DECLARAŢIE
La 22 iunie 2005, orele 22.00, şi-a sistat emisia Radio Sîngera, post de radio ce difuzează în câteva
suburbii ale mun. Chişinău, pe motiv că nu se poate încadra în termenul de o lună acordat de Consiliul
Coordonator al Audiovizualului (C.C.A.) pentru modificarea locului de amplasare a antenei de emisie. De
asemenea, acest post de radio a fost avertizat pentru modificările operate în grila de emisie, deşi este vorba
de emisiuni locale (producţie locală) şi nu de retransmisiuni.
Sistarea emisiei postului Radio Sîngera reprezintă un eveniment îngrijorător şi aduce prejudicii
mari societăţii, cu atât mai mult cu cât se produce în plină campanie electorală.
Considerăm abuzivă decizia C.C.A. din 24 mai 2005 care, deşi indirect, a obligat practic Radio
Sângera să-şi sisteze emisia (ca să nu-şi piardă definitiv licenţa). Decizia C.C.A. apare ca o reacţie la
interpelarea deputatului comunist Eriomin, fără însă să fie bazată pe dovezi fondate privind daunele pe care
ipotetic le-ar aduce antena postului de radio.
În aceste condiţii, sistarea activităţii Radio Sângera este un act de cenzură prealabilă restrângere extremă a libertăţii de exprimare, pentru că împiedică transmiterea informaţiilor şi
ideilor pentru populaţie. Cu atât mai gravă este sistarea activităţii acestui post de radio, cu cât se
produce în perioada agitaţiei electorale, iar ascultătorilor li se încalcă dreptul la o informare plenară
privind cei pe care urmează să-i aleagă. Remarcăm că Radio Sângera emite într-o localitate unde la 10
iulie 2005 urmează să aibă loc alegeri (alegerile generale ale primarului mun. Chişinău).
În opinia noastră, Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu susţine real posturile audiovizuale
autohtone şi nu protejează interesul public. Dimpotrivă, sub motivul unor prevederi legale formale, le
creează, deseori abuziv, multiple piedici în dezvoltare. Remarcăm în acest context şi alte 2 cazuri recente:
postului Media Sfera S.R.L. i s-a retras licenţa radio înainte să expire termenul de 1 an acordat pentru
începerea emisiei, deşi această organizaţie s-a arătat de bună-credinţă şi a anunţat C.C.A. la timp despre
unele tergiversări în arendarea sediului, ce nu depindeau de ei. (Pentru că au fost de bună-credinţă, C.C.A.
le-a retras licenţa chiar înainte de momentul în care legal avea dreptul să o facă.) Deşi în Holdingul
„Euronova Media Group” intră posturi care se bucură de o popularitate mare, lucrând pentru interesul
public, acestea nicidecum nu pot obţine de la C.C.A. noi frecvenţe pentru extinderea razei de acoperire1.
De asemenea, considerăm că dacă un post audiovizual îşi modifică grila de emisie prin emisiuni
autohtone, adaptând-o cerinţelor publicului şi realităţilor zilei, acesta nu este un motiv întemeiat de
sancţionare din partea C.C.A. Dimpotrivă, avertizările C.C.A. pot fi apreciate ca un act de cenzură şi
implicare în politica editorială a postului audiovizual.
Solicităm Consiliul Coordonator al Audiovizualului să apere într-adevăr interesul public şi să nu
aplice libertăţii de exprimare restrângeri care nu sunt necesare. Orice limitare a libertăţii de exprimare
trebuie să aibă un scop legitim şi să fie stringent necesară protejării valorilor societăţii democratice.
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Centul Independent de Jurnalism monitorizează cazurile de îngrădire neîntemeiată a libertăţii de exprimare a
mass-media şi le va expune într-un raport anual.
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