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DECIZIA nr. 28/199
din 13 noiembrie 2017
Cu privire la examinarea plângerii dlui Vlad BILEȚCHI
Pe data de 01 noiembrie 2017, la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a parvenit o
plângere din partea dlui Vlad Bilețchi, președintele Asociației Obștești „UNIREA-Onoare,
Demnitate și Patrie”, prin care aduce la cunoștință Consiliului că, în calitate de persoană juridică,
dar și persoană fizică, au fost lezați în drepturile și libertățile legale, garantate de Constituția
Republicii Moldova și alte legi. Astfel, petiționarul susține că pe data de 30 octombrie 2017, la
postul de televiziune „Accent TV” a fost difuzată emisiunea „INTERSECȚIA RM”, în care au fost
admise derogări de la prevederile art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), (3) și (4), art. (5), art. 8 alin. (1),
art. 10 alin. (1), alin. (5) din Codul audiovizualului. Totodată, Vlad Bilețchi, președintele
Asociației Obștești „UNIREA-Onoare, Demnitate și Patrie”, face trimitere la prevederile art. 41
alin. (1) lit. a), d) și e) din Cod.
În acest context, petiționarul solicită: „efectuarea investigării în modul și termenul legal
stabilit de prevederile art. 37 alin. (4) din Codul audiovizualului, și anume 15 zile din data
sesizării. Despre rezultatul investigației și controlului, precum și despre decizia de aplicare a
sancțiunii solicităm să fim informați în scris”.
În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) lit. c) din Codul audiovizualului, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului a monitorizat emisiunea „INTERSECȚIA RM”. Rezultatele
monitorizării au atestat că postul de televiziune „Accent TV” a difuzat, pe data de 30 octombrie,
emisiunea „INTERSECȚIA RM”, moderată de Margareta Răducanu, avându-i ca invitați pe
Dumitru Roibu, liderul Mișcării „Urmașii lui Ștefan”, și Vlad Bilețchi, președintele „UNIREA –
ODIP”. Emisiunea cu genericul: „Moldova are viitor. Moldova între Est și Vest” a început cu
introul moderatoarei Margareta Răducanu: „Deși pregătisem cu totul o altă introducere pentru
emisiunea de astăzi, circumstanțele mă obligă să vorbesc despre cinism. Cinismul lui Dorin
Chirtoacă, în particular, și al liberalilor, în general. Din start vin cu scuzele de rigoare în fața
domniilor voastre pentru tonul dur cu care o să vă vorbesc. Dar, pur și simplu, obrăznicia
liberalilor a trecut orice limite! De bunul-simț, de șapte ani de acasă, de buna educație și stimă
pentru dumneavoastră, alegătorii care l-ați ales pe Chirtoacă primar general, nu vorbesc, pentru
că nu are rost, or, lui Chirtoacă îi sunt străine aceste noțiuni. Minciuna, falsul, manipularea și
cinismul, iată acestea sunt noțiunile cu care liberalul e frate de sânge. La finele săptămânii
trecute, agonia și disperarea liberală a explodat, iar mirosul exploziei a intoxicat toată capitala.
Dacă până mai ieri vorbeam doar despre mirosul neplăcut al stației de epurare, reparația căreia
nu a dus-o până la capăt, astăzi suntem nevoiți să suportăm mirosul impertinenței și cinismului
liberal. Să trecem la concret. Partidul Liberal, în bătaie de joc față de populația și sărăcia pe care
a copleșit această țară, ne minte și declară, citez: „Iată ce putem face cu cele 9 milioane de lei
cheltuite pentru referendumul socialiștilor” și enumeră mai departe că s-ar fi putut procura 5
troleibuze, 25 de apartamente și repara 5 km de drum. Domnilor liberali, în primul rând, haideți
să nu umblați cu minciunile, referendumul nu este al socialiștilor, dar este vrerea celor 70.000 de
chișinăuieni care au semnat pentru demiterea lui Chirtoacă. Doi, domnule Chirtoacă, dacă cu
adevărat vă dor cele 9 milioane de lei destinați pentru referendum, de ce, stimabile, nu vii cinstit
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și onest să declari cetățenilor că pentru a evita cheltuielile referendumului, îți dai demisia de
onoare, cu precizarea că banii economisiți să fie vărsați în reparația unor grădinițe, de exemplu.
