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DECIZIA nr. 11/74
din 24 aprilie 2018
Cu privire la recomandarea utilizării în serviciile de programe audiovizuale a
tematicii privind combaterea și tratamentul tuberculozei
Comisia protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, prin
demersul nr. CPS9 95 din 12 aprilie 2018, informează Consiliul Coordonator al Audiovizualului
cu privire la audierile publice pe marginea subiectului „Mobilizarea globală și angajamente în
domeniul combaterii tuberculozei. Abordări multisectoriale de redresare a situației
epidemiologice prin tuberculoză în Republica Moldova”.
Subsecvent, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie solicită Consiliului
Coordonator al Audiovizualului ca radiodifuzorii care activează pe teritoriul Republicii Moldova
să acorde mai multă atenție prevenirii, combaterii și tratamentul tuberculozei, contribuind astfel la
conștientizarea și creșterea interesului public față de eliminarea acestei maladii.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în conformitate cu cele menționate mai sus și în temeiul
prevederilor art. 39, 40, 41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006 și ale Statutului
CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A recomanda radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să acorde o
atenție sporită în serviciile mass-media audiovizuale puse la dispoziția publicului prevenirii,
combaterii și tratamentul tuberculozei, contribuind astfel la conștientizarea și creșterea interesului
public față de eliminarea acestei maladii (PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
T. BURAGA, V. COJOCARU, Iu. COLESNIC, A. COZMA, D. CURNIC și O. GUȚUȚUI).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită 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
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