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PROCES VERBAL 

Nr. 13 din 12.05.2016 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

 

Au fost prezenți 

membrii Consiliului de Observatori: DELEU Doina, GROZAVU Petru, ȚAPEȘ 

Vitalie, VASILACHE Ludmila, SPĂTARU Nicolae, NISTOR Stela, GUREZ Lilia 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

constatat, conform pct. 16 din Regulamentul CO ca fiind deliberativă şedinţa CO cu 

prezenţa a 5 membri CO, dna Călugăru și Țurcan lipsesc motivat, respectiv a propus 

începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 14:00: „PRO” – 5 voturi  (D.Deleu; V.Țapeș; 

N.Spătaru; L.Gurez; S.Nistor). 

 

  Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Informarea Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei parlamentare pentru 

cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  Consiliului de 

Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”. 

2. Modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

3. Diverse. 

S-a votat:  

„PRO” – 5 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; N.Spătaru; L.Gurez; S.Nistor) 

 

 Subiectul Nr. 1 – Informarea Parlamentului Republicii Moldova, Comisiei par-

lamentare pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului despre expirarea mandatului de membru al  Consiliului 

de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-

Moldova”. 

 

 Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

menționat că la 19 octombrie 2016 expiră mandatul de membru CO a 3 membri și consideră 

ca fiind necesar de a informa Parlamentul Republicii Moldova din timp, luînd în considerație 

agenda încărcată a Parlamentului și precendentul care a dus la nefuncționalitatea CO de mai 

bine de un an. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

propus membrilor CO să voteze aprobarea notificării organelor competente și a supus votului: 

1. Preşedintele Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovi-

zualului Compania „Teleradio-Moldova” va informa, în termen de 10 zile, Parlamentul Re-

publicii Moldova, Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport 

şi mass-media, Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre expirarea mandatului a 

3 membri ai Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului 
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Compania „Teleradio-Moldova” în data de 19 octombrie 2016. 

2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     S-a votat: „PRO” – 5 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; 

S.Nistor) 

 

 Subiectul Nr. 2 – Modificarea Regulamentului Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

 

  Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

menționat că la data de 28.04.2016, prin intermediul secretarului CO, a transmis tuturor 

membrilor CO Studiul elaborat de CJI: „Activitatea Consiliului de Observatori al IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”: Între reforme și stabilitate” și Analiza efectuată de către 

OSCE cu privire la Regulamentul CO. La fel, doamna Deleu a mai adăugat că a solicitat 

membrilor CO să prezinte în scris viziunea proprie cu privire la modificările operate în 

Regulamentul CO. 

  Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

propus următoarele modificări (trasnmise din timp secretarului CO la data de 10.05.2016):  

1. Pct. 5 se modifică prin adăugarea sintagmei ”și art. 57”. 

 Pct. 7 se modifică prin adăugarea sintagmei ”conform legislației Republicii Mol-

dova în vigoare”. 

2. În pct. 29 se abrogă sintagma: ”În baza informațiilor prezentate de comisia de 

validare a alegerilor. Comisia se alege înainte de votare prin vot deschis”. Aceasta va 

avea următorul conținut ”Președintele și Secretarul Consiliului de Observatori prezintă 

membrilor CO rezultatele scrutinului”.  

Sau  

Pct. 29 se modifică sintagma ”În baza informațiilor prezentate de comisia de vali-

dare a alegerilor. Comisia se alege înainte de votare prin vot deschis” cu următoarea 

sintagmă: ”Membrii Consiliului de Observatori aleg prin vot deschis Comisia de validare 

a alegerilor formată din 3 persoane: care se propune inițial să fie formată din Președintele 

și Secretarul Consiliului de Observatori, dar și un membru CO în calitate de observator. 

Comisia de validare a alegerilor prezintă membrilor CO rezultatele alegerilor.” 

3. Pct. 38 se modifică prin adăugarea sintagmei: ”în afara cazurilor în care, la ce-

rerea Preşedintelui sau a unui membru al Consiliului de Observatori, se hotărăşte, cu vot-

ul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, ca acestea să fie 

închise”. 

4. Pct. 41 se modifică prin adăugarea sintagmei: ”Persoanele aflate la şedinţă 

trebuie să păstreze liniştea şi să se abţină de la orice manifestare de aprobare sau dezap-

robare, în caz contrar fiind eliminate din sală.” 

5. În Pct. 42 lit. g) cuvântul verbul ”numește” se modifică cu ”confirmă”. 

