Consiliul Coordonator al Audiovizualului
Dlui Dragoș Vicol, președinte CCA
Chișinău, 10 mai 2018
Stimate dle Vicol,
Coaliția civică pentru Alegeri Libere și Corecte cu suportul organizațiilor specializate monitorizează în
campania electorală pentru alegerile locale noi din 20 mai 2018 comportamentul a 10 radiodifuzori:
Moldova 1, Prime TV, Canal 2, Publika TV, NTV Moldova, RTR Moldova, Jurnal TV, Pro TV, TV 8 și Accent
TV.
Al doilea raport de monitorizare elaborat de Centrul Independent de Jurnalism, care conține date pentru
perioada 28 aprilie-4 mai 2018, indică asupra faptului că majoritatea posturilor continuă să facă
partizanat politic, favorizând sau defavorizând anumiți concurenți electorali. În perioada de raport o
parte din posturi au avut un comportament tendenţios şi nu au asigurat pluralismul de opinie în măsura
necesară.
Mai mult, trei posturi de televiziune care au declarat că nu vor reflecta campania electorală – Prime TV,
Canal 2, Publika TV – au difuzat multiple știri cu caracter electoral, unele din ele inserând rubrica
Electorala 2018 în buletinele de știri.
Pornind de la faptul că CCA în calitate de garant al interesului public este instituţia abilitată să asigure
respectarea de către radiodifuzori a legislației în vigoare, solicităm respectuos CCA să verifice modul în
care radiodifuzorii respectă Codul audiovizualului şi legislaţia electorală şi să ia măsurile care se impun
pentru a asigura respectarea legii.
De asemenea, în temeiul Art.37 (3) al Codului Audiovizualului, solicităm CCA să inițieze în cel mai scurt
timp procedura de monitorizare în campania electorală a posturilor Prime TV, Canal 2 și Publika TV,
pentru a analiza modul în care acestea respectă prevederile legale cu privire la reflectarea corectă și
asigurarea pluralismului de opinie (art.7, Codul Audiovizualului). Solicităm ca această monitorizare să fie
efectuată pentru perioada 20 aprilie 2018 – 20 mai 2018.
Cu respect,
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