DECIZTE
privind aprobarea Regulamentului de funcfionare a grupului de lucru pentru
imbunitifirea legislafiei mass-media a Republicii Moldova

in temeiul Dispoziliei Pregedintelui Parlamentului privind

crearea grupului

de lucru pentru imbundtdlirea legisla{iei mass-media a Republicii Moldova DDP/cnr.2 din 13 iunie 2017, cu suportul Proiectului Comun al Uniunii Europene qi

I

Consiliului Europei "Promovarea libertdlii qi pluralismului mass-mediei in
Republica Moldova"

Grupul de lucru DECIDE:

1. Se adoptd Regulamentul de funclionare a grupului de lucru pentru
imbundtSlirea legislaliei mass-media a Republicii Moldova, conform anexei parte
integrantd a prezentei decizii.

2.PrezentaDecizie intrd in vigoare la data adoptdrii.
3. PrezentaDecizie se publici pe pagina web a Parlamentului.

Preqedin

lucru

cop

Andrian Candu, prqedintele
Parlamentului Republicii Moldova
Vladimir Hotineanu, preqedintele
Comisiei parlamentare culturi,
cercetare, tineret, sport qi mass-media

i de lucru

Tatiana Puiu, coordonator de
proiecte, Freedom llouse

Anexi
REGULAMENT
de funcfionare a grupului de lucru pentru

imbunitifirea legislafiei

mass-media a Republicii Moldova

Capitolul I. Dispozi,tii generale
1. Grupul de lucru pentru imbundtSlirea legislaliei mass-media a Republicii
Moldova (in continuare Grupul de lucru) este instituit gi activeazS, constituind o
platformd de comunicare gi un mecanism de cooperare permanentd intre
Parlamentul Republicii Moldova gi reprezentanlii instituliilor media, instituliilor
internalionale gi ONG-urilor de profil.
2. Grupul de lucru activeazd in limitele normelor constitufionale, tratatelor gi
acordurilor internalionale la care Republica Moldova este parte, a legislaliei
nalionale in vigoare a Republicii Moldova, a Dispoziliei Pregedintelui
Parlamentului privind crearea grupului de lucru pentru imbundtSlirea legislaliei
mass-media a Republicii Moldova DDP|c-l nr.2 gi a prezentului Regulament.

3. Grupul de lucru va line cont in activitatea sa gi de recomanddrile
partenerilor internalionali ai Republicii Moldova, precum qi ale organizaliilor
neguvernamentale de profil, inclusiv de Foaia de parcurs pentru dezvoltarea massmediei din Republica Moldova, elaboratd de Forumul mass-media.

4. Obiectivele grupului de lucru sunt determinate de prevederile Dispoziliei
Preqedintelui Parlamentului DDP/c-1 nr.2 qi ale prezentului Regulament.
5. Reiegind din sarcinile gi scopul Grupului de lucru, prezentul Regulament
determind modul de organizare gi funclionare a Grupului de lucru, pregdtirea
dezbaterea gi aprobarea deciziilor Grupului de lucru, precum gi modul de
pr ezentarc a propuneril or el aborate P arlamentului Republ icii Mo ldova.
6. Grupul de lucru in activitatea sa tinde sd asigure o abordare profesionisti,
gi obiectivd, meniti sd identifice solulii judicioase pentru problemele existente in
legislalia mass-media a Republicii Moldova. De asemenea, prin dialog cu
reprezentanlii instituliilor media, instituliilor internalionale qi ONG-urilor de profil,
Grupul de lucru va identifica gi va crea mecanisme funclionale de solulionare a
litigiilor gi divergenlelor pentru imbundtdlirea accesului la informa{ie, incurajarea
produselor autohtone, inclusiv prin acordarea unor facilitdli fiscale, reglementdri
pentru media on-line gi securitatea informalionali.

7. in activitatea sa Grupul de lucru va lua in consideralie experienta altor
state, iar dupi cazva apela la expertizaintemalionald in domeniu.

