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DECIZIA nr.18/127
din 03 august 2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și
alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
I. Prin scrisoarea comună a dlor Michael OGRIS, președinte al Autorității pentru
Comunicaţii din Austria (KommAustria), şi Alfred GRINSCHGL, CEO al RTR-GmbH, membrii
CCA din Republica Moldova sunt invitaţi să participe la cea de-a 46-a Reuniune a Platformei
Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA), care va avea loc la Viena, Austria, în perioada
11-13 octombrie 2017.
În cadrul sesiunilor plenare se vor aborda temele: ,,Știrile în era digitală – Accent asupra
rolului autorităților de reglementare: aplicarea în practică a imparțialității, corectitudinii și
dreptății” şi ,,Promisiunile şi provocările destabilizării digitale – Accent asupra educației minorilor
privind publicitatea în era digitală”, iar în cadrul celor trei grupuri de lucru se vor dezbate
subiectele: ,,Media Literacy: Accent asupra rolului autorităților de reglementare”, ,,Procedurile de
licenţiere şi autorizare” şi ,,Relațiile dintre cetățeni și autoritățile de reglementare”.
II. Departamentul societății informaționale din cadrul Direcției pentru societatea
informațională și acțiune împotriva criminalității a Consiliului Europei convoacă cea de-a 4-a
reuniune a Comitetului de experți privind pluralismul și transparența proprietății mass-media (MSIMED), care va avea loc în perioada 20-21 septembrie 2017, la Strasbourg, Franța.
Subiectele abordate în cadrul reuniunii vizează finalizarea celui de-al treilea proiect revizuit
al Recomandării Comitetului de Miniștri către statele membre privind pluralismul și transparența
proprietății mass-media, finalizarea celui de-al doilea proiect revizuit al studiului de fezabilitate
privind utilizarea internetului în alegeri, precum și finalizarea celui de-al doilea proiect revizuit al
studiului de fezabilitate privind egalitatea de gen în contextul reflectării alegerilor în mass-media.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale pct. 9 și 11 lit. (c) și (g) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de
susținere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, și ale art. 11 din
Statutul CCA, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A desemna pentru participare la cea de-a 46-a Reuniune a Platformei Europene a
Autorităţilor de Reglementare (EPRA), care va avea loc în perioada 11-13 octombrie 2017, la
Viena, Austria, membrii CCA, Olga BARBĂLATĂ și Olga GUȚUȚUI (PRO – (7) – D. VICOL,
O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANUHADÂRCĂ; CONTRA – (1) – D. CIOCAN).
2. A desemna pentru participare la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de experți, care va
avea loc în perioada 20-21 septembrie 2017, la Strasbourg, Franța, membrul CCA, Artur COZMA
(PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, C. DUCA,
O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
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3. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru
acoperirea cheltuielilor de deplasare a membrilor CCA.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relații externe și integrare
europeană, Serviciul resurse umane și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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