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LCRM – Legal Resources Centre
from Moldova
Organiza?iile societ??ii civile cer insistent ProTV Chi?in?u s?
r?spund? solicit?rilor adresate în luna ianuarie
paik · Wednesday, March 18th, 2015

La 21 ianuarie 2015, mai multe ONG-uri au declarat boicot institu?iei media Pro TV Chi?in?u, în
leg?tur? cu înc?lcarea dreptului la via?a privat? a unei persoane ?i sfidarea Codul deontologic al
jurnalistului, prin difuzarea unei ?tiri în data de 16 ianuarie curent.
În urma reac?iei societ??ii civile, la 23 ianuarie 2015, ProTV Chi?in?u a plasat pe pagina web un
comunicat de pres?, prin care a declarat, printre altele, c? „PRO TV Chi?in?u regret? aceste erori ?i
cere scuze de la profesoara din Ungheni ?i de la to?i cei care au fost ofensa?i de difuzarea acestor
materiale”.
La 29 ianuarie 2015 organiza?iile semnatare au reiterat adresarea c?tre ProTV Chi?in?u,
considerând c? scuzele prezentate nu au fost adecvate dintr-un ?ir de motive, iar via?a privat? a
persoanei vizate în reportaj era continuu înc?lcat?. În apelul respectiv ONG-urile au adresat ProTV
Chi?in?u cinci cerin?e.
Dup? reiterarea boicotului, ?tirea ?i buletinul de ?tiri din 16 ianuarie curent a fost eliminat? de pe
pagina web a institu?iei media, îns? ProTV Chi?in?u nu a r?spuns la celelalte solicit?ri înaintate de
organiza?iile societ??ii civile. În acela?i timp, ProTV Chi?in?u nu a r?spuns nici la cererea
prealabil? scris? de persoana vizat? în ?tirea din 16 ianuarie, care ulterior a depus o cerere de
chemare în judecat?.
23 de organiza?ii ale societ??ii civile men?in boicotul declarat în luna ianuarie ?i cer insistent
ProTV Chi?in?u s? r?spund? solicit?rilor adresate în apelul din 29 ianuarie 2015.
Textul intergral al apelului poate fi desc?rcat aici.
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