Biroul Permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.
47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de iniţiativă legislativă
proiectul de hotărâre cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai
Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
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Proiect

HOTĂRÂRE
cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului
Coordonator al Audiovizualului

În conformitate cu art.42 şi 43 din Codul audiovizualului al Republicii
Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se confirmă în funcţia de membru al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului pe un termen de 6 ani:
CIOCAN Dinu,
DAMASCHIN Nicolae,
ONCEANU-HADÂRCĂ Mariana.
Art.2. – Se ia act de expirarea mandatelor membrilor Consiliului Coordonator
al Audiovizualului ALBU Carmelia, SOLTAN Valeriu şi PLEŞCA Ruslan.
Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele Parlamentului

Marian LUPU

NOTA INFORMATIVĂ
În data de 5 mai 2010, Comisia permanentă a fost sesizată de către Preşedintele
Parlamentului despre demersul parvenit din partea CCA privind vacanţa unei funcţii de
membru al Consiliului (nr. 1343 din 05.05.2010), respectiv funcţia dlui Ruslan
Pleşca.
La 23 octombrie 2010, preşedintele CCA a notificat Preşedintele Parlamentului
despre intervenirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului (scrisoarea nr. 2521
din 20.09.2010. Era vorba de dl Valeriu Soltan, cărui, conform Hotărârii
Parlamentului nr. 306-XVI din 20.10.2006, urma să-i expire termenul de aflare în
funcţie, la data de 20 octombrie 2010.
CCA, în data de 1 octombrie 2010 a emis un demers prin care a notificat
Preşedintele Parlamentului despre expirarea la 2 octombrie 2010 a termenului de aflare
în funcţie a membrului Consiliului Carmelia Albu (Hotărârea Parlamentului nr. 310XVI din 02.11.2006). E de menţionat că, respectivul demers nu a fost înregistrat în
Cancelaria Parlamentului, din motive necunoscute. Respectiv, Comisia parlamentară s-a
autosesizat asupra expirării mandatului dat. Ulterior, funcţia a fost expusă la concurs.
Avizul Preşedintelui Parlamentului despre demararea procedurii de desemnare a
noilor membri ai CCA a fost dat citirii în prima şedinţă ordinară a sesiunii de
primăvară-vară a anului 2011.
În data de 3 martie 2011 a avut loc şedinţa extraordinară a Comisiei de profil, în
urma căreia a fost anunţat noul termen de depunere a dosarelor, respectiv 12 martie
2011.
Pe 6 aprilie 2011 a avut loc o nouă şedinţă a Comisiei de profil, în cadrul căreia
au fost audiaţi cei 21 de candidaţi care s-au prezentat. În urma audierilor, au fost
selectaţi 11 candidaţi care au trecut în etapa a doua a concursului din cadrul Comisiei.
A doua etapă a concursului s-a desfăşurat în data de 20 aprilie 2011, când, cu votul

majorităţii de 7 membri ai Comisiei, a fost luată decizia de a fi înaintaţi spre
confirmare Parlamentului cei 3 candidaţi selectaţi de Comisie.
Concursul propriu-zis a constat din mai multe etape: depunerea dosarelor;
examinarea conţinutului dosarului candidatului şi corespunderii acestora prevederilor
din Codul audiovizualului, altor acte legislative; adoptarea deciziei de admitere la
concurs a candidaţilor pentru funcţiile vacante; procedura de selectare prin concurs a
candidatului (candidaţilor)/audierile în două etape.

Deputaţi în Parlament:

