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DECIZIA nr. 6/41
din 24 martie 2017
Cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la
inițierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală
între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018
În adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, pe data de 20 martie 2017, prin
scrisoarea Ministerului Culturii al Republicii Moldova nr. 06-09/268 din 17 martie 2017, a
parvenit spre examinare și avizare Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la inițierea negocierilor
asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018.
Proiectul înaintat este elaborat în vederea implementării prevederilor generale ale Acordului
de colaborare culturală, științifică și tehnologică între Republica Moldova și Republica Italiană,
semnat la Roma la 19 septembrie 1997. Scopul prezentului Program este consolidarea
schimburilor în domeniul culturii și contribuția în acest mod la aprofundarea relațiilor de prietenie
între cele două țări.
Astfel, Programul sus-menționat, invocă tendința de a dezvolta și consolida relațiile
tradiționale în domeniul artelor, educației, patrimoniului cultural, biblioteconomiei, arhivelor,
radioteleviziunii, tineretului și sportului. În cadrul Programului vor fi realizate activități ce vor
contribui la predarea limbii române și italiene în cele două state; oferirea burselor de studii pentru
studenți și cercetători; realizarea de spectacole și turnee ale trupelor de artiști; promovarea
festivalurilor de cinematografie, a zilelor filmului; schimburi de informații și experiență în
domeniul muzeografiei, a conservării și restaurării monumentelor, combaterii traficului ilicit de
obiecte culturale; organizarea cursurilor de formare în istorie, critica artei și arhitectură
contemporană; schimburi de publicații științifice, microfilme, cărți, periodice; participarea
studenților la concursuri de muzică corală, dansuri populare, dar și competiții sportive.
Proiectul Programului respectiv este compatibil cu prevederile Constituției Republicii
Moldova, Carta ONU, alte tratate internaționale în vigoare pentru Republica Moldova și
angajamentele asumate de țara noastră pe plan internațional și regional și nu necesită modificarea
sau completarea actelor normative în vigoare sau adoptarea unor noi acte normative pentru
implementare.
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 Hotărîrea nr. 433 din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova,
Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba şi a prezenta Ministerului Culturii al Republicii Moldova Avizul asupra
Proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului
Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018 (PRO – (7) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. DUCA, N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI și A.
COZMA).

2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia juridică şi reglementări.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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nr.______ din ____________ 2017
la nr. 06-09/268 din 17 martie 2017

Ministerul Culturii
al Republicii Moldova

AVIZ

Cu referire la solicitarea nr. 06-09/268 din 17 martie 2017, prin prezenta, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului, în limita competenţei sale, comunică lipsa de obiecţii şi propuneri
asupra Proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului
Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Republicii Italiene pentru anii 2016-2018.

Direcția juridică și reglementări

