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Domnului Gheorghe Gorincioi  

Președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului 

de la Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliţia 2009” 

 

ADRESARE 

nr. 07/09 din 15 iunie 2009 

Începând cu data de 5 iunie 2009, la mai multe posturi TV (NIT: 5.06.2009, ora 19.00 - rus; 7.06. 2009, ora 18.00 

- rus; 11.06.2009, ora 19.00 - rom; N4: 9.06.2009, ora 19.49 - rus; 10.06.2009, ora 8.16 - rus, 18.42 - rus, ora 

00.00 - rus; Prime: 13.06.2009, ora 15.05 – rom; EuTV: 14.06.2009, ora 18.00 - rom) a fost prezentat un film 

documentar intitulat ”Atac asupra Moldovei” în care este prezentată  viziunea  partidului de guvernământ 

asupra evenimentelor din perioada 6 - 8 aprilie 2009. Totodată, secvenţe din acest film au fost prezentate în 

cadrul emisiunii "Rezonans" de la Moldova 1.  
 

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliţia 2009” atenţionează Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului asupra faptului că prezentarea publică a acestui documentar a trezit deja mari controverse în 

societate și riscă să alimenteze ura socială și naţională între diferite categorii de cetăţeni. Acest risc transpare 

din:  

- scenele de o agresivitate extremă prezentate în film; 

- scoaterea din context, prezentarea și interpretarea unilaterală a faptelor și evenimentelor din 6 - 8 aprilie 

2009; 

- comentarea faptelor și evenimentelor de către însuși prezentator în lipsa unor probe concludente care i-ar 

incrimina pe actorii acuzaţi în film;  

- prezentarea de acuzaţii publice în adresa unor concurenţi electorali, inclusiv de către oficiali ai statului,  în 

condiţiile în care acestor oficiali li se interzice prin lege divulgarea unor informaţii despre care se afirmă că 

ar reprezenta probe în dosarele penale intentate în legatură cu acele evenimente; 

- prezentarea unei astfel de producţii audiovizuale în preajma campaniei electorale anticipate și impactul 

negativ pe care ar putea să-l aibă asupra formării opiniei publice.  

În acest context,  

Pornind de la cadrul legal al Republicii Moldova, în special de la prevederile Codului Audiovizualului, și practicile 

internaţionale în domeniul audiovizualului; 

Având în vedere statutul și atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului ca autoritate de reglementare 

în acest domeniu; 

Luând în considerare Codul de Conduită al Radiodifuzorilor; 



 

 

Considerând necesară monitorizarea și limitarea tuturor formelor de promovare și instigare la ură socială și 

naţională; 

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliţia 2009” 

 

solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului (Direcţiei Monitorizare a CCA): 

- să prezinte Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte - “Coaliţia 2009”, în baza art. 34 (literele a, b și c) 

a Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 433 din 28.12.2006 “cu privire la aprobarea statutului, a 

structurii organizatorice şi a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului” și a Legii 

privind Accesul la Informaţie, rezultatele, concluziile și eventualele măsuri luate de către CCA după 

monitorizarea conţinutului posturilor menţionate mai sus în perioada 5 – 14 iunie 2009; 

- să stabilească dacă prin difuzarea integrală sau parţială  a filmului respectiv, se respectă următoarele 

articole din Codul Audiovizualului: art. 6 punctele 1 și 2, art. 7 punctele 1 și 2, art. 8 punctele 1 și 5, art. 10 

punctele 1, 2, 4 și 5; 

- să se pronunţe asupra faptului dacă respectivele posturi  TV au încălcat sau nu Codul de Conduită al 

Radiodifuzorilor, în special articolele 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 20; 

- în cazul în care se vor constata abateri de la legislaţia în vigoare, să ia măsurile de rigoare pentru ca acest 

film sau secvenţe din el să nu fie difuzate de către radiodifuzori în timpul campaniei electorale anticipate 

pentru a nu escalada tensiunile sociale și pentru a garanta totodată respectarea  Codului Audiovizualului; 

- în cazul în care se vor constata abateri de la legislaţia în vigoare, să ia măsuri pentru ca acest film să nu fie 

transmis prin intermediul audiovizualului public întrucât nu reflectă decât poziţia unei părţi aflate în conflict 

(guvernarea) or, în caz contrar, compania publică a audiovizualului nu ar da dovadă de respect faţă de 

cetăţenii care au eventual o altă opinie despre evenimentele din 6 – 8 aprilie 2009 decât cea a guvernării și 

nu ar garanta protejarea intereselor consumatorului de informaţie care întreţine prin plata impozitelor 

compania publică a audiovizualului;  

- să efectueze în continuare (pînă la începerea campaniei electorale anticipate,  pe durata acesteia, precum 

și în perioada care va urma imediat alegerilor) monitorizarea conţinutului programelor radiodifuzorilor 

menţionaţi mai sus în vederea neadmiterii în viitor a eventualelor derogări de la respectarea Codului 

audiovizualului, a Codului de Conduită al Radiodifuzorilor precum și să garanteze respectarea prezumţiei 

nevinovăţiei în cadrul materialelor difuzate la aceste posturi TV.  

 

În baza legislaţiei în vigoare, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere și Corecte - “Coaliţia 2009” solicită Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului: 

 
1. Să examineze solicitările Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte - “Coaliţia 2009” și să ne 

informeze în scris despre măsurile întreprinse.  

 

Vă mulţumim anticipat pentru cooperare. 

 

Nicolae Panfil 

Secretarul Coaliţiei 2009 

în numele membrilor Consiliului Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere și Corecte – “Coaliţia 2009” 


