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DECIZIA nr. 5/28
din 07 martie 2017
Cu privire la desemnarea unui reprezentant CCA pentru participare la reuniunea
Comitetului de experți (MSI-MED) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de
deplasare
Departamentul societății informaționale din cadrul Direcției pentru societatea informațională
și acțiune împotriva criminalității a Consiliului Europei convoacă cea de-a 3-a reuniune a
Comitetului de experți privind pluralismul și transparența proprietății mass-media (MSI-MED), care
va avea loc în perioada 29-30 martie 2017, la Strasbourg, Franța.
Subiectele abordate în cadrul reuniunii vizează revizuirea proiectului Recomandării
Comitetului de Miniștri către statele membre privind pluralismul și transparența proprietății massmedia, revizuirea proiectului studiului de fezabilitate privind utilizarea internetului în alegeri,
precum și revizuirea proiectului celui de-al doilea studiu de fezabilitate privind egalitatea de gen în
contextul reflectării alegerilor în mass-media.
Consiliul Europei acoperă cheltuielile de deplasare a 13 experți desemnați de Comitetul
Director pentru Mass-Media şi Societatea Informaţională (CDMSI), fără asigurarea costurilor de
participare a reprezentanților delegați de către alte state membre.
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. c) din Codul audiovizualului nr. 260-XVI
din 27.07.2006, ale pct. 9 şi 11 lit. (g) din Regulamentul privind gestionarea Fondului de susţinere a
radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 125 din 4.12.2007, şi ale art. 11 din Statutul CCA,
aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433 din 28.12.2006, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

DECIDE:
1. A desemna pentru şedinţa Comitetului de experți, care va avea loc în perioada 29-30 martie
2017, la Strasbourg, Franța, membrul CCA, D. VICOL (PRO – (8) – D. CIOCAN, O.
BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. DUCA, N. DAMASCHIN, O. GUŢUŢUI, M. ONCEANUHADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru
acoperirea cheltuielilor de deplasare a reprezentantului CCA.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Serviciul relaţii externe şi integrare
europeană, Serviciul resurse umane şi Serviciul economie, finanţe şi evidenţă contabilă.
4. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina
web a CCA.

PREȘEDINTELE
Consiliului Coordonator
al Audiovizualului

Dinu CIOCAN
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