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DECIZIA nr. 1/2
din 20 ianuarie 2020
Cu privire la examinarea demersului Comunității Evreiești din Republica Moldova
În contextul organizării evenimentelor dedicate Zilei Naționale de Comemorare a victimelor
Holocaustului, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 210 din 26
noiembrie 2015, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova a înaintat Consiliului
Audiovizualului demersul nr. 01-20/001L din 13 ianuarie 2020, prin care a solicitat suportul la
mediatizarea la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a materialului video
tematic cu genericul „We remember” („Noi ținem minte”) (realizat în limba engleză, durata: 01 min.
21 sec.) ce propagă toleranța, egalitatea și coeziunea socială în societate, precum și a unor filme
artistice/documentare și altor emisiuni speciale consacrate tragediei Holocaustului.
Filme de artă:
1. Băiatul în Pijama Vărgată
2. Lista lui Schindler
3. La vita e bella
4. Jurnalul Annei Frank
5. Sobibor
6. Pianistul
7. Jena smotritelea zooparka etc.
În perioada 22-30 ianuarie 2020, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova va organiza
mai multe activități la nivel național încadrate în conceptul „Săptămânii Memoriei”, consacrate
comemorării a 75 de ani de la eliberarea din lagărele de concentrare de la Auschwitz-Birkenau.
În cadrul dezbaterilor publice, președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a venit
cu sugestia ca spotul tematic, realizat în limba engleză, să fie însoțit și de subtitrare în limba română
pentru a fi mai accesibil publicului larg.
La rândul său, membra Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru, a dorit să precizeze dacă
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova deține drepturile de autor și alte drepturi conexe
pentru filmele artistice, documentare și emisiunile speciale care vor fi difuzate în cadrul
evenimentelor consacrate tragediei Holocaustului.
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, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018,
ale art. 21 din Legea nr. 1227 din 27.06.1997 – Cu privire la publicitate, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite demersul nr. 01-20/001L din 13 ianuarie 2020 al Comunității Evreiești din
Republica Moldova (PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C.
MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova
difuzarea, cu titlu gratuit, a materialului video tematic cu genericul „We remember” („Noi ținem
minte”) (realizat în limba engleză, cu subtitrare în limba română, durata: 01 min. 21 sec.), precum și
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a unor filme a drepturilor de autor și a altor drepturi conexe, pentru perioada: 22-30 ianuarie 2020
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L.
VIZIRU).
1.2. Materialul video tematic va fi pus la dispoziția furnizorilor de servicii media
audiovizuale de către Comunitatea Evreiască din Republica Moldova.
2. Motivațiile privind rezultatele votării sunt înscrise în Procesul-verbal al ședinței CA din 20
ianuarie 2020, parte integrantă a prezentei decizii.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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