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DECIZIA nr. 22/125
din 25 august 2016
Cu privire la examinarea solicitării AO „Meridian”
Printr-o scrisoare f/nr. din 23 august 2016, AO „Meridian” a solicitat susţinerea Consiliului
Coordonator al Audiovizualului în vederea alocării sumei de 97 819 lei pentru difuzarea filmului
documentar ,,27 august, ora 14 şi 23 minute”, de circa 40 de minute, despre principalele momente
ale activităţii Parlamentului anilor 1990-1994, cu accente pe principalele voturi – a Drapelului de
Stat, a Declaraţiei de Suveranitate, şi mai ales, cel a Declaraţiei de Independenţă a Republicii
Moldova, precum şi alte momente istoric importante din arhiva vremii. Filmul inserează şi reflecţii
ale foştilor deputaţi la o distanţă de un sfert de veac. Potrivit autorilor solicitării: ,,considerăm că
documentarul merită a fi difuzat prin reţeaua televiziunilor locale, inclusiv membre ale AO
,,Meridian”.
În cadrul şedinţei publice, ca urmare a dezbaterilor publice, s-a stabilit achitarea sumei de
40 000 de lei după următoarea formulă:
- Documentarul „27 august, ora 14 şi 23 minute” urmează să fie difuzat de către toți
radiodifuzorii doritori aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
- Pentru difuzarea de către toți radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova va fi
alocată suma de 40 000 de lei;
- Periodicitatea și orarul difuzării documentarului va avea loc la alegerea radiodifuzorului.
Astfel,
Ca urmare a examinării solicitării AO „Meridian” şi a dezbaterilor publice,
Luînd în considerare dubla calitate a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, de garant al
interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului,
Ţinînd cont de obligaţiile care-i revin prin lege privind protejarea spaţiului informaţional,
patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional,
În scopul susţinerii radiodifuzorilor locali şi regionali aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova
în implementarea dispoziţiilor legale şi normative de difuzare a cel puţin 30% de programe
autohtone,
În baza prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9), 11, 35, 39-41 şi 48 din Codul audiovizualului nr. 260
din 27.07.2006, ale pct. 9 şi 11 din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a
radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 04.12.2007, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A admite solicitarea AO „Meridian” f/nr. din 23 august 2016 (PRO – (7) UNANIM – D.
CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D.
VICOL).
2. A aloca (în conformitate cu procedura stabilită) resursele financiare necesare (în sumă de
40 000 de lei) din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor în vederea achiziţionării drepturilor de
difuzare multiplă a documentarului „27 august, ora 14 şi 23 minute” de către radiodifuzorii aflaţi sub
jurisdicţia Republicii Moldova (PRO – (7) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu.
COLESNIC, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, C. MÎŢU şi D. VICOL).
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3. Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova care vor difuza filmul „27 august,
ora 14 şi 23 minute” vor prezenta la Consiliul Coordonator al Audiovizualului un raport după fiecare
difuzare a documentarului.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcţia generală licenţiere,
autorizare şi monitorizare şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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