8. In scopul indeplinirii obiectivelor sale, grupul de lucru poate antrena
specialigti din cadrul Secretariatului Parlamentului (Direclia generalS comunicare
gi relalii publice, Direclia generalS juridicd, Direc{ia generald documentare
parlamentarS, Comisia CulturS, Educalie, Cercetare, Tineret, Sport gi Mass-media)
gi, de asemenea, poate apela la asistenla altor specialigti gi experfi din Republica
Moldova gi din strdinitate.

f. in scopul indeplinirii

sarcinilor qi obiectivelor sale, grupul de lucru este
asistat de specialigti din cadrul Secretariatului Parlamentului, care vor contribui la
linerea lucrdrilor de secretariat gi vor oferi expertiza necesarS.
10. Suportul logistic fald de grupul de lucru il va oferi Oficiul Consiliului
Europei in Moldova prin Proiectul Comun al Uniunii Europene gi Consiliului
Europei "Promovarea libertilii gi pluralismului mass-mediei
Republica
Moldova".

in

in caz de necesitate pentru identificarea celor mai bune solulii la anumite
probleme, Grupul de lucru poate solicita asistenla experlilor locali gi internalionali
in anumite domenii.
11.

Capitolul II. Organizrrer activiti{ii gi func{ionarea Grupului de lucru
Secfiunea 1. Organizarea

activitifii Grupului

de

lucru

12. Grupul de lucru este constituit prin Dispozilia

Pregedintelui

Parlamentului DDP lc-2 nr.2 din 13 iunie 2017 .
13. Din componenla Grupului de lucru fac parte reprezentan\i ai fracliunilor
din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, in numdr egal de reprezentare,
deputalii din Comisia Cultur6, Educalie, Cercetare, Tineret, Sport qi Mass-media,
membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului gi reprezentanli ai instituliilor
media, instituliilor internalionale gi ONG-urilor de profil.
14. Grupul de lucru este condus de PreEedintele Grupului de lucru.

in activitatea

sa Grupul de lucru este condus gi de copreqedinJi.
Copregedinlii grupului de lucru menlin un dialog continuu, asiguri schimbul de
15.

informalii gi coordoneazd activitatea membrilor grupului de lucru.

in caz de necesitate componenla Grupului de lucru poate fi modificatd
prin Dispozilra Pregedintelui Parlamentului in uffna consultdrilor cu membrii
16.

Grupului de lucru.

17. Grupul de lucru elaboreazi gi aprobi programul de activitate pe sesiuni,
compuse din gedinlele grupului de lucru. Intre gedinle activitatea Grupului de lucru
este coordonatd de copregedinfi.

18. Programul de activitate se va axa pe identificarea solufiilor legislative
pentru imbundtdlirea accesului la informafie, incurajarca produselor autohtone,
inclusiv prin acordarea unor facilitdli fiscale, reglementarea activitdtii mass-media
on-line, securitatea informalionald etc. Grupul de lucru poate decide includerea in
programul sdu de activitate gi a altor chestiuni care vizeazd,, direct sau indirect.
domeniul mass-media.
19.

in caz de necesitate Grupul de lucru poate decide

crearea subgrupurilor

de lucru tematice. Din componenta subgrupurilor tematice fac parte membrii
Grupului de lucru asistali de specialigti din cadrul Secretariatului Parlamentului,
experli nalionali gi internalionali etc. Un membru al Grupului de lucru poate face
parte din mai multe subgrupuri tematice. Membrii subgrupurilor tematice discut6,
de regul6, in gedinle informale, analizeazd, Si elaboreazd proiecte de documente
(proiecte sau p64i ale proiectelor de acte normative, strategii, etc.) pe care, ulterior,
le prezintd pentru aprobare Grupului de lucru.

20. in ordinea de zi a gedinlelor Grupului de lucru vor fi incluse chestiuni
vrzdnd proiectele sau p64i ale proiectelor de acte normative elaborate, alte
chestiuni ce pot fi solulionate in termeni restr0ngi.
Secfiunea 2. Funcfionarea grupului de lucru

21. Grupul de lucru activeazd. de reguld, in gedinle deschise. Prin decizia
Grupului de lucru unele qedinle pot fi inchise.

22. La gedinfa Grupului de lucru pot asista: deputalii in Parlament,
reprezentanli ai instituliilor media, instituliilor intemalionale qi ONG-urilor de

profil, specialigtii gi expertii care asigurd lucrdrile de secretariat, experfii locali

gi

strdini care acordd consultanld Grupului de lucru, rcprezentanJii autoritdlilor de stat
gi societSlii civile, invitali de grupul de lucru gi alte persoane invitate.

23. Grupul de lucru se intrunegte in gedinld ori de cAte ori este necesar.
$edinfa este deliberativd dacd la ea participd cel pulin jumdtate din membrii
Grupului de lucru.

