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DECIZIA nr. 7/33
din 14 martie 2018
Cu privire la examinarea autosesizării membrului Consiliului Coordonator al
Audiovizualului, Olga Guțuțui
Pe data de 25 ianuarie 2018, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga
Guțuțui, s-a autosesizat ca urmare a apelurilor telefonice parvenite în adresa sa din partea
telespectatorilor privind difuzarea de către postul de televiziune „„TVC 21”, pe data de 24
ianuarie 2018, în intervalul orelor 18:00-20:00, a unui film documentar/emisiune despre
evenimentele din 1991, în care au fost prezentate informații acuzatoare la adresa Republicii
Moldova”. În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului, membrul
CCA, Olga Guțuțui, solicită „monitorizarea documentarului la capitolul respectării legislației
audiovizuale în vigoare a Republicii Moldova”.
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din Codul audiovizualului, precum și în
scopul examinării obiective a tuturor circumstanțelor sesizate, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 56 din 29.01.2018, a solicitat „COTIDIAN” SA, fondatoarea
postului de televiziune „TVC 21”, să-și expună opinia vizavi de autosesizarea membrului CCA,
Olga Guțuțui.
Prin scrisoarea f/nr. din 05.02.2018, directorul „COTIDIAN” SA, fondatoarea postului de
televiziune „TVC 21”, Rodica Peșterean, susține că „filmul documentar a fost difuzat în
conformitate cu respectarea tuturor drepturilor de autor și conexe”.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. a) din Codul audiovizualului, Direcția
monitorizare TV din cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului a monitorizat programul
sus-menționat.
Rezultatele monitorizării au atestat că postul de televiziune „TVC 21”, la difuzarea
filmului documentar „Принцип Домино”, dedicat victimelor terorismului și conflictelor
interetnice (data de difuzare: 24 ianuarie 2017/ durata: 01 oră 00 min. 30 sec.), nu a comis derogări
de la legislația audiovizuală în vigoare. Astfel, în cadrul acestuia nu au fost prezentate informații
acuzatoare la adresa Republicii Moldova.
Este de specificat că prin scrisoarea nr. 21-03/11 din 12 martie 2018, directorul
„COTIDIAN” SA, fondatoarea postului de televiziune „TVC 21”, Rodica Peșterean, afirmă că
este „de acord cu rezultatele constatate de Direcția monitorizare TV”.
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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DECIDE:
1. A respinge autosesizarea membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Olga
Guțuțui, din 25.01.2018 (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, T. BURAGA, V.
COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA și D. CURNIC).
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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