul de Jurnalism 

Independent1. Printre concluziile raportului este încălcarea de către posturile Prime, 

PublikaTV și Canal 2 a obligației asumate de a nu reflecta campania electorală pentru 

alegerile locale noi. Monitorizarea a avut loc în perioada 20-27 aprilie.  

La data de 4 mai curent, portalul informațional NewsMaker.MD a publicat un material 

rezultat din monitorizarea a cinci posturi TV de top care au anunțat că nu vor reflecta 

campania electorală – Prime, PublikaTV, Canal 2, Canal 3 și CTC. Monitorizarea a vizat 

perioada 24 aprilie – 1 mai. Conform constatărilor jurnaliștilor, aceste cinci posturi TV au 

încălcat în multiple cazuri obligațiunea de a nu reflecta campania electorală.  

Constatăm cu mare îngrijorare că aceste situații devenite publice nu au constituit 

subiectul ședinței CCA din data de 7 mai2. La data de 8 mai a fost făcut public al doilea raport 

de monitorizare a conținutului știrilor TV, realizat de către Centrul de Jurnalism 

Independent3. Concluziile experților CJI sunt similare cu cele din primul raport – posturile 

Prime, PublikaTV și Canal 2 au difuzat fără respectarea cadrului legal numeroase materiale cu 

caracter electoral care au favorizat candidatul independent pentru funcția de Primar General 

al Mun. Chișinău – Silvia Radu și altele care l-au denigrat pe candidatul Andrei Năstase.  

Lipsa de intervenție din partea CCA pe marginea situațiilor constatate este, pur și 

simplu, ilegală. Instituția de reglementare a realizat în perioada 20-29 aprilie monitorizarea 

                                                             
1 http://www.media-azi.md/ro/stiri/angajarea-politic%C4%83-majorit%C4%83%C8%9Bii-radiodifuzorilor-
%C3%AEn-alegeri-confirmat%C4%83-de-primul-raport-de  
2 http://www.cca.md/news/ordinea-de-zi-edin-ei-din-07052018  
3 http://media-azi.md/ro/stiri/majoritatea-radiodifuzorilor-continu%C4%83-s%C4%83-fac%C4%83-partizanat-
politic-%C3%AEn-alegeri-conform-celui-de  
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posturilor TV în privința respectării legislației în campania electorală4. Ca rezultat al 

monitorizării, CCA a aplicat o serie de sancțiuni față de mai multe instituții media care au 

încălcat normele legale de reflectare a campaniei electorale5. În mod inexplicabil, pentru o 

instituție care se pretinde independentă, CCA a decis să nu monitorizeze respectarea 

legislației de către posturile TV care au declarat că nu vor reflecta campania electorală pentru 

alegerile locale noi. În mod deloc surprinzător, printre aceste posturi se află toate televiziunile 

care fac parte din grupul media controlat direct sau prin intermediari de către Președintele 

Partidului Democrat – Vladimir Plahotniuc.  

Acțiunile CCA sunt lipsite de temei legal și creează un precedent extrem de periculos 

în campaniile electorale. Or, în cazul în care unele televiziuni au declarat oficial că se abțin 

de la reflectarea campaniei electorale, acestea nu sunt scutite de obligația de a respecta legea, 

iar CCA este obligată să monitorizeze în mod prioritar respectarea obligației asumate de către 

acestea. În cazul în care situația va fi tolerată, ea se poate repeta la orice tip de alegeri, inclusiv 

la cele parlamentare. Nu există nici un temei legal care să permită difuzorilor de programe 

evitarea monitorizării prin simpla declarație de ne-reflectare a campaniei electorale. Prin 

tolerarea acestei tentative de eludare a legislației, CCA facilitează scăderea legitimității 

alegerilor.  

În cazul în care membrii CCA nu conștientizează rolul său în asigurarea caracterului 

liber al alegerilor, vă prezentăm o referință la normele Consiliul Europei privind caracterul 

liber al alegerilor și rolul informării corecte în asigurarea acestuia. În Codul de Bune Practici 

în Materie Electorală a Comisiei de la Veneția6, aprobat de către toate structurile Consiliului 

Europei, sunt enunțate 2 elemente care asigură caracterul liber al unor alegeri. Aceste 

elemente sunt libertatea de formare a opiniei și libertatea de exprimare a opiniei.  

”Libertatea alegătorilor de a-şi forma o opinie se suprapune parțial cu 

egalitatea şanselor. Ea implică ca, statul şi autoritățile publice în general să 

respecte obligația lor de neutralitate, mai ales în ce priveşte utilizarea 

mijloacelor de informare în masă, afişajul, exercitarea dreptului de a organiza 

demonstrații pe străzile publice şi finanțarea partidelor şi a candidaților.” 

