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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. își exprimă preocuparea în 

legătură cu modificările aduse în ultima 

clipă Codului privind serviciile mass-

media audiovizuale adoptat în iulie 2018, 

pentru care nu a fost consultată societatea 

civilă; îndeamnă autoritățile Republicii 

Moldova să implementeze integral codul în 

conformitate cu standardele europene 

privind libertatea și pluralismul mijloacelor 

de informare în masă, așa cum au 

recomandat Comisia Europeană și Comisia 

de la Veneția; subliniază importanța unor 

consultări veritabile cu societatea civilă și 

cu mass-media independentă în acest 

proces, precum și a adoptării unei noi legi 

privind publicitatea; subliniază necesitatea 

de a se evita orice încercare de a submina 

pluralismul mass-mediei, în special cele 

care ar încuraja și mai mult cartelizarea 

pieței mediatice și a pieței conexe a 

publicității; îndeamnă autoritățile din 

Republica Moldova să adopte noua lege a 

publicității în urma unei consultări 

veritabile cu societatea civilă; observă cu 

preocupare că, în prezent, mijloacele de 

informare în masă sunt într-o foarte mare 

măsură monopolizate și subordonate 

grupurilor politice și de afaceri ale țării; 

solicită transparență în ceea ce privește 

proprietatea asupra mass-media și 

acordarea unei asistențe dedicate 

mijloacelor de informare independente, în 

15. ia act de adoptarea Codului privind 

serviciile mass-media audiovizuale în 

octombrie 2018, în pofida consultărilor 

insuficiente cu societatea civilă; îndeamnă 

autoritățile Republicii Moldova să 

implementeze integral codul în 

conformitate cu standardele europene 

privind libertatea și pluralismul mijloacelor 

de informare în masă, așa cum au 

recomandat Comisia Europeană și Comisia 

de la Veneția; subliniază importanța unor 

consultări veritabile cu societatea civilă și 

cu mass-media independentă în acest 

proces, precum și a adoptării unei noi legi 

privind publicitatea; subliniază necesitatea 

de a se evita orice încercare de a submina 

pluralismul mass-mediei, în special cele 

care ar încuraja și mai mult cartelizarea 

pieței mediatice și a pieței conexe a 

publicității; îndeamnă autoritățile din 

Republica Moldova să adopte noua lege a 

publicității în urma unei consultări 

veritabile cu societatea civilă; observă cu 

preocupare că, în prezent, mijloacele de 

informare în masă sunt într-o foarte mare 

măsură monopolizate și subordonate 

grupurilor politice și de afaceri ale țării; 

solicită transparență în ceea ce privește 

proprietatea asupra mass-media și 

acordarea unei asistențe dedicate 

mijloacelor de informare independente, în 

special organizațiilor locale, pentru a se 
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special organizațiilor locale, pentru a se 

respecta cerințele codului în ceea ce 

privește conținutul local obligatoriu; 

subliniază importanța asigurării unei 

independențe reale a agenției de 

reglementare a mijloacelor de informare;  

respecta cerințele codului în ceea ce 

privește conținutul local obligatoriu; 

subliniază importanța asigurării unei 

independențe reale a agenției de 

reglementare a mijloacelor de informare;  

Or. en 

 

 


