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E. S. Ambasadorul Dereck Hogan, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
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Stimați domni/doamne,

Dorim să semnalăm un abuz grav și repetat la adresa libertății presei, comis de Consiliul
Audiovizualului din Republica Moldova.
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA este editorul portalului independent de știri Cotidianul.MD, un site
cu o medie de peste 35.000 de vizitatori unici pe zi. Asociația obștească intenționează să-și transforme
produsul media Cotidianul LIVE, dar și portalul de știri, într-un canal de televiziune pentru consumatorii
care nu au acces la internet. În acest sens, A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA a câștigat un grant de la
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru a porni și dezvolta canalul de
televiziune (construcția studiourilor, plata salariilor, achiziția de echipament necesar industriei TV).
În scopul creării postului de televiziune, A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA a depus la Consiliul
Audiovizualului (CA) din Republica Moldova, la 2 martie 2020, o cerere de acordare a licenței de emisie
pentru Cotidianul TV (CTV).
La ședința CA din 27 martie, prima la care a fost examinată cererea acordării licenței pentru CTV,
președintele CA, Dragoș Vicol, cel care a condus ședința, înainte de a oferi cuvântul membrilor CA pentru
a se expune la subiect, s-a antepronunțat în sensul de a critica conținutul dosarului depus de A. O. PEOPLE
FOR FREE MEDIA. La acea ședință, membrii CA au decis să amâne examinarea chestiunii pentru o dată
ulterioară.
Cea de-a doua ședință la subiectul cererii noastre a avut loc la 29 mai 2020, în care membra CA,
Lidia Viziru, a susținut că grila de emisie nu corespunde cu conceptul general din dosarul cererii de
licențiere prezentat de A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA. În acest context, vom spune că această
neconcordanță nu există, iar acest lucru îl putem dovedi cu actele dosarului. Totodată, cererea depusă
respectă toate condițiile de formă și de fond cerute de Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova.
Tot doamna Viziru, în aceeași ședință a susținut că nu suntem sinceri în ce privește proiectul CTV,
apect care denotă faptul că membra CA nici măcar nu a citit proiectul editorial, unde vorbim despre
dezvoltarea proiectului în etape, specificăm de la bun început că va fi o televiziune mică, care va crește
pentru a deveni o televiziune de știri. În cadrul aceleiași ședințe, membrii CA au respins cererea din 2
martie, privind obținerea licenței de către CTV.
La 12 iunie 2020 am depus o nouă cerere de licențiere, pe care am completat-o cu un nou produs
propriu – „Expresul de Seară” (o emisiune de o oră, difuzată de cinci ori pe săptămână), care ridică la patru
numărul emisiunilor produs propriu. Astfel, în structura programului cele patru produse proprii, prin
distribuirea în premieră și în reluare, formează 57% din totalul timpului de antenă.
Această cerere a fost examinată în cadrul ședinței CA din 30 iunie 2020. Dezbaterile din această
ședință încep cu acuzația doamnei Viziru precum că nu am ținut cont de sfaturile de la prima cerere și nam modificat nimic în conținutul cererii. Doamna Viziru formulează acest punct de vedere pe care, mai
apoi, membrii Consiliului îl iau ca afirmație valabilă. Credem că doamna Viziru nici nu a citit noua grilă și
noua structură a programelor în cererea depusă la 12 iunie, și aceasta o dovedește faptul că la minutul
3:09:00 al ședinței, aceasta spune „Dumnealor declară că vor face producție proprie în proporție de 57%
din tot produsul, și în grilă prezintă doar trei emisiuni. Nicidecum nu pot trei emisiuni să reprezinte 57%”.
În realitate, dna Viziru formulează o poziție incorectă, care ne duce la gândul că ea nu a citit grila și
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proiectul editorial depus la 12 iunie, și care făcea obiectul ședinței. Mai mult, arată presupusul
dezinteresul și reaua credință a dnei Viziru, care în examinarea cererilor noastre a oferit false argumente
membrilor CA.
Prin contrast, în cadrul aceleiași ședințe din 30 iunie, CA a analizat o altă cerere de licență de
emisie pentru un post de filme rusești (Cinema 1), căruia i-au acordat foarte ușor licență, iar în cadrul
deliberărilor în vederea acordării licenței pentru CTV, membrul CA, Corneliu Mihalache, a subliniat
nedreptatea făcută de CA.
„În momentul în care Consiliul susține un proiect ca Cinema 1, care este un proiect de intervenție
culturală pe teritoriul Republicii Moldova, și nu susține un proiect generalist de emisiuni, care va face
emisiuni, pentru că deja le are pe internet ... care sunt criteriile aplicate de către Consiliul Audiovizualului
în acordarea unor licențe de emisie? Apar întrebări”, a declarat Mihalache în cadrul ședinței, la minutul
3:03:50.
Republica Moldova are nevoie de presă liberă, independentă și echidistantă, calități care s-au
regăsit în toată activitatea Cotidianul.MD de la lansarea sa și până în prezent. Această abordare urmează
a fi extinsă și odată cu lansarea postului de televiziune CTV, unul care va avea conținut 100% în limba
română și peste 50% produs autohton, atât de necesare astăzi audiovizualului din Republica Moldova.
În condițiile în care în ultimele luni se oferă pe bandă rulantă licențe de emisie pentru unele
posturi care au conținut străin, preponderent în limba rusă, este evident că tratamentul CA în raport cu
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA nu are nicio legătură cu motivele pe care le invocă unii membri ai
Consiliului, ci este o comandă politică de a împiedica apariția unui post de televiziune independent, care
prin abordările sale ar deranja decidenții de astăzi din Republica Moldova.
Constatăm că abuzurile CA împotriva instituției noastre ne îngrădesc dreptul și libertatea de a
ajunge inclusiv la consumatorii de informație care nu au acces la internet, în condițiile în care nu există un
număr limitat de licențe, iar acordarea unei astfel de licențe nu aduce prejudicii spațiului mediatic din
Republica Moldova, ci din contra - contribuie la dezvoltarea presei independente de limbă română.
Considerăm că acest lucru reprezintă o gravă încălcare a libertării presei, o încălcare a drepturilor
fundamentale a cetățenilor la accesul la informații și, totodată, o violare a articolului 11 a Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a Directivei Serviciilor Mass-media Audiovizuale
(DSMAV) 2020/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului European din 10 martie 2010 (publicată
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010), adoptată de Republica Moldova prin Codul
serviciilor media audiovizuale.
Urmare a celor expuse, solicităm intervenția Dumneavoastră pe lângă autoritățile relevante din
Republica Moldova, în scopul neadmiterii abuzurilor din domeniul mass-media în raport cu Cotidianul.MD
(și proiectul său - Cotidianul TV), o instituție de presă independentă, echidistantă și care și-a demonstrat
verticalitatea de-a lungul timpului.
Vă mulțumim!
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Cristian Cobuz
Președinte
A. O. PEOPLE FOR FREE MEDIA

