
PROCES VERBAL 

Nr. 15 din 31.05.2016 

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, ȚURCAN Marina, 

NISTOR Stela, GUREZ Lilia 

 

Invitați: 
Olga Bordeianu – Președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”; 

 

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, doamna Țurcan și doamna Călugăru lipsesc motivat, 

respectiv a propus începerea şedinţei CO. 

S-a votat începerea şedinţei, ora 15:30: „PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; 

L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; S.Nistor; L.Gurez) 
 

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

supus votului Ordinea de zi cu următoarele subiecte: 

1. Examinarea Codului de Etică al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. 

2. Componența și atribuțiile Comisiei de Etică al IPNA Compania „Teleradio-

Moldova”. 

S-a votat: 

„PRO” – 6 voturi  (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; 

S.Nistor) 

 

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

Doina Deleu a propus organizarea ședinței în modul următor: raportorul subiectului 

se expune în termen de până la 15 minute, urmează etapa ”Întrebări și dezbateri” care 

durează 20 minute, cu posibilitatea de prelungire a timpului după necesitate. Membrii 

CO se vor respecta reciproc, înaintând întrebări pe rând la ridicarea mâinii și 

ascultând fără a dezbate vorbitorul.   

În același timp, a dat citire cap. V din Regulamentul CO ”Procedura de votare 

în cadrul ședințelor CO”, în special pct. 22: ”Votul deschis se exprimă prin ridicarea 

mâinii (…). Înainte de votare Preşedintele formulează clar problema ce se pune la 

vot. Secretarul şedinţei număra voturile şi le înscrie în procesul-verbal, iar 

Preşedintele anunţă rezultatele votării.” Și a amintit despre necesitatea respectării 

pct. 30 din Regulament, cităm: ”În timpul votării membrii Consiliului de 

Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt acceptate nici un fel de comentarii”. 

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

Doina Deleu a supus votului propunerea de organizare: raportorului se oferă 15 min, 

pentru întrebări și dezbateri se acorda 20 min cu posibilitatea de prelungire a 



timpului, membrii CO ridică mâna pentru ca președintele CO să le oferire cuvânt, 

pentru ca să formuleze întrebări, votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, iar în 

timpul votării membrii Consiliului de Observatori nu pot lua cuvântul şi nu sunt 

acceptate nici un fel de comentarii. 

S-a votat: 

„PRO” – 6 voturi (D.Deleu; L.Vasilache; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; 

S.Nistor) 

 

  Domnul Grozavu a venit la ora 15:45. 

 

Subiectul Nr. 1 – Examinarea Codului de Etică al IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova”. 

 

Doamna Bordeianu, Președintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” a 

menționat că un astel fel cod de etică nu este logic, luînd în considerație că în Companie 

există funcția de ombudsman și codul de etică a jurnalistului. 

Doamna Bordeianu a mai adăugat că există legea de bază – Codul Muncii, unde 

este stipulat expres totul referitor la codul de etică. 

Doamna Bordeianu a menționat că la moment sunt create mai multe comisii, spre 

exemplu comisia disciplanară a Companiei. 

 Membrii CO au solicitat Președintelui IPNA Compania „Teleradio-Moldova” să 

prezinte informația cu privire la comisiile create în cadrul Companiei. 

 

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

10 iunie 2016 ora 14:00, cu următoarele subiecte: 

1.Examinarea sesizărilor parvenite în adresa Consiliului de Observatori. 

2.Raport informativ cu privire la spațiile disponibile pentru locațiune la IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova”. 

3.Raport privind veniturile din granturi și proiecte pentru anul 2015 – 

perspectivele 2016. 

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

L.Gurez; S.Nistor; P.Grozavu) 
 

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; N.Spătaru; V.Țapeș; L.Gurez; 

S.Nistor; P.Grozavu) 

 

Durata şedinţei: 15:30-17.00. 

 

Au semnat: 

 

Preşedintele 

Consiliului de Observatori                                      Doina DELEU 

 



Secretarul 

Consiliului de Observatori                                         Dumitru PULBERE 