Dorine! Copiii și părinții ți-ar pune monument de pe acum, te-ar pomeni și, la sigur, ți-ar ierta
toate bazaconiile care le-ai făcut fiind primar! Te-ar jeli așa cum îți place ție să fii tratat, îți vor
spune mai mult, în acest caz ar apărea șanse să candidezi și chiar să intri în Parlament. Nu o vei
face?! Nu o vei face, pentru că pentru aceasta trebuie să ai voință de bărbat, să procedezi
bărbătește, la urma urmei să te maturizezi. Domnilor telespectatori, dacă în ceasul al
doisprezecelea, totuși, se va întâmpla miracolul și Chirtoacă își va da demisia, economisind 9
milioane de lei, vă promit că toate emisiunile mele, de la acel moment, o să înceapă și o să fie cu
„Bună ziua” pentru dumneavoastră și voi spune că: „Se nasc și la Moldova oameni!”, așa cum a
zis cronicarul. Dar, din păcate, nu o voi putea face la începutul fiecărei emisiuni”.
Urmare a analizei calitative a emisiunii „INTERSECȚIA RM” s-a atestat că postul de
televiziune „Accent TV” a comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare, iar jurnalista
Margareta Răducan a încălcat în mod cras și neprofesionist Codul deontologic al jurnalistului:
 Derogări de la prevederile art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt
obligați să asigure obiectivitatea informării consumatorului de programe, favorizând
libera formare a opiniilor”.
 Derogări de la prevederile art. 2 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin
Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007: „Radiodifuzorii au obligația de a face o distincție
clară între fapte și opinii astfel încât acestea să nu fie confundate. În relatarea faptelor și
opiniilor jurnaliștii vor acționa cu bună credință și nu vor prezenta opiniile lor drept
fapte”.
 Derogări de la prevederile art. 7 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin
Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007: „Radiodifuzorul care distorsionează intenționat
informația, face acuzații nefondate, folosește neautorizat fotografii, imagini video și alte
surse, ori calomniază, săvârșește abateri profesionale de maximă gravitate”.
 Derogări de la prevederile art. 16 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin
Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007: „Orice persoană are dreptul la propria imagine. În
cazul în care în emisiunile audiovizuale se aduc acuzații unei persoane privind fapte sau
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susținute cu dovezi, iar persoanele
acuzate au dreptul să intervină pentru a-și exprima punctul de vedere. Dacă acuzațiile
sunt aduse de radiodifuzor, acesta este dator să solicite și punctul de vedere al persoanei
incriminate”.
 Derogări de la prevederile pct. 2.1 din Codul deontologic al jurnalistului: „Jurnalistul
prezintă informațiile într-o manieră onestă, echilibrată și numai după ce a făcut
demersuri pentru verificarea lor”.
 Derogări de la prevederile pct. 2.7 din Codul deontologic al jurnalistului: „Jurnalistul face
o distincție clară între fapte și opinii și nu-și prezintă propriile opinii drept fapte”.
 Derogări de la prevederile pct. 2.8 din Codul deontologic al jurnalistului: „Jurnalistul își
exprimă opiniile pe o bază factuală, pornind de la informații pe care, de bună credință,
le consideră adevărate”.
Prezent la ședință, reprezentantul postului de televiziune „Accent TV” a declarat că sunt
dispuși să ofere dreptul la replică atât domnului Vlad Bilețchi, cât și primarului suspendat al
capitalei, D. Chirtoacă, în cazul unor eventuale solicitări din partea acestora. În ceea ce privește
însăși emisiunea, reprezentantul „Accent TV” a specificat că jurnalista a fost sancționată, iar
programul – suspendat din grila de emisie.
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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 admite plângerea f/nr. din 01.11.2017 parvenită din partea dlui Vlad Bilețchi (PRO –
(7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C.
DUCA și O. GUȚUȚUI).
2. A avertiza public „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune
„Accent TV” (Licența de emisie seria AC nr. 000724 din 23.12.16), pentru nerespectarea
prevederilor art. 10 alin. (5) din Codul audiovizualului, în conformitate cu art. 38 alin. (2) lit. a)
din Codul audiovizualului (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN,
Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O. GUȚUȚUI).
3. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului,
radiodifuzorul „TELESISTEM TV” SRL este obligat să comunice publicului motivele și obiectul
sancţiunii, precum și să difuzeze în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor și/sau
vizual, de cel puţin 3 ori, în orele de maximă audienţă, din care o dată în principala emisiune de
știri, următorul text:
„Postul de televiziune „Accent TV” (Licența de emisie seria AC nr. 000724 din 23.12.16)
a fost avertizat public pentru neasigurarea obiectivă a informării consumatorului de programe în
cadrul emisiunii „INTERSECȚIA RM” din 30.10.2017”.
4. Postul de televiziune „Accent TV” va prezenta, în termen de 15 zile, din momentul
aducerii la cunoștinţă a prezentei decizii, un raport despre măsurile întreprinse în vederea
lichidării încălcărilor atestate.
5. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (12) din Codul audiovizualului, prezenta
decizie este executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate
fi atacată în instanţa de judecată de către radiodifuzorul sancţionat.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia monitorizare TV.
7. 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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