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DECIZIA nr. 19/132
din 18 august 2017
Cu privire la examinarea demersului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
Europene al Republicii Moldova
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la 10 august 2017, prin scrisoarea
Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova nr. DB/3-022/10171
din 09 august 2017, a parvenit spre examinare Nota verbală nr. 6136/22-012-951 din 03 august
2017 a Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, „privind prevenirea și neadmiterea difuzării
pe teritoriul Republicii Moldova a filmului de propagandă „Crimeea” (de producer-ul de filme
Alexei Pimanov), care justifică și „legalizează” ocuparea teritoriilor ucrainene de către Federația
Rusă”.
În cadrul ședinței publice, membrii CCA au reiterat că art. 8 alin. (1) din Codul
audiovizualului stipulează că „Radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova au dreptul
să decidă liber asupra conținutului emisiunilor și programelor lor, respectând principiul de
pluralitate a opiniilor în conformitate cu cadrul juridic și condițiile expuse în licența de emisie”.
Concomitent, au reamintit că, în conformitate cu art. 39 alin. (2), „Consiliul Coordonator al
Audiovizualului este reprezentantul și garantul interesului public în domeniul audiovizualului,
autoritatea responsabilă pentru implementarea și respectarea prezentului cod, a tratatelor
internaționale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte”. Autoritatea de
reglementare în domeniul comunicării audiovizuale are atribuția, prin art. 40 alin. (1) lit. b), să
supravegheze „corectitudinea conținutului programelor oferite de radiodifuzori, numai după
comunicarea audiovizuală a acestor programe”. În acest context, membrii Consiliului au
menționat că radiodifuzorii au dreptul la independența și libertatea editorială, însă au obligația să
respecte cu strictețe prin programele pe care le difuzează dispozițiile articolului 7 din Codul
audiovizualului – Echilibrul şi pluralismul politico-social.
Ca urmare a examinării proiectului nominalizat, având în vedere dezbaterile publice, în
temeiul prevederilor art. 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A lua act, prin consens, de Nota verbală nr. 6136/22-012-951 din 03 august 2017 a
Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova (remisă de către Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene al Republicii Moldova prin scrisoarea nr. DB/3-022/10171 din 09 august
2017) și a recomanda radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să respecte cu
strictețe în programele pe care le difuzează prevederile articolului 7 din Codul audiovizualului –
Echilibrul și pluralismul politico-social (PRO – (8) – UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
D. CIOCAN, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. DUCA, Iu. COLESNIC și M. ONCEANUHADÂRCĂ).
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2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția Juridică și Reglementări
și Direcția generală licențiere, autorizare și monitorizare.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL

2 din 2