6. În Pct. 42 lit. q) va avea următorul conținut: ”Consiliul de Observatori prezintă 

Parlamentului Republicii Moldova raportul său de activitate pentru anul de gestiune. 

Raportul de activitate al Consiliului de Observatori este prezentat Parlamentului Repub-

licii Moldova la sfârșitul fiecărui an calendaristic, dar nu mai târziu de data de 25 martie 

al anului următor celui pentru care s-a efectuat raportul. 

Sau 
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 ” La sfârșitul fiecărui an calendaristic, dar nu mai târziu de data de 25 martie al 

anului următor celui de gestiune, Consiliul de Observatori prezintă Parlamentului Repub-

licii Moldova raportul său de activitate. 

7. Pct. 43 ”Președintele Consiliului de Observatori” se completează cu 

următoarele:  

8.1. se adaugă pct. 43 lit. g) cu următorul conținut: ”Președintele Consiliului de 

Observatori deschide ședința CO, precizează dacă este întrunit cvorumul și anunță 

ordinea de zi a ședinței”. 

8.2. se adaugă pct. 43 lit. h) cu următorul conținut: ”Președintele Consiliului de 

Observatori conduce ședința CO, oferă cuvânt raportorilor, membrilor Consiliului de Ob-

servatori pentru formularea de idei, păreri, întrebări, propuneri, conduce dezbaterile, 

veghează respectarea prezentului Regulament și menținerea ordinii în cadrul ședințelor 

CO”.  

8.3. se adaugă pct. 43 lit. i) cu următorul conținut: ”Preşedintele Consiliului de Ob-

servatori acordă raportorului subiectului pentru luările de cuvânt până la 10 minute. După 

care încep dezbaterile asupra subiectului pentru un termen de 15 min, în care membrii 

CO formulează idei, păreri, întrebări, propuneri, întrebări. În funcţie de importanţa obiec-

tului dezbaterii preşedintele Consiliului de Observatori poate acorda timp suplimentar. 

Vorbitorii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunile abordate și să nu deiaieze de la 

temă. În caz contrar, preşedintele Consiliului de Observatori le atrage atenţia şi, dacă ei 

nu se conformează, le retrage cuvîntul”. 

8.3. se adaugă pct. 43 lit. j) ” Președintele Consiliului de Observatori cheamă la 

ordine membrii CO și persoanele invitate la ședință care tulbură dezbaterile sau creează 

agitație în sala de ședințe. El este în drept să dispună întreruperea ședinței și eliminarea 

din sală a persoanelor care împiedică desfășurarea normală a ședinței CO”. 

8.3. se adaugă pct. 43 lit. k) ”Președintele Consiliului de Observatori sancționează 

membrii Consiliului de Observatori pentru încălcarea normelor prezentului Regulament, 

fapt care se va contrasemna în procesul verbal al ședinței”. 

8. Se introduce Capitolul IX
1
 ”Interdicții și sancțiuni”:  

Pct.1. Interdicţii  
Se interzice:  

a) proferarea de insulte, ameninţări sau calomnii în sala de şedinţe;  

b) dialogul neautorizat de Președintele Consiliului de Observatori între membrii CO 

cu raportorul și/sau persoanele aflate în sală;  

c) convorbiri la telefoane mobile în sala de şedinţe în timpul şedinţelor CO;  

d) tulburarea dezbaterilor sau crearea agitaţiei în sala de şedinţe;  

e) orice acţiuni care pot împiedica desfăşurarea normală a ședințelor Consiliului de 

Observatori.  

Pct. 2. Sancţiuni pentru încălcarea de către membrii CO a prevederilor prezen-

tului Regulament  
(1) Încălcarea de către membrii CO a prevederilor Regulamentului în cadrul 

şedinţelor CO atrage următoarele sancţiuni:  

a) avertismentul;  

b) chemarea la ordine;  

c) retragerea cuvântului;  

d) lipsirea de cuvânt pe o durată de până la 2 şedinţe;  

e) eliminarea din sala de şedinţe;  
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f) interzicerea participării la şedinţele CO pe o durată de până la 3 şedinţe.  

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a)-d) se aplică de către preşedintele Consili-

ului de Observatori, iar sancţiunile de la alin.(1) lit.e) şi f) se aplică de Consiliul de Ob-

servatori, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, la propunerea preşedintelui CO sau a 

unuia dintre membri CO.  

(3) Membrul CO este obligat să se conformeze cerinţelor preşedintelui CO sau 

deciziei CO şi să execute benevol sancţiunile aplicate. 

