
ONG-urile reiterează solicitările adresate instituției media Pro TV 

Chișinău  

Chișinău, 18 martie 2015 

La 21 ianuarie 2015, mai multe ONG-uri au declarat boicot instituției media Pro TV Chișinău, în legătură 

cu încălcarea dreptului la viața privată a unei persoane și sfidarea Codul deontologic al jurnalistului, 

prin difuzarea unei știri în data de 16 ianuarie curent.  

În urma reacției societății civile, la 23 ianuarie 2015, ProTV Chișinău a plasat pe pagina web un 

comunicat de presă, prin care a declarat, printre altele, că „PRO TV Chișinău regretă aceste erori și 

cere scuze de la profesoara din Ungheni și de la toți cei care au fost ofensați de difuzarea acestor 

materiale”. 

La 29 ianuarie 2015 organizațiile semnatare au reiterat adresarea către ProTV Chișinău, considerând 

că scuzele prezentate nu au fost adecvate din următoarele motive: 

- Scuzele au fost incluse într-un comunicat de presă plasat pe pagina web la 23 ianuarie 2015 

(vineri) la ora 20.21, și nu în cadrul jurnalului de știri de la ora 17.00, similar difuzării 

reportajului din 16 ianuarie. Efectul unor scuze difuzate printr-un simplu comunicat, în 

comparație cu un buletin de știri, este extrem de redus și nu reprezintă o măsură adecvată 

pentru a repara încălcarea vieții private;  

- Reportajul din 16 ianuarie 2015 încă este accesibil pe pagina web a Pro TV Chișinău si, prin 

urmare, poate fi vizualizat în continuare, astfel perpetuându-se încălcarea vieții private. ProTv 

urma să scoată reportajul din ziua în care au început criticile cu privire la acesta;  

- În textul scuzelor este menționată din nou sintagma „profesoara de la Ungheni”, ceea ce duce 

la revictimizarea persoanei vizate în reportajul Pro TV Chișinău sus-menționat, iar acest lucru 

putea și trebuia să fie evitat;  

- Pro TV Chișinău nu a anunțat despre sancționarea persoanelor responsabile de realizarea și 

difuzarea reportajului din 16 ianuarie 2015;  

- Instituția nu a menționat despre modificarea reglementărilor interne, astfel încât să nu admită 

în viitor încălcarea vieții private a persoanelor în materialele produse de Pro TV Chișinău;  

- ProTV Chișinău nu s-a referit la vreo compensație acordată victimei reportajului din 16 

ianuarie 2015 pentru încălcarea vieții sale private din vina Pro TV Chișinău. 

Toate aceste fapte luate cumulativ duc la încălcarea continuă a vieții private a persoanei vizate în 

reportajul Pro TV din 16 ianuarie 2015. ONG-urile semnatare a apelului declarau că vor menține 

boicotul până la îndeplinirea următoarelor cerințe: 

• Prezentarea în termen restrâns a scuzelor de către Pro TV Chișinău în cadrul aceluiași program și 

la aceeași oră la care a fost difuzat reportajul din 16 ianuarie 2015, adică în cadrul jurnalului de 

știri de la ora 17.00; 

• Evitarea sintagmelor care duc la revictimizarea persoanei vizate în reportajul Pro TV Chișinău din 

16 ianuarie 2015; 

• Sancționarea persoanelor responsabile de realizarea și difuzarea reportajului din 16 ianuarie 2015; 

• Ajustarea reglementărilor interne pentru a nu mai admite abateri similare pe viitor; 

• Repararea prejudiciului cauzat persoanei vizate în știre.  



După reiterarea boicotului, știrea și buletinul de știri din 16 ianuarie curent a fost eliminată de pe 

pagina web a instituției media, însă ProTV Chișinău nu a răspuns la celelalte solicitări înaintate de 

organizațiile societății civile. În același timp, ProTV Chișinău nu a răspuns nici la cererea prealabilă 

scrisă de persoana vizată în știrea din 16 ianuarie, care ulterior a depus o cerere de chemare în 

judecată. 

Organizațiile societății civile mențin boicotul declarat în luna ianuarie și solicită insistent ProTV Chișinău 

să răspundă solicitărilor adresate în apelul din 29 ianuarie 2015. 

Semnatarii apelului:  

• ADR „Habitat” 

• Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire 

• Amnesty International Moldova 

• Asociatia Femeilor Profesioniste și de Afaceri 

• Asociația BIOS 

• Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Marioarei” 

• Asociația obștească „CUTEZĂTORUL” 

• Asociația pentru Politică Externă  

• Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități 

• Centrul de Informații GENDERDOC-M 

• Centrul de resurse „DIALOG-Pro” 

• Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

• Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

• Centrul PAS 

• Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

• Expert-Grup 

• Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova 

• Fundația Est-Europeană 

• Institutul de Politici Publice 

• Institutul pentru Guvernare Deschisă 

• Platforma Societății Civile „Pentru Europa” 

• PROMO-LEX  

• SynergEtica Eur/Est  

 

 


