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Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
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Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Vă rog frumos luați locul.
Iar Secretariatul Parlamentului să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că, la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați, și-au
înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Balmoș Galina,
Greceanîi Zinaida, Vlah Irina, Voronin Vladimir – cerere, Ghimpu Mihai,
Juravschi Nicolai – concediu medical; Ghilețchi Valeriu – concediu; Apostol Ion,
Dudoglo Nicolai, Labuneț Anatolie. Nu s-au înregistrat, eu am numit.
Domnul Andrian Candu:
Dragi colegi,
Săptămîna trecută, a fost întreruptă ședința din data de 27 februarie. Eram în
procesul sau în pregătirea pentru a vota acele rapoarte de activitate ale CCA. Iată
de ce, potrivit procedurii, continuăm ședința de săptămîna trecută și ulterior o vom
închide și vom deschide alta. Din lipsă de cvorum, vă readuc aminte, acea ședință a
fost întreruptă. Iată de ce, din cîte înțeleg, au fost unele amendamente la ambele
proiecte de hotărîri. Vorbim despre proiectul nr. 155 și proiectul nr. 42.
Doamna Liliana Palihovici,
Vă rog frumos.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Președinte,
Stimați colegi,
La ședința precedentă am propus amendamentul că la proiectul Hotărîrii
nr. 100... nu, nr. 155 din... pentru raportul pe 2014 să-l completăm cu un articol. Eu
vreau propunerea... atunci nr. 124... pentru 2014, raportul pentru 2014..., proiectul
Hotărîrii să-l completăm cu un articol 3 suplimentar, ați observat că este și o
greșeală: sînt prevăzute articolele 1, 2 și 4, să fie completat cu articolul 3, cu
următorul conținut:
„Parlamentul va crea un grup de lucru pentru amendarea legislației în
domeniul audiovizualului, conform propunerilor CCA și ale deputaților din
Parlament”.
Domnul Andrian Candu:
De procedură, stimate domnule Filat. Poftiți.
Domnul Vladimir Filat:
Domnule Președinte al Parlamentului,
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Stimați colegi deputați,
Nu este de procedură. Acum 23 de ani, în data de 2 martie, atunci cînd
Republica Moldova era acceptată în Organizația Națiunilor Unite, atunci cînd
Republica Moldova și cetățenii săi au decis în cadrul unui stat independent și
suveran să-și continue viața, a început conflictul armat, ulterior transformîndu-se
într-un război adevărat pe Nistru, în urma căruia au decedat sute de cetățeni ai
Republicii Moldova. Cei mai buni dintre cetățenii Republicii Moldova și-au jertfit
viața pentru ca noi astăzi să avem un stat independent și suveran.
De aceea propunerea mea este ca printr-un minut de reculegere să cinstim
memoria celor căzuți pentru integritatea și suveranitatea, și independența
Republicii Moldova. Și prin acest gest să transmitem un semnal foarte clar întregii
societăți, ci nu doar societății noastre, dar și întregii lumi că noi nu am uitat și
avem o misiune de îndeplinit, pentru care oamenii au luptat și au jertfit viața.
Vă rog.
(Se păstrează un minut de reculegere.)
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Domnul Valeriu Munteanu,
Vreau să vă întreb o chestie. Este o chestiune de procedură, legată anume de
acest subiect, la care ne aflăm acum în discuție? Sau...
Domnul Valeriu Munteanu.
Domnul Valeriu Munteanu:
Vreau să vă spun că pentru mai multă conformitate, trebuie să adăugăm că
războiul din 1992 a fost o agresiune a Federației Ruse împotriva Republicii
Moldova. Și cel puțin la această distanță nu trebuie să ne temem să spunem acest
lucru.
Mulțumesc.
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Bineînțeles, acum nu este cazul să discutăm despre declarații, să facem
declarații, dar vă rog foarte mult să respectăm Regulamentul Parlamentului, care,
de fapt, este cartea noastră de căpătîi în această sală. De aceea, am să propun
votului propunerea făcută de doamna Palihovici, luînd în considerare introducerea
unui alineat nou, articol nou, articolul 3 în proiectul de hotărîre, și anume despre
formarea acelui grup de lucru pentru ajustarea sau amendarea legislației
audiovizualului conform propunerilor CCA și, în general, ale deputaților.
Cine este pentru, vă rog frumos, să votați.
Vă mulțumesc frumos. A fost aprobat acesta.
Și acum, în continuare, am să propun votului aprobarea acelor rapoarte.
Domnul Reidman,
Vă rog frumos.
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Domnul Oleg Reidman:
Да, по процедуре.
