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În numele unui grup de consilieri ai Consiliului raional Nisporeni către CCA s-a adresat dl
Timofti N., preşedintele fracţiunii PCRM. Consilierii consideră că studioul de televiziune prin
eter “Albasat TV” din Nisporeni nu respectă principiul imparţialităţii, echidistanţei şi
obiectivităţii, reflectă unilateral evenimentele în emisiunile puse pe post, încalcînd Art. 7 al
Codului audiovizualului “Echilibrul şi pluralismul politico-social”. Ca exemplu a fost adusă
emisiunea în cadrul căreia au fost difuzate secvenţe de la şedinţa Consiliului raional Nisporeni
din 14.02.2008.
CCA a solicitat dlui Bardan E., directorul studioului “Albasat TV”, înregistrarea emisiunii
respective, opinia în scris a conducerii studioului vis-a-vis de problema abordată.
Examinarea demersului, raportului de monitorizare, audierile părţilor s-au produs public, cu
participarea persoanelor implicate, mai multor reprezentanţi ai audiovizualului. Astfel s-a
demonstrat că durata reflectării şedinţei Consiliului raional Nisporeni din 14.02.2008 a fost de 39
min. 55 sec., consumate, respectiv, de reprezentantul PCRM- 7 min. 40 sec., PPCD- 5 min. 04
sec., AMN- 3 min. 40 sec., PSL- 12 min. 20 sec., AMN- 10 min. 05 sec.
Membrii CCA, însă, au subliniat că prevederile Codului audiovizualului la capitolul
informarea completă, obiectivă şi veridică nu se respectă în măsura cuvenită de către toţi
radiodifuzorii. Astfel, în temeiul celor constatate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
Art. 1. În scopul informării complete, obiective şi veridice a consumatorilor de programe
audiovizuale radiodifuzorii se obligă să respecte cu stricteţe prevederile Capitolului II Principiile
de comunicare audiovizuale al Codului audiovizualului nr.260-XVI din 27.07.2006, să se
călăuzească de Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din
26.12.2007, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24 din 01.02.2008.
Art. 2. În temeiul Art. 16 al Codului, consumatorilor de programe audiovizuale li se
recomandă, în cazul cînd se consideră că li s-au lezat drepturile, să utilizeze toate posibilităţile pe
care le acordă legislaţia în vigoare, inclusiv dreptul la replică, rectificare şi la remedii echivalente
în conformitate cu prevederile Codului civil.
Art. 3. Direcţia monitorizare va ţine permanent în vizor modul în care se asigură pluralismul
politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică, religioasă etc. în programele radio-TV ale

radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
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