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DECIZIA nr. 19/65
din 13 mai 2019
Cu privire la aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră
Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul
Audiovizualului aprobă Lista evenimentelor de importanță majoră.
În acest context, Consiliul Audiovizualului, prin scrisoarea nr. 06/02 din 07.02.2019, a
solicitat autorităților administrației publice centrale implicarea în vederea elaborării Listei
evenimentelor de importanță majoră.
Un eveniment este considerat de importanță majoră în cazul în care poate fi recepționat
de cel puțin 2/3 (aprox. 67%) din populația Republicii Moldova și se adresează populației la
nivel național, desfășurat de un organizator de evenimente care deține dreptul legal de a
comercializa drepturile aferente evenimentului respectiv.
Evenimentele de importanță majoră pot fi difuzate în exclusivitate în cadrul serviciilor de
televiziune ale furnizorilor de servicii media care dețin dreptul de a transmite evenimentul de
importanță majoră în direct sau decalat, integral ori parțial.
Toți furnizorii de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova vor difuza sau
relata despre evenimentele de importanță majoră în conformitate cu prevederile art. 20 din Codul
serviciilor media audiovizuale.
În conformitate cu prevederile art. 20 și art. 75 alin. (4) lit. b) din Codul serviciilor media
audiovizuale, Consiliul Audiovizualului:

DECIDE:
1. A aproba Lista evenimentelor de importanță majoră, conform Anexei nr. 1 (PRO – (7)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, C. MIHALACHE, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și
reglementări.
3. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova și va fi publicată și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREŞEDINTE

Dragoș VICOL
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Anexa nr. 1 la
Decizia Consiliului Audiovizualului
nr. 19/65 din 13 mai 2019

Lista evenimentelor de importanță majoră:
1.
2.
3.
4.

Jocurile olimpice;
Concursurile internaționale de muzică;
Ziua Independenței Republicii Moldova;
Ziua Națională a Vinului.
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