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DECIZIA nr. 17/111
din 21 iulie 2017
Cu privire la examinarea sesizării dlui Serghei BAGRIN, f/nr. din 20.06.2017
Pe data de 20 iunie 2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit
sesizarea f/nr. din aceeași dată din partea dlui Serghei Bagrin, în care se menționează că la 17 iunie
curent, posturile de televiziune „Publika TV” și „Prime” au difuzat un subiect „defăimător” despre
persoana sa „ce nu corespunde realității”. Astfel, petiționarul susține că în cadrul subiectului a
fost prezentat ca un infractor, fiind invocată apartenența sa la Partidul Platforma „DA”. Totodată,
Serghei Bagrin afirmă că a fost prezentat „ca cel mai important susținător al Partidului Platforma
„DA””, având „legături cu politicienii sau businessmenii Țopa…”. De asemenea, acesta mai
susține că în știrea în care a fost vizat s-a afirmat că în timpul perchezițiilor de la sediul
întreprinderii, apartamentului și garajului său, desfășurate de poliția din Rezina, au fost depistați
bani falși, că a comis evaziune fiscală, ducând o contabilitate dublă. Serghei Bagrin menționează
că în știre au fost prezentate imagini montate ce nu corespund realității, informația a fost prezentată
unilateral, fără a fi verificate faptele polițiștilor, iar dreptul la replică a fost omis.
Reieșind din cele expuse mai sus, invocând încălcarea prevederilor art. 7, 9 și 10 din Codul
audiovizualului, petiționarul solicită dezmințirea informației și acordarea dreptului la replică,
conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Codul audiovizualului și Codul Civil.
Este de menționat că la 24.06.2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a remis
scrisoarea nr. 297 dlui Serghei Bagrin, prin care îl informează că în conformitate cu prevederile
art. 16 din Codul audiovizualului, persoana care se consideră prejudiciată urmează să solicite
acordarea dreptului la replică sau rectificare nemijlocit de la radiodifuzorul care a difuzat
informaţia, înaintând cererea respectivă în termen de 20 de zile de la difuzarea emisiunii.
De asemenea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat „General Media Group
Corp” SRL și „Telestar Media” SRL să-și expună opinia referitor la cele invocate în sesizare.
Drept urmare, prin scr. nr. 6-B din 06 iulie 2017, „General Media Group Corp” SRL a
informat Consiliului că dlui Serghei Bagrin „i-a fost oferit dreptul la replică în limitele strict
stabilite de art. 24 din Legea cu privire la libertatea de exprimare și art. 16 din Codul
audiovizualului”. Drept temei a fost indicată sursa http://www.publika.md/consilierul-raional-dinrezina-serghei-bagrin-infirma-ca-ar-fi-cercetat-penal-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala_2973697.
html.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat reportajul menționat în sesizare. Rezultatele
monitorizării au atestat că pe data de 17 iunie 2017, postul de televiziune „Publika TV” a difuzat
subiectul cu titlul „Susținător DA, acuzat de evaziune fiscală”, în cadrul căruia prezentatoarea
afirmă că „un activist al Partidului DA, Serghei Bagrin, care este şi consilier raional la Rezina,
este cercetat penal pentru evaziune fiscală”. Jurnalista susține că în urma unor percheziții
desfășurate la întreprinderea și domiciliul său, polițiștii au descoperit peste 35 de mii de lei
necontabilizați și o bancnotă falsă de 200 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției,
consilierul este cercetat în stare de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o amendă de până la
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117 mii de lei sau până la un an de pușcărie. În subiect se mai afirmă că portalul moldova24.info
scrie că Serghei Bagrin a participat la protestele organizate de Partidul DA și că acesta nu este
singurul caz în care adepții lui Andrei Năstase sunt acuzați de evaziune fiscală. Astfel, la sfârșitul
lunii martie, și Valeriu Cucu, un alt activist al Partidului DA, a fost reținut pentru contrabandă în
proporții deosebit de mari.
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

DECIDE:
1. A lua act de sesizarea cu f/nr. din 20 iunie 2017 din partea dlui Serghei BAGRIN (PRO
– (7) – UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, 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.

PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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