24. Grupul de lucru activeazd in baza ordinii de zi. Proiecful ordinii de zi
este intocmit la propunerea copre$edinfilor grupului de lucru. Ordinea de zi gi
materialele relevante se expediazd membrilor Grupului de lucru cu cel pulin 3 zll,e
inainte de gedinld.

25. La gedinla Grupului de lucru fiecare dintre membrii sdi poate propune
modificarea sau completarea ordinii de zi.

26. Decizia asupra ordinii de

zi se adoptd de grupul de lucru cu votul

majoritSlii membrilor sdi prezenli. De regul6, la finele fiecdrei gedin{e Grupul de
lucru aprobd ordinea de zi estimativd pentru urmdtoarea gedin!6.
27. Ordinea dezbaterii chestiunilor inscrise in ordinea de zi este determinatd
de preqedintele Grupului de lucru, dacd prin votul majoritdtii membrilor prezenli ai
Grupului de lucru nu se va decide altfel.
28. Grupul de lucru poate decide am0narea unor chestiuni de pe ordinea de
zipentru o altd gedin!6.

29. Deciziile Grupului de lucru se adoptd cu votul majoritdlii membrilor
prezenli la gedinfi.
30. Deciziile Grupului de lucru se semneazd, de preqedintele qi co-pregedinlii
Grupului de lucru.

3I. Deciziile Grupului de lucru ce lin de organrzarea activit5lii sale sunt

protocolare gi se consemneazdin procesul verbal al gedinfei, dacd Grupul de lucru
nu va hotdrt altfel.
32. Decrziile Grupului de lucru se remit spre informare Parlamentului gi se
publicd pe pagina web a Parlamentului in termen de 5 zile lucrdtoare de la qedinla
Grupului de lucru.

33. Activttatea Grupului de lucru este consemnati in procese verbale ale
acestuia. Dacd Grupul de lucru decide stenografierea activitdtii sale, stenogramele
inlocuiesc procesele verbale.

34. Procesele verbale gi stenogramele impreund cu alte materialele ale
Grupului de lucru se intocmesc in limba de stat gi se pdstreazd, in conformitate cu
cerinlele lucririlor de secretariat stabilite pentru Secretariatul Parlamentului.

Capitolul

III.

Colaborarea cu partenerii de dezvoltare pi societatea

civili
35. Pentru asigurarea tehnicd gi logisticd a lucrdrilor de secretariat, a
facilitarii comunicdrii gi medierii intre membrii grupului de lucru inclusiv intre
gedinle, a schimbului de experienld gi a instruirii membrilor Grupului de lucru,
contractarea experlilor, facilitarea comunicirii cu partenerii de dezvoltare ai
Republicii Moldova gi a organizatiilor internalionale, precum gi a altor mdsuri
necesare pentru organizarea gi buna funclionare a Grupului de lucru, poate fi

solicitat supottul partenerilor internalionali gi a organizalii1or neguvernamentale
de
profil care gi-au anunlat disponibilitatea de a susline activitatea drupului de lucru.

36. Pentru a conferi dialogului un caracter ireversibil, Grupul de lucru va
P^urta consultdri permanente cu pdrlile interesate, inclusiv cu Uniunea Europeand,
Consiliul Europei, OSCE, Organizrtia Natiunilor Unite gi misiunile diplomatice
acreditate in Republica Moldova.
37. Pentru a evita dublarea acliunilor similare, Grupul de lucru va informa
donatorii
internalignali care implementeazd sau unneazd siimplementeze proiecte
in Republica Moldova despre activitatea sa.
38. Grupul de lucru este deschis pentru cooperare cu societatea civild gi va
invita sd participe organizaliile neguvernamentale de profil, care igi vor manifesta
expres disponibilitatea de observare, mediere sau de oferire a suportului
tehnic, de
consultanta, instruire gi expertizarc necesare in activitatea eficient6 a Grupului
de
lucru.

Capitolul III. Dispozitii finale
39. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la ini{iativa
membrilor Grupului de lucru, prin deciziaacestuia.

40. Grupul de lucru va informa semestrial, prin

deputalilor proiectele de acte normative elaborate.

41. Grupul de lucru igi incheie activitatea odatd cu

scopului gi obiectivelor pentru care afost creat.

in

raportare
scris,
gi va transmite

Parlamentul Republicii Moldova despre progresul inregistrat

constatarea atingerii