(3) Sancţiunile aplicate membrilor în cadrul şedinţelor CO se înscriu în procesul 

verbal al şedinţei.  

(4) Membrii CO în privinţa cărora se propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la 

alin.(1) lit.d)-f) sunt în drept să prezinte explicaţii Consiliului de Observatori în decurs de 

3 minute și/sau să prezinte opinia separată care se va anexa procesului-verbal al ședinței..  

(5) Executarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) se asigură de colaboratorii 

serviciului de pază al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”, iar în cazul imposibilității 

executării de organele de drept ale Republicii Moldova.  

Pct. 3. Avertismentul  

La prima încălcare de către membru CO a prevederilor Regulamentului, preşedintele 

CO îl avertizează şi îl invită să respecte Regulamentul.  

Pct. 4. Chemarea la ordine  

Preşedintele şedinţei CO cheamă la ordine:  

a) membrii CO și alte persoane care nu iau în considerare avertismentul preşedinte-

lui şedinţei şi continuă să se abată de la Regulament;  

b) membrii CO și alte persoane care se ceartă cu alţi membri CO sau alţi participanţi 

la şedinţă;  

c) membrii CO și alţi participanţi la şedinţă care folosesc gesturi şi un limbaj ofen-

sator;  

d) membrii CO care se abat de la tema pusă în discuţie;  

e) membrii CO și alţi participanţi la şedinţă care tulbură ordinea şedinţei în alt mod.  

Pct.5. Cazurile când nu se aplică sancţiunea de chemare la ordine  

(1) Preşedintele şedinţei poate, înainte de a chema la ordine un membru CO, să-l in-

vite să-şi retragă sau să explice cuvintele care au generat incident şi care pot conduce la 

aplicarea sancţiunii.  

(2) În cazul în care cuvintele întrebuinţate au fost retrase sau regretate ori expli-

caţiile date sunt apreciate de preşedintele CO ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai 

aplică.  

Pct.6. Retragerea cuvântului şi lipsirea de cuvânt  

(1) Preşedintele CO poate retrage cuvântul membru CO:  

a) care, după chemare la ordine, continuă să tulbure ordinea şedinţei;  

b) care îşi continuă comunicarea peste termenul stabilit şi nu respectă indicaţiile 

preşedintelui de a încheia comunicarea.  

(2) Consiliul de Observatori poate lipsi membru CO de cuvânt dacă acesta, după ce i 

s-a retras cuvântul, în cadrul aceleiaşi şedinţe comite încălcări prevăzute la alin.(1).  

Pct.7. Eliminarea din sala de şedinţe  

(1) Membru CO poate fi eliminat din sala de şedinţe dacă el:  

a) în timpul şedinţei, cheamă la folosirea forţei sau o foloseşte el însuşi;  
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b) pe parcursul şedinţei, proferează insulte, calomnii sau ameninţări publice la adre-

sa preşedintelui Consiliului de Observatori, membrilor CO, Președintelui și directorilor 

Companiei, și/sau altor persoane;  

c) blochează, prin diferite modalităţi, decurgerea normală a ședinței CO şi continuă 

să sfideze autoritatea preşedintelui CO.  

(2) Membru CO în privinţa căruia a fost aplicată sancţiunea de eliminare din sala de 

şedinţe este obligat să se conformeze imediat acestei sancţiuni şi nu poate reveni în 

şedinţa până la încheierea acesteia, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 8 alin. 3).  

Pct. 8. Interzicerea participării la şedinţele plenare  
(1) Dacă membru CO sancţionat cu eliminarea din sală nu părăseşte benevol sala de 

şedinţe ori dacă acesta a fost sancţionat repetat în aceeaşi sesiune cu eliminarea din sala 

de şedinţe, Consiliul de Observatori va putea aplica sancţiunea interzicerii de participare 

a acestuia la şedinţele plenare pe o durată de până la 3 şedinţe.  

(2) Dacă şi după aplicarea sancţiunii de interzicere a participării la şedinţele plenare 

membru CO nu părăseşte benevol sala de şedinţe, preşedintele CO va anunţa o între-

rupere.  

(3) Sancţiunea interzicerii participării la şedinţele CO poate fi ridicată de Consiliul 

de Observatori în orice moment, la propunerea Preşedintelui Consiliul de Observatori, a 

unuia dintre membrii CO, la adresarea scrisă sau publică a membru CO sancţionat, prin 

care acesta comunică regretul său pentru faptele comise şi se obligă să respecte Regula-

mentul şi ordinea în şedinţă.  