Эти рапорты, в связи с тем, что аудиовизуал подвергался жесточайшей
критике за весь... за все время этого периода, эти рапорты никак не могут
быть, с нашей точки зрения, утверждены. Эти рапорты могут быть приняты
только во внимание. Тем более, что мы собираемся создавать grup de lucru и
так далее. Să ia act. Ну, из президиума прозвучало „aprobare”.
Domnul Andrian Candu:
Da, aveți perfectă dreptate, stimate domnule Reidman.
Într-adevăr, am făcut o greșeală tehnică și îmi cer scuze.
Articolul 1. Se ia act de raportul anual al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului și noi nu vorbim despre aprobare.
Iată de ce cu această mențiune, dați-mi voie să vă pun la...
Da, doamna Palihovici,
Vă rog frumos.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Avem două proiecte de Hotărîre cu același conținut: proiectul nr. 155 și
proiectul nr. 124. Propunerea mea ar fi să le comasăm, să păstrăm proiectul nr. 124
cu amendamentul votat deja și cu modificarea punctului 1, articolului 1 din
proiectul nr. 124:
„Se ia act de rapoartele anuale ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului pentru anii 2013–2014” și în continuare după text.
Domnul Andrian Candu:
Deci o obiecție. Este vorba de fapt de o optimizare, dacă vreți.
Domnul Zagorodnîi.
Domnul Anatolie Zagorodnîi:
Da, mulțumesc, domnule Președinte.
Eu, cu titlu de concretizare, la propunerea doamnei Palihovici. Dumneaei a
propus formarea unui grup de lucru privind elaborarea și racordarea legislației. Nu
au răsunat termenele în care urmează acest grup de lucru să-și expună poziția
asupra propunerilor, fiindcă grupul poate să lucreze un an, doi, șapte, eu știu cît,
dar trebuie niște termene, cît, pînă cînd? 60 de zile, o lună? Eu știu, cît decide
Parlamentul.
Domnul Andrian Candu:
Faceți propuneri. 60 de zile, 90 de zile. Care ar fi? 45. Care considerați?
Bine.
Da, domnul Zagorodnîi.
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Domnul Anatolie Zagorodnîi:
Deci ar fi rațional, cred că, să fie 60 de zile. Stabilim un termen concret și
după aceasta noi să avem o claritate și o poziție a acestui grup.
Mersi.
Domnul Andrian Candu:
Domnul Lupu.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Eu nu știu pe cît e de relevant aici, în acest proiect noi să fixăm un termen și
vă spun de ce. Odată ce fixăm formarea acestui grup de lucru, un pic mai tîrziu va
trebui să-l instituționalizăm print-o hotărîre. Și atunci în acea hotărîre, prin care
aprobăm și componența, și sarcinile, fixăm și termenul. De ce să ne jucăm azi?
(Voce nedeslușită.) Păi, în acea hotărîre și o să fixăm toate detaliile în activitatea
acestui grup de lucru. Aceasta cel puțin îi propunerea mea care îmi pare logică.
Domnul Andrian Candu:
Propunerea, din cîte înțelegem, este să mai fie ulterior încă un proiect de
hotărîre, care o să prevadă deja instituționalizat cu componența numerică,
nominală și cu termenele, și cu sarcinile, așa cum prevede și Regulamentul. Acum
menționăm doar despre intenție. Văd că nu mai sînt alte obiecții.
Atunci dați-mi voie, am să dau citire proiectului de hotărîre care se va
supune la vot.
Articolul 1. – Se ia act de rapoartele anuale ale Consiliului Coordonator al
Audiovizualului pentru anul 2013 și 2014.
Articolul 2. – Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în termen de o lună,
va analiza propunerile înaintate de deputați pe marginea raportului în cauză și va
prezenta Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
modalitățile de realizare a acestora.
Articolul 3. – Parlamentul va crea un grup de lucru pentru amendarea
legislației în domeniul audiovizualului, conform propunerilor CCA și ale
deputaților.
Articolul 4. – Controlul realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina
Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media.
Și articolul 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Cine este pentru textul acestui proiect de hotărîre, vă rog frumos să votați.
O majoritate a plenului.
Acest proiect de hotărîre a fost adoptat și s-a luat act de rapoartele
audiovizualului.
Cu aceasta ordinea de zi pentru ședința din 27 februarie este epuizată.
Ședința este închisă.
Revenim peste 20 de minute, la 10.40, deoarece există comisii care se
convoacă, pentru a mai lucra la unele subiecte.
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Revenirea în sală la 10.45.
Doamnă Apolschii,
Anunțați unde se desfășoară ședința comisiei.
Doamna Raisa Apolschii:
Mulțumesc.
Rog membrii Comisiei juridice, numiri și imunități să se ridice în biroul 508.
Mulțumesc.
Ședința s-a încheiat la ora 10.23.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.
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