În acest caz, anume CCA este instituția statului care are obligația să asigure 

neutralitatea și corectitudinea spațiului informațional. În lipsă de acțiune a CCA un grup de 

televiziuni de top manipulează grosolan opinia publică în susținerea unui anumit candidat și 

în defavoarea altora. Sperăm foarte mult că instituția de reglementare își va conștientiza rolul 

                                                             
4 http://www.cca.md/files/Raport%20de%20monitorizare%20Alegeri%20electorale%20locale%20noi%20%2820-
29%20aprilie%20-%20Decizia%20nr.%2013-81%29.pdf  
5 http://www.cca.md/news/edin-public-cca-din-07052018  
6 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e  
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în asigurarea caracterului liber al scrutinelor și nu va mai repeta astfel de comportament pe 

viitor.  

În urma tuturor celor expuse de monitorizările menționate și a monitorizării 

conținutului buletinelor de știri din data de 7 mai 2018, venim cu următoarele constatări: 

1. Postul Canal 2 admis în perioada 20 aprilie – 27 aprilie 20 încălcări ale 

legislației electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter 

electoral direct sau indirect7. 

2. Postul Prime a admis în perioada 20 aprilie – 27 aprilie 33 încălcări ale 

legislației electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter 

electoral direct sau indirect8. 

3. Postul PublikaTV a admis în perioada 20 aprilie – 27 aprilie 17 încălcări ale 

legislației electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter 

electoral direct sau indirect9. 

4. În perioada 24 aprilie – 1 mai posturile, Canal 3 și СТС au admis numeroase 

încălcări ale legislației, difuzând materiale cu caracter electoral direct și 

indirect10. 

5. Postul Canal 2 a admis în perioada 28 aprilie – 4 mai 8 încălcări ale legislației 

electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter electoral 

direct sau indirect11. 

6. Postul Prime a admis în perioada 28 aprilie – 4 mai 15 încălcări ale legislației 

electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter electoral 

direct sau indirect12. 

7. Postul PubikaTV a admis în perioada 28 aprilie – 4 mai 18 încălcări ale 

legislației electorale, difuzând contrar declarației publice subiecte cu caracter 

electoral direct sau indirect13. 

                                                             
7 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai  
8 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai 
9 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai 
10 http://newsmaker.md/rus/novosti/verhovnaya-radu-kak-mediaholding-demokratov-ne-osveshchaet-vybory-v-
kishineve-37237  
11 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai-0  
12 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai-0  
13 http://www.media-azi.md/ro/publicatii/monitorizarea-mass-mediei-%C3%AEn-campania-electoral%C4%83-
pentru-alegerile-locale-noi-din-20-mai-0  
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8. La data de 7 mai, în buletinul de știri de la ora 21:00, postul Prime a difuzat 3 

știri cu caracter electoral indirect și direct, încălcând legislația; 

9. La data de 7 mai, în buletinul de știri de la ora 19:00, postul PublikaTV a 

difuzat 3 știri cu caracter electoral indirect și direct, încălcând legislația;  

10. La data de 7 mai, în buletinul de știri de la ora 21:00, postul Canal3 a difuzat 2 

știri cu caracter electoral indirect și direct, încălcând legislația;  

11. La data de 7 mai, în buletinul de știri de la ora 21:00, postul Canal2 a difuzat 2 

știri cu caracter electoral indirect și direct, încălcând legislația;  

12. În toată perioada monitorizată, cele  cinci posturi TV, vizate în constatările de 

mai sus, au încălcat în mod vădit și repetat prevederile Art. 69 și 70 din Codul 

Electoral, dar și Art. 7 din Codul Audiovizualului.  

Solicităm: 

 Convocarea de urgență a unei ședințe a CCA în care să fie examinată neîntârziat 

sesizarea de față; 

 Aplicarea sancțiunilor tuturor celor cinci radiodifuzori care au admis încălcarea 

sistematică a multiplelor prevederi legale în perioada electorală; 

 Sancționarea fiecărei încălcări menționate în parte și aplicarea preîntâmpinării cu 

suspendarea licențelor de emisie tuturor celor cinci posturi TV care au admis 

imixtiunea ilegală și deosebit de gravă în campania electorală, aplicarea sancțiunii de 

suspendare a dreptului de difuzare a publicității pe termenii permiși de legislație; 

 Instituirea monitorizării permanente pe o durată de 6 luni asupra celor cinci posturi 

TV, verificarea respectării de către acestea a legislației electorale și în domeniul 

Audiovizualului, în special a Art. 7 din Codul Audiovizualului. 

Cerem insistent Consiliului Coordonator al Audiovizualului să renunțe la practicile 

protecționiste în privința instituțiilor media deținute de către Vladimir Plahotniuc, să aplice 

echitabil și în măsură deplină legislația. Dacă CCA va continua să nu aplice legislația, riscă să 

se facă vinovat pentru încălcarea principiului libertății votului.  

Atragem atenția observatorilor naționali și internaționali acreditați pentru alegerile locale 

noi din 20 mai, dar și reprezentanțelor organizațiilor internaționale și misiunilor diplomatice 

asupra acestei situații inadmisibile care poate prejudicia foarte grav procesul democratic în 

anul electoral 2018.  

10 mai 2018                    Asociația Comunitatea ”WatchDog.MD” 

 


