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DECIZIA nr. 18/118
din 21 iunie 2018
Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune
„Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Valeri Savciuc, directorul Centrului de Medicină
Legală
Pe data de 02 mai 2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a
parvenit sesizarea cu nr. 201801E04535 din aceeași dată din partea directorului Centrului de
Medicină Legală, Valeri Savciuc, prin care informează Consiliul „despre un posibil caz de
divulgare a datelor cu caracter personal și de comportament lipsit de etică al reporterilor
„Jurnal TV””. Valeri Savciuc susține că „la 30.04.2018, în buletinul de știri de la ora
19:00, trustul „Jurnal TV” a difuzat subiectul intitulat „Moarte învăluită în mister”, în
cadrul căruia au fost difuzate înregistrări video realizate în încăperile și pe teritoriul
Centrului de Medicină Legală fără înștiințarea și acordul conducerii CML, contrar
indicatoarelor de interdicție a filmărilor și sesizarea de către angajați că orice filmare
poate avea loc doar cu acordul conducerii, pentru a se asigura confidențialitatea datelor cu
caracter personal, medical și de anchetă”. Potrivit petiționarului, „informațiile prezentate
nu reflectă pe deplin situația reală, iar reportajul a fost realizat prin tehnici manipulatorii și
ruperea din context a unor secvențe ce conțin comportamentul agresiv al rudelor
defunctului, cât și cel lipsit de etică al reporterului „Jurnal TV”, acțiunile cărora au condus
la tensionarea situației, bruscând angajații CML și carabinierii solicitați pentru asigurarea
ordinii publice”. Totodată, dl Savciuc susține că „faptul filmării și comportamentul echipei
„Jurnal TV” a fost înregistrat de camerele de supraveghere instalate pe teritoriul și în
încăperile Centrului de Medicină Legală, secvențele video fiind stocate pentru eventuala
calitate de dovezi”. În contextul celor expuse, directorul CML solicită CCA verificarea
legalității acțiunilor autorilor reportajului prin prisma respectării dreptului la
confidențialitatea informațiilor cu caracter personal și a Ghidului de stil cu norme etice
pentru jurnaliști, aprobat de membrii API la 13 martie 2009.
Prin scrisoarea nr. 339 din 08.05.2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
informat petiționarul despre faptul că, potrivit art. 16 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, 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.
Urmare a celor invocate și în conformitate cu prevederilor art. 37 alin. (3) lit. b) din
Codul audiovizualului, Direcția monitorizare TV din cadrul Consiliului Coordonator al
Audiovizualului a efectuat monitorizarea materialului jurnalistic la care se face trimitere în
sesizare.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Jurnal TV” a difuzat, pe
data de 30 aprilie 2018, un subiect cu titlul „Moarte învăluită în mister” (durata: 05 min. 15
sec.), în cadrul căruia, Valentina Ciobanu, o locuitoare a Capitalei, susține că fiul ei de 23
de ani a fost bătut cu bestialitate și lăsat să moară pe scările unui bloc din sectorul Buiucani.
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Valentina Ciobanu adaugă că la nici două săptămâni după tragedie, făptașii nu au fost găsiți,
întrucât medicii legiști și polițiștii ar încerca să mușamalizeze cazul. Ulterior, echipa „Jurnal
TV” a mers, împreună cu rudele victimei, la Centrul de Medicină Legală din Chișinău.
Inițial au fost anunțați că legistul care a examinat cadavrul tânărului este la locul de muncă,
dar când au ajuns la biroul său, acesta nu mai era acolo. Jurnaliștii au încercat să vorbească
și cu șeful Secției tanatologice a Centrului de Medicină Legală, Eugen Grinceșen, acesta
însă a refuzat să răspundă la întrebări. Reporterul „Jurnal TV” a încercat să afle mai multe
detalii despre acest caz de la polițistul de sector Mihai Scripnic. Acesta a spus doar că
dosarul decesului se află pe masa unui ofițer de urmărire penală, dar a refuzat să ofere datele
de contact ale acestuia. Și șeful Sectorului de poliție nr. 3 de la Buiucani, Sergiu Muruz, a
refuzat să vorbească despre acest subiect. Acesta i-a sugerat jurnalistului să ia legătura cu
ofițerul de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Natalia Stati, care însă nu a răspuns la
telefon.
Urmare a analizei calitative s-a atestat că la difuzarea subiectului menționat în
sesizarea nr. 201801E04535 din 02 mai 2018, parvenită din partea directorului Centrului de
Medicină Legală, Valeri Savciuc, postul de televiziune „Jurnal TV” nu a comis derogări de
la legislația audiovizuală în vigoare. Totodată, nu au fost atestate abateri nici de la Codul de
conduită al jurnalistului din Republica Moldova.
Este de specificat că, conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind
protecția datelor cu caracter personal, autoritatea responsabilă de monitorizarea respectării
legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal este Centrul National pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Prin scrisoarea nr. 340 din 08.05.2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
solicitat ÎCS „REFORMA ART” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”, să
se expună asupra celor invocate în sesizarea dlui Valeri Savciuc.
Prin scrisoarea nr. 141-R/18-E din 07.06.2018, ÎCS „REFORMA ART” SRL a
comunicat următoarele:
- „De la început ne exprimăm regretul de faptul că administrația CML încearcă să
pună pe seama jurnaliștilor impotența de a formula răspunsuri la întrebările
rudelor persoanei decedate în condiții suspecte.
- Venim să combatem vehement insinuările neîntemeiate ale directorului Centrului
de Medicină Legală, Valeri Savciuc, deoarece acțiunile reporterului nu au deviat
prin nimic de la cadrul legal, iar activitatea acestuia s-a axat strict pe scopul de
a afla și elucida toate circumstanțele cauzei. În cadrul reportajului au fost
expuse pozițiile tuturor părților implicate în conflict, inclusiv, reporterul a
insistat să obțină și poziția exponenților CML, care au tot evitat să se pronunțe,
lăsând impresia că au ceva de ascuns.
- Accentuăm că în acest reportaj nu au fost utilizate tehnici manipulatorii, nu au
fost rupte din context careva fapte, ci s-a dezvoltat coerent subiectul despre
modalitatea de investigare a faptului decesului unei persoane, fiind redate
declarațiile rudelor defunctului și ale autorităților care investighează acest caz.
- În virtutea faptului lipsei încălcării în acțiunile noastre și ale reporterului nostru,
precum și dat fiind lipsa prerogativelor CCA de a investiga și a se pronunța
asupra alegațiilor formulate în pretinse sesizare, cerem respingerea cererii
depusă de directorul Centrului de Medicină Legală, Valeri Savciuc.”
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În temeiul prevederilor 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 sesizarea cu nr. 201801E04535 din 02 mai 2018, parvenită din partea
directorului Centrului de Medicină Legală, Valeri Savciuc (PRO – (8) UNANIM – D.
VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, D. CURNIC, 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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