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DECIZIA nr. 14/46
din 15 martie 2019
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea cotizației de membru
al Platformei europene a autorităților regulatorii (EPRA)
În temeiul art. 75 alin. (4) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului cooperează cu
instituțiile similare din alte state în vederea preluării și implementării celor mai bune practici și
standarde internaționale în domeniul audiovizualului. În acest sens, Platforma europeană a
autorităților regulatorii reprezintă cea mai veche și mai vastă rețea de autorități naționale din
domeniul audiovizualului ce reunește 53 de autorități din 47 de țări.
În conformitate cu art. 2 din Statutul EPRA, mărimea cotizației se decide prin votul
majorității simple a membrilor platformei în cadrul reuniunii de toamnă. În acest context, prin
scrisoarea f/nr. din 06.02.2019, Secretariatul EPRA solicită achitarea cotizației de membru până
la 06.04.2019. Taxa de membru pentru anul curent a fost stabilită în mărime de 3400 (trei mii patru
sute) EURO.
În temeiul prevederilor art. 81 din Codul serviciilor media audiovizuale, adoptat prin Legea
nr. 174 din 08.11.2018, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A aloca mijloacele financiare necesare, din veniturile colectate, pentru achitarea
cotizației de membru al Platformei europene a autorităților regulatorii (EPRA) pentru anul curent
(PRO – (8) UNANIM – D. VICOL, T. BURAGA, V. COJOCARU, D. CURNIC, O. GUȚUȚUI,
C. MIHALACHE, Iu. ROȘCA și L. VIZIRU).
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul economie, finanțe și
evidență contabilă.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a Consiliului Audiovizualului.
PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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