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DECIZIA nr. 23/166
din 27 septembrie 2017
Cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la
difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al
interesului public și de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, ținând cont
de atribuțiile care-i revin prin lege de a stabili norme de reglementare, precum și de necesitatea
respectării principiilor de protecție a sănătății și a modului sănătos de viață, în scopul informării și
asigurării educației pentru sănătate în mediul audiovizual.
În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea privind transparența în procesul
decizional, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de
decizie cu privire la completarea Deciziei CCA nr. 1 din 25 ianuarie 2013 – Cu privire la difuzarea
mesajelor de promovare a modului sănătos de viață cu completările ulterioare, inclusiv consultări
pe marginea includerii unei noi lit. i) cu următorul conținut: „Vaccinați-vă copiii pentru a-i proteja
de boli infecțioase grave” sau „Vaccinarea este cea mai bună metodă de prevenție a bolilor
infecțioase”.
În temeiul prevederilor Convenției Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră, ale
Directivei serviciilor mass-media audiovizuale nr. 2010/13/UE a Parlamentului și Consiliului
European din 10.03.2010, ale Codului Audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale
Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28 decembrie 2006 a Parlamentului Republicii
Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba conceptual completarea art.1 al Deciziei CCA nr.1 din 25 ianuarie 2013 – Cu
privire la difuzarea mesajelor de promovare a modului sănătos de viață cu literele f), g) și h),
după cum urmează:
f) „Alăptarea la sân a copilului în primele 6 luni asigură o viață sănătoasă”;
g) „Pentru o igienă orală corespunzătoare, spălați-vă pe dinți cel puțin de două ori pe zi”;
h) „Fumatul dăunează grav sănătății dumneavoastră și a celor din jur” (PRO – (7) UNANIM
– D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, I. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA și O.
GUȚUȚUI).
2. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.
PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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