
Declarăm boicot instituției media Pro TV Chișinău pentru sfidarea codului 
deontologic 

Mai multe ONG-uri s-au alăturat inițiativei Expert-Grup de a declara boicot instituției media Pro 
TV Chișinău, în legătură cu știrea difuzată în data de 16 ianuarie, prin care a fost încălcată 
demnitatea umană, dreptul la viață privată și a fost sfidat Codul deontologic al jurnalistului. 

Organizațiile semnatare: 

• boicotează postul de televiziune Pro TV Chișinău pentru orice solicitare de a interveni pe 
marginea oricărui subiect; 

• refuză trimiterea comunicatelor de presă și informațiilor despre produsele elaborate de către 
organizațiile semnatare; 

• nu vor trimite invitații la evenimentele organizate de instituțiile semnatare; 

• solicită Consiliului Coordonator al Audiovizualului și Consiliului de presă să reacționeze pe 
măsură în acest caz; 

• cer ProTV Chișinău să își ajusteze reglementările interne pentru a nu mai admite abateri 
similare pe viitor,  să sancționeze persoanele care au admis incidentul și să repare prejudiciul 
cauzat persoanei vizate în știre.  

Vom menține acest boicot până când Pro TV Chișinău își va prezenta scuzele publice de rigoare 

și va repara prejudiciul cauzat. 

În același timp, îndemnăm și alte instituții publice, guvernamentale sau non-guvernamentale, 
experți și analiști independenți să urmeze acest boicot și să promovăm astfel împreună respectul 
pentru demnitatea umană, onoarea și bunul-simț în societatea moldovenească. 

De asemenea, solicităm tuturor instituțiilor media să se abțină de la diseminarea reportajelor 
ProTV și a altor informații care permit identificarea persoanei a cărei viață privată a fost încălcată.  

Semnează acest boicot: 

• Expert-Grup 
• ADR „Habitat” 
• Alianța Centrelor Comunitare de Acces la 

Informație și Instruire din Moldova 
• Alianța Studenților din Moldova 
• Amnesty International 
• Asociația Femeilor de Afaceri și Profesioniste 
• Asociația BIOS 
• Asociația Împotriva Violenței 
• Asociația pentru Politică Externă 
• Casa Mărioarei 
• Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu 

Dizabilități 
• Centrul de Drept al Femeilor 
• Centrul de Informații GENDERDOC-M 
• Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
• Centrul de Resurse Tineri și Liberi 
• Centrul PAS 

• Clubul politic al Femeilor 50/50 
• Consiliul Național al Tineretului din 

Moldova 
• CREDO - Centrul de Resurse pentru 

Drepturile Omului 
• Forul Organizațiilor de Femei din 

Republica Moldova 
• Fundația Est-Europeană 
• IDIS Viitorul 
• Institutul de Politici Publice 
• Institutul pentru Guvernare 

Deschisă 
• Platforma Societății Civile „Pentru 

Europa” 
• PROMO-LEX 
• RCTV Memoria 
• SynergEtica Eur/Est 
• Transparency International 

 