Pct.9. Executarea sancţiunilor de eliminare din sala de şedinţe sau de interzi-

cere a participării la şedinţele Consiliului de Observatori  
(1) În cazul în care membru CO nu execută benevol sancţiunea aplicată de Consiliul 

de Observatori în temeiul prevederilor pct. 2 alin.(1) lit.e) şi f), executarea se asigură de 

serviciul de pază al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova, care îndeamnă membru CO să 

părăsească sala de şedinţe, escortându-l din sală.  

(2) Neexecutarea cerinţelor preşedintelui CO şi ale colaboratorului serviciului de 

pază de părăsire a sălii de şedinţe se sancţionează cu neachitarea membrului CO a remu-

nerației stabilite de pct. 47 pentru ședința dată în care a comisă sancțiunea.  

(3) Opunerea de rezistenţă sau insultele aduse colaboratorului serviciului de pază în 

legătură cu solicitarea de a părăsi sala de şedinţe a Consiliului de Observatori de către 

membru CO vizat se sancţionează cu pierderea a 50% din remunerarea pentru ședința 

următoare. 

(4) Sancţiunile prevăzute la alin.(2) şi (3) se aplică de către Preşedintele Consiliul de 

Observatori. 

Doamna Lilia Gurez a propus următoarele modificări (transmise din timp în adresa 

secretarului CO la data de 11.05.2016): 

III. Constituirea Consiliului de Observatori 

14. La prima şedinţă membrii Consiliului de Observatori aleg Preşedintele şi 

anunță concurs pentru selectarea Secretarului acestuia. 

Introducerea unui capitol nou - Alegerea/Numirea secretarului CO  

15. Consiliul de Observatori va anunța concurs pentru selectarea secretarului CO 

(elaborarea criteriilor de selecție)  
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V. Procedura de votare în cadrul şedinţelor Consiliului de observatori 

          21. se va adăuga  după Voturile se exprimă astfel: „pentru" şi „contra" – 

„mă abțin” 

VII. Organizarea activităţii Consiliului de Observatori 

37. Şedinţele pot fi convocate de către Preşedinte, Secretar sau la cererea în 

scris a cel puţin 1/3 membri ai Consiliului. Despre data şi ora şedinţei C.O. se anunţă 

în scris cu 3 zile înainte. 

Se exclude Secretar.  

Ceilalți membri CO nu au transmis din timp secretarului CO (după cum au fost so-

licitați de către Președintele CO) propunerile sale cu privire la modificările Regulamen-

tului CO. 

Președintele CO a propus să fie examinat fiecare punct al Regulamentului CO în 

parte. 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

supus votului: 

Pct. 5 se modifică prin adăugarea sintagmei ”și art. 57”. 

 S-a votat: 

      PRO – 6 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; 

L.Vasilache) 

Domnul Grozavu a menționat că nu vede sensul de modifica următoarele: 

 Pct. 5 se modifică prin adăugarea sintagmei ”și art. 57”. 

 

Preşedintele Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a supus 

votului: 

Pct. 7 se modifică prin adăugarea sintagmei ”conform legislației Republicii Mol-

dova în vigoare”. 

 S-a votat: 

 PRO – 6 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; 

L.Vasilache) 

 

La pct.11, doamna Vasilache propune să se revină cu o rezoluție pentru Președintele 

IPNA ca în termen de X zile să prezinte CO proiectul Codului de Etică IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” actualizat conform legislației naționale și internaționale. 

 S-a votat: 

 PRO – 6 voturi (D.Deleu; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; 

L.Vasilache) 

Domnul Grozavu a propus modificarea în pct.13 a cuvîntului „asistent” cu cuvîntul 

„expert”. 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea denumirii la pct.18 care se va citi: Exigențe. 

În fraza „este în drept să candideze la funcția de membru a Consiliului de Observato-

ri” se intercalează sintagma „conform art.57 din Codul Audiovizualului”. 

S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 
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Doamna Vasilache a propus modificarea denumirii la pct.19 care se va citi: Incompat-

ibilități. 

În fraza „funcția de membru al Consiliului de Observatori” se intercalează sintagma 

„conform art.57 din Codul Audiovizualului” conform art.57 din Codul Audiovizualului. 

S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Membrii CO au propus modificarea pct.20 al.1 – „Cu cel puţin 30 de zile înainte de 

expirarea mandatului membrilor CO, Preşedintele consiliului notifică Preşedintele Par-

lamentului, comisia de profil Parlamentară și CCA despre acest fapt pentru demararea 

procedurii de desemnare a noilor membri CO. Pentru celelalte cazuri prevăzute de art.59 

din Codul Audiovizualului, termenul nu va depăși 10 zile calendaristice.” 

