
Conceptul emisiunii de dezbateri din  15 noiembrie 2017 de la TV Moldova 1 

cu privire la Referendumul local de revocare din funcţie a primarului general al municipiului 

Chişinău, din 19 noiembrie 2017 

 

Dezbaterile electorale vor fi difuzate la TV Moldova 1  în ziua de miercuri, 15 noiembrie 2017, 

în direct,  ora 19.55 – 20.55. 

La emisiune vor fi invitaţi câte un reprezentant din partea celor doi concurenţi electorali, PSRM 

şi PL.  Timpul  de emisie va fi  repartizat în mod egal participanţilor în felul următor:  

- Câte un minut pentru mesajul de început  

- Câte 18 minute pentru a răspunde la întrebările moderatorului  

- Câte 3 minute pentru a răspunde la o întrebare a oponentului 

- Câte 2 minute pentru mesajul de final.  

Timpul de emisie, utilizat de fiecare invitat va fi cronometrat.  

Nu vor fi cronometrate prezentările şi întrebările moderatorului. 

Temele de discuţie propuse de moderatorul tv vor viza starea lucrurilor din municipiul Chişinău: 

transportul public, construcţiile ilegale, proiectele europene, bugetul municipal, dar şi altele. 

Dezbaterile electorale vor fi traduse simultan în limbajul mimico-gestual.  

Concurenţii electorali vor fi invitaţi la dezbaterea electorală in formă scrisă, cu cel puţin 24 de 

ore inainte de punerea pe post a emisiunii.  În timpul dezbaterilor  invitaţii îşi vor exprima liber 

opiniile. Totodată, în timpii de antenă oferiţi pentru dezbateri se interzice: 

 - punerea in pericol a ordinii constituţionale 

-  îndemnarea la violenţa publică şi atentarea la siguranţa persoanei  

 - divulgarea secretelor protejate de lege 

 - incitarea la ură sau discriminare pe criterii de rasă, religie, nafionalitate, sex 

 - incitarea la război, ură  interetnică sau separatism teritorial.  

 

Refuzul de a participa ori absenţa unui concurent  electoral  la dezbateri se face publică şi nu 

constituie temei pentru anularea  sau suspendarea emisiunii.  

În cazul absenţei unuia dintre concurenţi electorali la dezbateri, timpul rezervat acestuia nu se 

recuperează. 

 


