PROIECTUL „MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CODULUI AUDIOVIZUALULUI”

Comunicat de presă
ONG-uri de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida Asociaţiei Presei
Electronice APEL, participante în proiectul de monitorizare a implementării Codului
Audiovizualului, consideră că procesul de aplicare a prevederilor noii legislaţii în
domeniu a început în mod defectuos.
Echipa de implementare a proiectului, după monitorizarea aplicării prevederilor noii
legislaţii, a constatat:
• procesul de constituire a componenţei Consiliului Coordonator al
Audiovizualului (CCA) s-a desfăşurat în mod netransparent, în lipsa unor
dezbateri publice şi a unor criterii clare de selectare, ignorându-se opinia
societăţii civile şi recomandările Consiliului Europei în domeniu;
• votarea membrilor Consiliului de Observatori al IPNA „Teleradio Moldova” a
demonstrat ignorarea opţiunilor membrilor CCA de către Parlament;
• CCA nu a reuşit să acopere integral sarcinile ce-i revin din prevederile Codului
Audiovizualului.
În particular, echipa de monitorizare consideră drept consecinţă a aplicării inadecvate a
noii legislaţii în cazul Antena C şi Euro-TV. Maniera în care au fost reorganizate
instituţiile audiovizuale publice din mun. Chişinău a condus la privarea publicului de
dreptul la informare, la ignorarea opiniei comunităţii municipale, la neglijarea
drepturilor membrilor colectivelor de muncă. Cazul Antena C şi Euro-TV a intrat în
atenţia opiniei publice naţionale şi internaţionale. În asemenea circumstanţe,
considerăm necesară implicarea factorilor decizionali în redresarea situaţiei care să
servească scopurilor pentru care a fost adoptată noua legislaţie astfel încât să nu
compromită perspectiva europeană a Republicii Moldova.
ONG-urile de media şi din domeniul drepturilor omului sub egida APEL monitorizează
aplicarea prevederilor Codului Audiovizualului, intrat în vigoare la 18 august 2006.
Echipa de implementare a proiectului este constituită de experţi şi consultanţi din rândul
societăţii civile: Asociaţia Juriştilor Independenţi, Asociaţia Presei Independente,
Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, Centrul Acces-Info, Centrul Independent de
Jurnalism, Comitetul pentru Libertatea Presei, Comitetul pentru Apărarea Drepturilor
Umane şi Profesionale, Federaţia Oamenilor de Radio şi de Televiziune, Juriştii pentru
Drepturile Omului, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.
Prin proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului”, finanţat de
fundaţia Soros Moldova, se urmăreşte instituirea unui mecanism de control public
asupra modului în care este aplicată noua legislaţie audiovizuală din Republica
Moldova.
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