S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus ca la pct.21 să fie exclusă sintagma „sau secret”. 

Doamna Gurez a propus adăugarea la pct.21 a sintagmei - „se abține”. 

S-a votat: 

 PRO – 2 voturi (V.Țapeș; L.Gurez) 

Domnul Grozavu a propus să fie inclusă sintagma „nu a votat”. 

 S-a votat: 

 PRO – 2 voturi (P.Grozavu; L.Gurez) 

  

 Membrii CO au propus pentru pct.25 lit.d să fie exclusă sintagma „repetă numele 

şi prenumele membrilor care nu au răspuns şi, în caz că votul nu a fost exprimat în 

nici un fel, asigură înscrierea „nu a votat"”. 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

  

   Domnul Grozavu a propus reformularea pct.25 lit.f care va avea următorul conținut 

„în cazul când rezultatele votării necesită un vot repetat, acesta se desfăşoară în 

condiţiile pct.16 ale prezentului regulament, cu excepția concursurilor pentru funcția de 

Președeinte al IPNA, Director al Televiziunii și Director al Radiodifuziunii.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

 Doamna Deleu a propus - în pct. 29 se abrogă sintagma: „În baza informațiilor 

prezentate de comisia de validare a alegerilor. Comisia se alege înainte de votare prin vot 

deschis”. Aceasta va avea următorul conținut ”Președintele și Secretarul Consiliului de 

Observatori prezintă membrilor CO rezultatele scrutinului”.  

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Domnul Țapeș a propus în pct.30 sintagma „nu pot lua cuvîntul” să fie exclusă. 

 S-a votat: 
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 PRO – 6 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; S.Nistor; L.Vasilache; 

P.Grozavu) 

 CONTRA – 1 vot (D.Deleu) 

  

Doamna Vasilache, domnul Grozavu, doamna Deleu, domnul Spătaru au propus – în 

pct.31 următorul text: „Alegerea şi eliberarea Preşedintelui şi Secretarului Consiliului 

de Observatori se desfăşoară prin vot deschis  sau prin vot secret, cu votul 

majorității membrilor CO. 

Votul de neîncredere, exprimat prin votarea majorităţii membrilor Consiliului 

de Observatori poate servi drept motiv pentru iniţierea unei noi proceduri de alegere 

a Preşedintelui sau Secretarului CO.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Domnul Țapeș a propus ca în pct.32 să fie omisă a doua frază. 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea pct.33 cu următorul text – 

„Preşedintele IPNA, Directorul Televiziunii și Directorul Radiodifuziunii sunt numiți 

în funcţie de Consiliul de Observatori, în bază de concurs, pe un termen de 5 ani 

conform art. 60 (4) al Codului Audiovizualului, cu voturile majorității membrilor 

CO şi destituiți din funcţie, conform art.60 (10) al Codului Audiovizualului , cu 

voturile majorității membrilor CO.”  

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea pct.37 cu următorul text – „Şedinţele 

pot fi convocate de către Preşedinte, Secretar (la indicația Președintelui) sau la cererea 

în scris a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului. Despre data şi ora şedinţei C.O. se 

anunţă în scris cu 3 zile înainte. În lipsa Președintelui, membrii CO se pot convoca în 

ședință. În acest caz se va alege un Președinte al ședinței.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doina Deleu - Pct. 38 se modifică prin adăugarea sintagmei: ”în afara cazurilor în 

care, la cererea Preşedintelui sau a unui membru al Consiliului de Observatori, se 

hotărăşte, cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, ca aces-

tea să fie închise”. 

 S-a votat: 

 PRO – 2 voturi (D.Deleu; S.Nistor) 

 

Ludmila Vasilache - Pct. 38 se modifică prin adăugarea sintagmei: „cu excepția cazur-

ilor prevăzute de legislație”. 

 S-a votat: 

 PRO – 5 voturi (N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; L.Vasilache; P.Grozavu) 
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Domnul Grozavu a propus să fie modificat pct.39 – se adaugă sintagma „și să fie pla-

sate pe pagina WEB a companiei.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

Nicolae Spătaru a propus următorul text la pct.40 – „În cadrul şedinţelor CO pot 

fi adoptate, după caz, hotărâri, rezoluţii, recomandări, adresări, rapoarte, răspunsuri la 

solicitări, precum şi alte documente. 

