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DECIZIA nr. 3/7
din 26 ianuarie 2018
Cu privire la examinarea sesizării dlui Constantin NUNU, f/nr. din 11.12.2017
La 11.12.2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit o sesizare
f/nr. din aceeași dată din partea dlui Constantin Nunu, prin care informează Consiliul că postul de
televiziune „Accent TV”, pe data de 04.12.2017, ora 20:00-20:35, în titlul știrilor, a utilizat
denumirea „Кишинев” în loc de „Кишинэу”. Petiționarul mai susține că „nu este respectată
toponimia localităților, stabilită de Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova și Constituția Republicii Moldova”.
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, prin scr. nr. 641 din 26.12.2017, „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de
televiziune „Accent TV”, să-și expună opinia referitor la cele invocate în sesizare, precum și să
prezinte înregistrarea serviciului de programe al postului din 04 decembrie 2017 (ora 20:00), în
termen de 5 zile de la recepționarea scrisorii.
Prin scrisoarea f/nr. din 29.12.2017, „TELESISTEM TV” SRL a remis înregistrarea
serviciului de programe al postului de televiziune „Accent TV” din 04 decembrie 2017 (ora 20:00,
durata: 04 sec.)
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat o secvență video din cadrul buletinului informativ
din 04.12.2017 (ora: 20:00, durata: 04 sec.) difuzat de postul de televiziune „Accent TV”, care
conținea următorul titlu: „РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОБОК В КИШИНЕВЕ”. În acest sens,
rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Accent TV” nu a ținut cont de
prevederile art. 1 din Decizia nr. 38 din 19.03.2014 – Cu privire la recomandarea privind
utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale, care stipulează:
„Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova vor utiliza în cadrul serviciilor de
programe difuzate denumirile oficiale și corecte ale satelor, comunelor, orașelor și raioanelor,
potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, astfel încât să
nu admită derogări de la prevederile legislației în vigoare care reglementează scrierea în limba
română și transcrierea în limba rusă a acestor denumiri”.
În cadrul ședinței publice, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dragoș
Vicol, a specificat că versiunea în limba rusă a Constituției Republicii Moldova din 29.07.1994
stipulează, la art. 14: „Столицей Республики Молдова является город Кишинэу”. În acest
context, radiodifuzorul a fost atenționat, prin consens, asupra respectării cu strictețe a Decizia nr.
38 din 19.03.2014 – Cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale
de localități în programele audiovizuale.
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
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1. A admite sesizarea dlui Constantin NUNU, f/nr. din 11.12.2017 (PRO – (8) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D.
CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2. Postul de televiziune „Accent TV” va prezenta, în termen de 15 zile din momentul
aducerii la cunoștință a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în vederea lichidării
încălcărilor atestate.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția monitorizare TV.
4. 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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