Decizia nr. 10/76 din 26 mai 2017
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

CONSILIUL COORDONATOR
AL AUDIOVIZUALULUI
DIN REPUBLICA MOLDOVA
MD-2012, Chişinău, str. V. Pîrcălab nr. 46
Tel.: (373 22) 27-75-51, fax: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

MD-2012, Кишинэу, ул. В. Пыркэлаб, №. 46
Тел.: (373 22) 27-75-51, факс: (373 22) 27-74-71
http://www.cca.md

DECIZIA nr.10/76
din 26 mai 2017
Cu privire la examinarea demersului MAEIE nr. DM/2/351.1.2/4678
din data de 12 aprilie 2017
Prin scrisoarea nr. DM/2/351.1.2/4678 din data de 12 aprilie 2017, Ministerul Afacerilor
Externe și Integrării Europene a informat Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre
evaluarea prestației experților guvernamentali în organele de lucru și structurile de monitorizare ale
Consiliului Europei pentru anul 2016 și despre inițierea procesului de reconfirmare sau desemnare a
experților naționali titulari și supleanți.
În procesul de evaluare s-a ținut cont de aspectele relevante ce vizează coordonarea și
promovarea poziției naționale și calitatea rapoartelor prezentate conform principiilor de activitate
ale experților Republicii Moldova în structurile CoE și liniilor directoare privind redactarea
rapoartelor de participare la reuniunile comitetelor interguvernamentale și de monitorizare ale CoE.
Întrucît, conform evaluării, calitatea prestației experților naționali în anul 2016 a fost una
medie și ținînd cont de faptul că au fost instituite noi comitete ale CoE, MAEIE solicită prezentarea
propunerilor privind reconfirmarea sau desemnarea experților titulari și supleanți pentru organele de
lucru ale CoE.
Candidații propuși în calitate de experți guvernamentali urmează să întrunească criteriile
stipulate în p.3 și 5 ale Regulamentului cu privire la reprezentarea Republicii Moldova în organele
de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (Hotărîrea Guvernului nr.1209 din
09.10.2003).
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din
27.07.2006 și ale art. 11 din Statutul CCA, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din
28.12.2006, Consiliul Coordonator al Audiovizualului

DECIDE:
1. A desemna în calitate de experți titulari și supleanți pentru organele de lucru ale
Consiliului Europei, reprezentanții CCA:
1. Artur COZMA, membru CCA - expert titular;
2. Iulia GUȚULEAC, șef al Serviciului relații externe și integrare europeană - expert
supleant.
(PRO – (7) – D. VICOL, O. BARBĂLATĂ, D. CIOCAN, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N.
DAMASCHIN şi C. DUCA)
2. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relaţii externe şi
integrare europeană.
3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.
PREŞEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
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