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DECIZIA nr. 22/73
din 05 iunie 2019
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, în contextul înaintării la Premiul Nobel pentru
Pace 2019 a înotătorului Ion Lazarenco, prin demersul nr. 32-08-2997 din 23 mai 2019, a
solicitat suportul Consiliului Audiovizualului în vederea mediatizării, cu titlu gratuit, în
serviciile de televiziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția
Republicii Moldova a unui spot de informare a publicului larg despre rezultatele remarcabile
ale acestui sportiv de performanță, care este un promotor al păcii și care a fost desemnat „Omul
Anului” de către Asociația Mondială de Înot în Ape Deschise.
Spotul este realizat în limba engleză, cu subtitrare în limbile română și engleză (durata:
01 min. 28 sec.).
În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului i-au recomandat
reprezentantei Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, prezentă la ședință, ca spotul video,
destinat pentru publicul din Republica Moldova, să fie sonorizat în limba română.
Reprezentanta Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Zoia Tulbure, șefa Biroului
Relații cu Diaspora, a declarat că va discuta cu producătorii spotului video despre posibilitatea
sonorizării acestuia în limba română. Totodată, Zoia Tulbure a menționat că Ion Lazarenco este
candidatul Republicii Moldova la Premiul Nobel pentru Pace, fapt pentru care a solicitat
mediatizarea spotului până la finele anului 2019, propunere acceptată de membrii Consiliului
Audiovizualului.
Ca urmare a dezbaterilor publice, în temeiul prevederilor art. 35 lit. f), art. 67 alin. (2)
lit. e) și art. 75 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova și ale
art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate, Consiliul
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 32-08-2997 din 23 mai 2019 al Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova (PRO – 6 UNANIM – D. VICOL, V. COJOCARU, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu.
ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A recomanda furnizorilor de servicii media audiovizuale aflați în jurisdicția
Republicii Moldova difuzarea, cu titlu gratuit, a unui spot de informare a publicului larg despre
rezultatele remarcabile ale înotătorului Ion Lazarenco, candidatul Republicii Moldova la
Premiul Nobel pentru Pace 2019, pentru perioada: 05 iunie – 31 decembrie 2019 (PRO – 6
UNANIM – D. VICOL, V. COJOCARU, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media
audiovizuale de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova.
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2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
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.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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