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DECIZIA nr. 36/217
din 28 decembrie 2018
Cu privire la examinarea demersului
Comunității Evreiești din Republica Moldova
În contextul stabilirii de către Parlamentul Republicii Moldova a datei de 27 ianuarie drept Ziua
comemorării victimelor Holocaustului, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova a înaintat
Consiliului Coordonator al Audiovizualului demersul f/nr. din 26 decembrie 2018, prin care a solicitat
suportul la mediatizarea la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova a
materialului video tematic (realizat în limba engleză cu subtitrare în limba română, durata: 01 min. 27
sec.) ce propagă toleranța, egalitatea și coeziunea socială în societate, în perioada 22-29 ianuarie 2019.
Inițiativa Congresului Evreiesc Mondial, implementată în întreaga lume cu genericul „We
remember” (Noi ținem minte), este un proiect menit să sensibilizeze publicul larg cu privire la istoria
Holocaustului și a aduce un omagiu victimelor acestei tragedii umane.
Această acțiune se regăsește și în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 313
din 22.05.2017 – Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2017-2019 privind
implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al
Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel.
Este de menționat că Congresul Evreiesc Mondial a adaptat în mod specific acest proiect în limba
română pentru a fi implementat în România și Republica Moldova.
În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au menționat că, în condițiile în care se atestă o
anumită exacerbare a ororilor antisemitismului, este foarte important ca despre acest fenomen să
cunoască și tânăra generație. Salvgardarea acestor valori duce la cunoașterea istoriei.
Întrucât materialul conține scene care ar putea afecta emoțional copiii, membra CCA, Dorina
Curnic, a propus ca acest material video tematic să fie difuzat în orele de seară, făcând trimitere la Legea
nr. 30 din 07.03.2013 – Cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației: art.3
alin. (1) lit. j): „(1) Se consideră informație cu impact negativ asupra copiilor informația accesibilă public:
j) care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu originea
etnică, apartenența națională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, limba vorbită,
religia practicată, convingerile sau opiniile împărtășite”.
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 admite demersul f/nr. din 26 decembrie 2018 al Comunității Evreiești din Republica Moldova
(PRO – (6) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și
O.GUȚUȚUI).
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1.1. A recomanda posturilor de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova difuzarea,
cu titlu gratuit, a materialului video tematic (realizat în limba engleză cu subtitrare în limba română,
durata: 01 min. 27 sec.), pentru perioada: 22-29 ianuarie 2019, cu respectarea Legii nr. 30 din 07.03.2013
– Cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației (PRO – (6) UNANIM – D.
VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, A. COZMA, D. CURNIC și O.GUȚUȚUI).
1.2. Materialul video tematic va fi pus la dispoziția radiodifuzorilor de către Comunitatea
Evreiască din Republica Moldova.
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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