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DECIZIA nr. 54/178
din 31 octombrie 2019
Cu privire la mediatizarea unei campanii sociale
Ambasada României în Republica Moldova, în contextul scrutinului electoral pentru alegerea
Președintelui României, care va avea loc în luna noiembrie 2019, a înaintat Consiliului Audiovizualului
demersul nr. 3885 din 25 octombrie 2019, prin care a solicitat suportul CA 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 cetățenilor din Republica Moldova care dețin
cetățenie română despre adresele secțiilor de vot deschise pe teritoriul țării noastre.
Spotul, realizat în limba română (durata: 01 min. 47 sec.), este dedicat sudului, centrului
(inclusiv municipiului Chișinău) și nordului Republicii Moldova și cuprinde informații despre adresele
secțiilor de vot, a documentelor necesare exercitării votului, precum și alte informații utile.
Perioada de mediatizare: 31 octombrie – 21 noiembrie 2019.
Prezent la ședință, Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Republica Moldova,
a declarat că anul acesta se vor desfășura alegeri pentru Președintele României, spre deosebire de
alegerile precedente, Parlamentul României a introdus unele modificări extrem de importante care
trebuie să fie cunoscute de către toți cetățenii români cu drept de vot, dintre acestea se numără și
posibilitatea că votul se poate exercita pe durata a trei zile pentru fiecare dintre cele două tururi de
scrutin. Un plus față de alegerile precedente, la acest scrutin electoral, Ambasada României, pe lângă
Consulatele generale de la Bălți și Cahul, înființează 37 de secții de vot, deschise pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, iar acest spot are menirea, pe de o parte, să informeze cetățenii români despre
posibilitatea exercitării votului pe durata celor trei zile și, pe de altă parte, să informeze în legătură cu
secțiile de vot unde pot să-și exercite acest drept constituțional.
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. 3885 din 25 octombrie 2019 al Ambasadei României în Republica
Moldova (PRO – (7) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C.
MIHALACHE, 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 cetățenilor din Republica Moldova care
dețin cetățenie română despre adresele secțiilor de vot deschise pe teritoriul țării noastre, în contextul
scrutinului electoral pentru alegerea Președintelui României din luna noiembrie 2019 (durata: 01 min.
47 sec.), realizat în limba română, pentru perioada: 31 octombrie – 21 noiembrie 2019 (PRO – (7)
UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, A. COZMA, O. GUȚUȚUI, C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și
L. VIZIRU).
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1.2. Materialele video vor fi puse la dispoziția furnizorilor de servicii media audiovizuale de
Ambasada României în Republica Moldova.
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția generală licențiere,
autorizare și monitorizare.
3. 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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