Documentele adoptate de Consiliul de Observatori vor conţine părerea 

majorităţii, dar, la solicitare, şi opiniile separate ale celorlalţi membri, care vor fi făcute 

publice pe pagina web.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Deleu a propus modificări la pct. 41 - se modifică prin adăugarea sintagmei: 

”Persoanele aflate la şedinţă trebuie să păstreze liniştea şi să se abţină de la orice mani-

festare de aprobare sau dezaprobare, în caz contrar fiind eliminate din sală.” 

 S-a votat: 

 PRO – 1 vot (D.Deleu) 

 

Domnul Grozavu a propus să fie inclusă in pct.42 lit.c sintagma – „grila de emisie.” 

 S-a votat: 

 PRO – 2 voturi (P.Grozavu; N.Spătaru) 

 

Domnul Grozavu a propus modificarea pct.42 lit.g – „alege în funcţie, în bază de 

concurs și confirmă Preşedintele Companiei, Directorul Radiodifuziunii şi Directorul 

Televiziunii.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Domnul Grozavu a propus modificarea pct.42 lit.h – „sesizează din oficiu și la 

solicitare, asupra încălcării Codului Audiovizualului și a altor legi în vigoare, în 

activitatea Companiei, înaintând Președintelui ei demersuri de intrare în legalitate” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea pct.42 lit.j cu următorul text - 

„eliberează din funcţie Președintele IPNA, Directorul Radiodifuziunii şi Directorul 

Televiziunii”. 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea pct.42 lit.k cu următorul text – „aprobă grila 

salarială pentru angajaţii Companiei”. 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Vasilache a propus modificarea pct.42 lit.m cu următorul text – „exercită 
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supravegherea respectării de către angajații Companiei a prevederilor legislative şi 

statutare, precum şi ale actelor normative de uz intern, care reglementează, în 

conformitate cu legislaţia, activitatea Companiei”. 

  

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doamna Deleu a propus - În Pct. 42 lit. q) va avea următorul conținut: „La sfârșitul 

fiecărui an calendaristic, dar nu mai târziu de data de 25 martie al anului următor celui de 

gestiune, Consiliul de Observatori prezintă Parlamentului Republicii Moldova raportul 

său de activitate.” 

 S-a votat: 

 PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doina Deleu a propus - Pct. 43 ”Președintele Consiliului de Observatori” se com-

pletează cu următoarele:  

8.1. se adaugă pct. 43 lit. g) cu următorul conținut: ”Președintele Consiliului de 

Observatori deschide ședința CO, precizează dacă este întrunit cvorumul și anunță 

ordinea de zi a ședinței”. 

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 
8.2. se adaugă pct. 43 lit. h) cu următorul conținut: ”Președintele Consiliului de 

Observatori conduce ședința CO, oferă cuvânt raportorilor, membrilor Consiliului de Ob-

servatori pentru formularea de idei, păreri, întrebări, propuneri, moderează dezbaterile, 

veghează respectarea prezentului Regulament și menținerea ordinii în cadrul ședințelor 

CO”.  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 
8.3. se adaugă pct. 43 lit. i) cu următorul conținut: ”Preşedintele Consiliului de Ob-

servatori acordă raportorului subiectului pentru luările de cuvânt până la 10 minute. După 

care încep dezbaterile asupra subiectului pentru un termen de 15 min, în care membrii 

CO formulează idei, păreri, întrebări, propuneri. În funcţie de importanţa obiectului 

dezbaterii preşedintele Consiliului de Observatori poate acorda timp suplimentar. Vorbi-

torii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunile abordate și să nu deraieze de la temă. 

În caz contrar, preşedintele Consiliului de Observatori le atrage atenţia şi, dacă ei nu se 

conformează, le retrage cuvîntul”. 

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 
8.3. se adaugă pct. 43 lit. j) ” Președintele Consiliului de Observatori cheamă la 

ordine membrii CO și persoanele invitate la ședință care tulbură dezbaterile sau creează 

agitație în sala de ședințe. El este în drept să dispună întreruperea ședinței și eliminarea 

din sală a persoanelor care împiedică desfășurarea normală a ședinței CO”. 

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 
8.3. se adaugă pct. 43 lit. k) ”Președintele Consiliului de Observatori sancționează 

membrii Consiliului de Observatori pentru încălcarea normelor prezentului Regulament, 

fapt care se va contrasemna în procesul verbal al ședinței”. 
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S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

 

 

Domnul Grozavu a propus schimbarea la pct.43 cu locul a literei „d” cu litera „a”. 

