
PROCES VERBAL 

al ședinței Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a 

Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

nr. 38 din 26.12.2018 

 

Au participat membrii Consiliului de Observatori:  

Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ, Marina 

ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav VLAD. 

 

 

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

constată că la şedinţă sunt prezenţi 7 membri ai CO, informând Consiliul că în 

conformitate cu p. 16 al Regulamentului CO, ședințele sunt deliberative dacă la ele 

sunt prezenți cel puțin 5 din numărul total al membrilor (nouă).  

S-a pus la vot începerea şedinţei - ora 15:00:  

 

S-a votat: „PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ,Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav 

VLAD). 

 

 

Președintele Consiliului de Observatori, domnul Nicolae Spătaru, a supus 

votului următoarea ordine de zi: 

 

1. Declarația IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 

editorială pentru alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 

februarie 2019. 

2. Diverse. 

 

 

S-a votat: „PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ,Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav 

VLAD). 

 
Se pune în discuție chestiunea cu nr. 1 - Declarația IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru alegerile 

parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019.  

În cadru ședinței a fost prezentat declarația IPNA Compania „Teleradio-

Moldova” privind politica editorială pentru alegerile parlamentare și 

referendumul republican din 24 februarie 2019. Instituția publică națională 

a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare – 



Compania) în perioada electorală va reflecta alegerile parlamentare și 

referendumul în conformitate cu prevederile:                                                                     

  -  Constituției Republicii Moldova;                                                                      

  -  Codului electoral, ale Codului Audiovizualului;              

Declarația ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților 

naționale sau etnice, religioase sau lingvistice, ale Convenției-cadru a 

Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale;    

        -  Legii cu privire la libertatea de exprimare;     

  -  Legii cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și 

bărbați;     

        -  Legii presei;           

  -  Concepției CCA și Regulamentului CEC de reflectare a campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 

24 februarie 2019, inclusiv în programele de știri și în alte programe;      

Deciziei CCA nr. 16/101 din 28 iulie 2017 „Cu privire la accesul 

persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe 

audiovizuale” și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008; Altor 

acte normative în vigoare, precum și a tratatelor internaționale la care 

Republica Moldova este parte.   

               

               Președintele Consiliului de Observatori a supus votului următoarea                                

 

                                                     HOTĂRÂRE: 

 

 

1. Se aproba Declaraţia IPNA compania,Teleradio-Moldova, privind politica 

editorială pentru campania electorală în alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019. 

2. Anexa „Declarația IPNA Compania „Teleradio-Moldova” privind politica 

editorială pentru campania electorală în alegerile parlamentare și referendumul 

republican din 24 februarie 2019. 

3. Preşedintele IPNA Compania „Teleradio-Moldova” va transmite Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului până la 28 decembrie 2018 Declarația IPNA 

Compania „Teleradio-Moldova” privind politica editorială pentru campania 

electorală în alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 

2019. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare în ziua adoptării. 

 

         



                                                                                                 

S-a votat: „PRO” - 7 voturi (Nicolae SPĂTARU, Larisa CĂLUGĂRU, Lilia 

GUREZ, Vitalie ȚAPEȘ,Marina ȚURCAN, Alexandru VASILACHI, Veaceslav 

VLAD). 

 

Durata şedinţei: 15:00 -16:20 

 

 
 


