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DECIZIA nr. 23/156
din 27 septembrie 2017
Cu privire la examinarea cererii dlui Tudor CLIPA, f/nr. din 15.08.2017
La 15.08.2017, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului a parvenit o cerere
f/nr. din aceeași dată din partea dlui Tudor Clipa, prin care informează că „postul de radio
„Jurnal FM” promovează o politică de ațâțare a vrajbei și dezbinării naționale și înjosire a
onoarei și demnității naționale a cetățenilor din Republica Moldova de naționalitate
moldoveni”. Astfel, petiționarul menționează că „Jurnal FM” „în fiecare dimineața, în cadrul
emisiunii „POPCORN SHOW”, difuzată între orele 09:00 și 10:00, propune radioascultătorilor
anumite teme, important să conțină cuvintele moldovean sau moldoveancă, provocându-i pe
ascultători să le scrie mesaje sau să le sune și să le spună anumite fraze, expresii, bancuri etc.
care să fie amuzante, haioase, adică să fie luați în râs moldovenii sau moldovencele. Iar ca să-i
încurajeze, postul de radio le oferă câștigătorilor foi de odihnă în Grecia și la Iași”. Este de
specificat că petiționarul face referire la zilele de 19 și 20 iulie 2017 și perioada 24-28 iulie 2017.
Urmare a celor expuse, Tudor Clipa solicită:
1) „Să solicitați de la postul de radio „Jurnal FM” înregistrările emisiunii „POPCORN
SHOW” difuzate în perioada mai-iulie 2017;
2) Să examinați conținutul acestora și să stabiliți postului de radio „Jurnal FM”
sancțiuni pentru ațâțarea vrajbei și dezbinării naționale și înjosire a onoarei demnității
naționale a cetățenilor din Republica Moldova de naționalitate moldoveni, dar și pentru
utilizarea expresiilor sexiste;
3) Despre rezultate rog să fiu informat conform legislației în vigoare”.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 411 din 18.08.2017, a
solicitat ONG „Sănătatea” să-și expună opinia referitor la cele invocate în cerere. Astfel, prin
scrisoarea nr. 25 – Ex/FM din 29.08.2017 radiodifuzorul informează că „conținutul sesizării
înaintate de dl Tudor Clipa poartă o tentă tendențioasă, care vine să atenteze inadmisibil asupra
libertății de exprimare. După cum se cunoaște, în emisiunea indicată sunt promovate ideile și
pozițiile ascultătorilor noștri, formulate prin intermediul sms-urilor, a email-urilor, precum și
vociferate telefonic în direct. Referindu-ne concret la enunțurile inserate în textul plângerii,
venim să menționăm că acestea constituie niște parafrazări ale unor proverbe și zicale, precum
și reprezintă expuneri umoristice și de pamflet asupra conduitei persoanelor într-o anumită
situație. Aceste anunțuri nu au și nici nu pot avea calitatea de atentare asupra onoarei unei
națiuni, precum și nici nu expun într-o lumină defavorabilă femeile”.
În acest context, ONG „Sănătatea” face referi la cadrul legal, și anume la art. 32 alin. (1)
din Constituția Republicii Moldova, art. 8 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) din Codul
audiovizualului, art. 4 alin. (1) și alin. (3), art. 5 alin. (1), alin. (2) și alin. (5), art. 7 alin. (8) din
Legea privind libertatea de exprimare, care, în opinia acesteia, îi scutește de răspundere și îi
asigură protecție în punerea pe post a pozițiilor persoanelor despre anumite situații și
evenimente.
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Astfel, radiodifuzorul solicită respingerea cererii dlui Tudor Clipa ca neîntemeiată.
În temeiul prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat emisiunea „POPCORN SHOW” (data: 19-20 iulie
2017 și 24-28 iulie 2017), iar rezultatele monitorizării au atestat că postul de radio „Jurnal FM”
nu a comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare. Este de specificat că „POPCORN
SHOW” este o emisiune interactivă, iar moderatorii emisiunii au intervenit ori de câte ori
radioascultătorii își permiteau să depășească anumite limite.
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 respinge ca neîntemeiată cererea f/nr. din 15.08.2017 parvenită din partea dlui Tudor
Clipa(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 Radio.
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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