S-a votat: 

PRO – 7 voturi (unanim) 

 

Doina Deleu a propus - Se introduce Capitolul IX
1
 ”Interdicții și sancțiuni”:  

Pct.1. Interdicţii  
Se interzice:  

a) proferarea de insulte, ameninţări sau calomnii în sala de şedinţe;  

b) dialogul neautorizat de Președintele Consiliului de Observatori între membrii CO 

cu raportorul și/sau persoanele aflate în sală;  

c) convorbiri la telefoane mobile în sala de şedinţe în timpul şedinţelor CO;  

d) tulburarea dezbaterilor sau crearea agitaţiei în sala de şedinţe;  

e) orice acţiuni care pot împiedica desfăşurarea normală a ședințelor Consiliului de 

Observatori.  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct. 2. Sancţiuni pentru încălcarea de către membrii CO a prevederilor prezen-

tului Regulament  
(1) Încălcarea de către membrii CO a prevederilor Regulamentului în cadrul 

şedinţelor CO atrage următoarele sancţiuni:  

a) avertismentul;  

b) chemarea la ordine;  

c) retragerea cuvântului;  

d) lipsirea de cuvânt pe o durată de până la 2 şedinţe;  

e) eliminarea din sala de şedinţe;  

f) interzicerea participării la şedinţele CO pe o durată de până la 3 şedinţe.  

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(1) lit.a)-d) se aplică de către preşedintele Consili-

ului de Observatori, iar sancţiunile de la alin.(1) lit.e) şi f) se aplică de Consiliul de Ob-

servatori, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, la propunerea preşedintelui CO sau a 

unuia dintre membri CO.  

(3) Membrul CO este obligat să se conformeze cerinţelor preşedintelui CO sau 

deciziei CO şi să execute benevol sancţiunile aplicate. 

(3) Sancţiunile aplicate membrilor în cadrul şedinţelor CO se înscriu în procesul 

verbal al şedinţei.  

(4) Membrii CO în privinţa cărora se propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la 

alin.(1) lit.d)-f) sunt în drept să prezinte explicaţii Consiliului de Observatori în decurs de 

3 minute și/sau să prezinte opinia separată care se va anexa procesului-verbal al ședinței..  

(5) Executarea sancţiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e) şi f) se asigură de colaboratorii 

serviciului de pază al IPNA Compania ”Teleradio Moldova”, iar în cazul imposibilității 

executării de organele de drept ale Republicii Moldova.  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct. 3. Avertismentul  
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La prima încălcare de către membru CO a prevederilor Regulamentului, preşedintele 

CO îl avertizează şi îl invită să respecte Regulamentul.  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct. 4. Chemarea la ordine  
Preşedintele şedinţei CO cheamă la ordine:  

a) membrii CO și alte persoane care nu iau în considerare avertismentul preşedinte-

lui şedinţei şi continuă să se abată de la Regulament;  

b) membrii CO și alte persoane care se ceartă cu alţi membri CO sau alţi participanţi 

la şedinţă;  

c) membrii CO și alţi participanţi la şedinţă care folosesc gesturi şi un limbaj ofen-

sator;  

d) membrii CO care se abat de la tema pusă în discuţie;  

e) membrii CO și alţi participanţi la şedinţă care tulbură ordinea şedinţei în alt mod.  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct.5. Cazurile când nu se aplică sancţiunea de chemare la ordine  

(1) Preşedintele şedinţei poate, înainte de a chema la ordine un membru CO, să-l in-

vite să-şi retragă sau să explice cuvintele care au generat incident şi care pot conduce la 

aplicarea sancţiunii.  

(2) În cazul în care cuvintele întrebuinţate au fost retrase sau regretate ori expli-

caţiile date sunt apreciate de preşedintele CO ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai 

aplică.  

 S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct.6. Retragerea cuvântului şi lipsirea de cuvânt  

(1) Preşedintele CO poate retrage cuvântul membru CO:  

a) care, după chemare la ordine, continuă să tulbure ordinea şedinţei;  

b) care îşi continuă comunicarea peste termenul stabilit şi nu respectă indicaţiile 

preşedintelui de a încheia comunicarea.  

