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DECIZIA nr.11/83
din 08 iunie 2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unor deplasări de serviciu și
alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
I. În baza prevederilor Memorandumului de cooperare în domeniul audiovizualului, semnat
pe data de 5 noiembrie 2013 între Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
(CCA) și Autoritatea pentru Radio și Televiziune din Republica Cipru (CRTA), Neophytos
EPAMINOND, director executiv al CRTA, invită membrii CCA să întreprindă o vizită de lucru la
autoritatea de reglementare din Nicosia, Cipru, în perioada 22-23 iunie 2017.
Scopul vizitei constă în schimbul de opinii și consultarea reciprocă privind legislația
europeană în domeniul audiovizualului, în special modificările preconizate la Directiva serviciilor
mass-media audiovizuale; protecția consumatorilor de servicii de programe; libertatea de expresie și
pluralismul de opinii în mass-media audiovizuală.
II. În contextul deținerii președinției Forumului Autorităților de Reglementare din Țările
Mării Negre (BRAF) de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, printr-o scrisoare f/nr. din
data de 29 mai 2017, Silvia GRUNDMANN, șefa Subdiviziunii mass-media și internet din cadrul
Departamentului societății informaționale al Direcției pentru societatea informațională și acțiune
împotriva criminalității a Consiliului Europei, invită președintele CCA din Republica Moldova, în
același timp și președinte BRAF, să participe la cea de-a 12-a Reuniune a Comitetului director
pentru mass-media și societatea informațională (CDMSI), care va avea loc în perioada 20-23 iunie
2017, la Strasbourg, Franța.
Asumându-și președinția BRAF, platformă care are statut de observator în cadrul
Comitetului director pentru mass-media și societatea informațională, președintele BRAF va
prezenta realizările obținute în cadrul ultimei reuniuni BRAF, desfășurate în perioada 8-9
septembrie 2016 la Chișinău, Republica Moldova.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale pct. 9 și 11 lit. (c) și (g) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de
susținere a radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, și ale art. 11 din
Statutul CCA, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A desemna pentru efectuarea unei vizite de lucru la Autoritatea pentru Radio și Televiziune
(CRTA) din Nicosia, Republica Cipru, în perioada 22-23 iunie 2017, membrii CCA, Artur COZMA
și Olga GUȚUȚUI (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A.
COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANU-HADÂRCĂ).
2. A desemna pentru participare la cea de-a 12-a Reuniune a Comitetului director pentru massmedia și societatea informațională (CDMSI), care va avea loc în perioada 20-23 iunie 2017, la
Strasbourg, Franța, președintele CCA, Dragoș VICOL (PRO – (8) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ,
D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, O. GUȚUȚUI și M. ONCEANUHADÂRCĂ).
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3. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru
acoperirea cheltuielilor de deplasare a președintelui și membrilor CCA.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relații externe și integrare
europeană, Serviciul resurse umane și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
5. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dragoș VICOL
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