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DECIZIA nr. 5/29
din 07 martie 2017
Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru în SUA,
pentru participare la programul internațional „Broadcast Media in the U.S.” şi alocarea
mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare
Printr-o invitație f/nr. din data de 24 februarie 2017, Gavin PIERCY, ofițer pe afaceri
culturale din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, invită președintele CCA,
Dinu Ciocan, și vicepreședintele CCA, Nicolae Damaschin, să participe la programul internațional
de schimb profesional „Broadcast Media in the U.S.”, care se va axa pe reglementarea în SUA a
domeniului mass-media, standardele pentru o mass-media liberă, modalitățile de sancționare a
mass-media pentru discursul neprotejat (discursul de ură) și activitatea instituțiilor care
supraveghează consolidarea domeniului media.
Totodată, în contextul participării membrilor CCA la programul nominalizat, Asociația
moldovenilor din SUA „MOLDOVA FOREVER” și grupul social „Promovăm Moldova în New
York” invită reprezentanții CCA să efectueze o vizită de lucru, în cadrul căreia vor fi abordate
probleme ce țin de asigurarea accesului diasporei moldovenești la informații și servicii de programe
audiovizuale din 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 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 efectuarea unei vizite de lucru în Statele Unite ale Americii, care va avea
loc în perioada 29 martie – 9 aprilie 2017, membrii CCA, D. CIOCAN şi N. DAMASCHIN (PRO –
(8) – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, C. DUCA, N. DAMASCHIN, O.
GUŢUŢUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ şi D. VICOL).
2. A aloca mijloacele financiare necesare, din bugetul CCA pentru anul 2017, pentru
acoperirea cheltuielilor de deplasare ale membrilor 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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