(2) Consiliul de Observatori poate lipsi membru CO de cuvânt dacă acesta, după ce i 

s-a retras cuvântul, în cadrul aceleiaşi şedinţe comite încălcări prevăzute la alin.(1).  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct.7. Eliminarea din sala de şedinţe  

(1) Membru CO poate fi eliminat din sala de şedinţe dacă el:  

a) în timpul şedinţei, cheamă la folosirea forţei sau o foloseşte el însuşi;  

b) pe parcursul şedinţei, proferează insulte, calomnii sau ameninţări publice la adre-

sa preşedintelui Consiliului de Observatori, membrilor CO, Președintelui și directorilor 

Companiei, și/sau altor persoane;  

c) blochează, prin diferite modalităţi, decurgerea normală a ședinței CO şi continuă 

să sfideze autoritatea preşedintelui CO.  

(2) Membru CO în privinţa căruia a fost aplicată sancţiunea de eliminare din sala de 

şedinţe este obligat să se conformeze imediat acestei sancţiuni şi nu poate reveni în 

şedinţa până la încheierea acesteia, cu excepţia cazului prevăzut la pct. 8 alin. 3).  

S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 
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Pct. 8. Interzicerea participării la şedinţele plenare  
(1) Dacă membru CO sancţionat cu eliminarea din sală nu părăseşte benevol sala de 

şedinţe ori dacă acesta a fost sancţionat repetat în aceeaşi sesiune cu eliminarea din sala 

de şedinţe, Consiliul de Observatori va putea aplica sancţiunea interzicerii de participare 

a acestuia la şedinţele plenare pe o durată de până la 3 şedinţe.  

(2) Dacă şi după aplicarea sancţiunii de interzicere a participării la şedinţele plenare 

membru CO nu părăseşte benevol sala de şedinţe, preşedintele CO va anunţa o între-

rupere.  

(3) Sancţiunea interzicerii participării la şedinţele CO poate fi ridicată de Consiliul 

de Observatori în orice moment, la propunerea Preşedintelui Consiliul de Observatori, a 

unuia dintre membrii CO, la adresarea scrisă sau publică a membru CO sancţionat, prin 

care acesta comunică regretul său pentru faptele comise şi se obligă să respecte Regula-

mentul şi ordinea în şedinţă.  

 S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

Pct.9. Executarea sancţiunilor de eliminare din sala de şedinţe sau de interzi-

cere a participării la şedinţele Consiliului de Observatori  
(1) În cazul în care membru CO nu execută benevol sancţiunea aplicată de Consiliul 

de Observatori în temeiul prevederilor pct. 2 alin.(1) lit.e) şi f), executarea se asigură de 

serviciul de pază al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova, care îndeamnă membru CO să 

părăsească sala de şedinţe, escortându-l din sală.  

(2) Neexecutarea cerinţelor preşedintelui CO şi ale colaboratorului serviciului de 

pază de părăsire a sălii de şedinţe se sancţionează cu neachitarea membrului CO a remu-

nerației stabilite de pct. 47 pentru ședința dată în care a comisă sancțiunea.  

(3) Opunerea de rezistenţă sau insultele aduse colaboratorului serviciului de pază în 

legătură cu solicitarea de a părăsi sala de şedinţe a Consiliului de Observatori de către 

membru CO vizat se sancţionează cu pierderea a 50% din remunerarea pentru ședința 

următoare. 

(4) Sancţiunile prevăzute la alin.(2) şi (3) se aplică de către Preşedintele Consiliul de 

Observatori. 

  S-a votat: 

PRO – 1 vot (D.Deleu) 

 

Membrii CO au menționat că modificările propuse de către Doina Deleu (care nu 

au fost votate de către Membrii CO), sunt prea agresive și că ei fiind oameni de artă nu se 

pot conforma unor restricții atît de dure. 

 

La finalul şedinţei Preşedintele CO a supus votului data următoarei şedinţe – 23 

mai 2016 ora 15:00, cu următoarele subiecte: 

1. Implementarea recomandărilor Curţii de Conturi, în baza Raportului Nr. 13 din 

30.04.2015 privind auditul conformităţii gestionării fondurilor publice asociat auditului 

situaţiilor financiare la Instituţia Publică Naţională Audiovizualului Compania 

„Teleradio-Moldova” pe anii 2013-2014. 

2. Diverse. 

S-a votat: „PRO” – 7 voturi (D.Deleu; V.Țapeș; L.Vasilache; P.Grozavu; 

N.Spătaru; L.Gurez; S.Nistor) 
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Preşedintele CO a constatat epuizarea subiectelor și a supus votului încheierea 

şedinței Consiliului de Observatori al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”. 

„PRO” – 7 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; V.Țapeș; P.Grozavu; N.Spătaru; 

L.Gurez; S.Nistor)  

 

Durata şedinţei: 14:00-18.15. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 

Secretarul  

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


