
Declaraţie comună cu privire la reformele operate  
în domeniul audiovizualului din Moldova  

 
Un audiovizual liber, independent şi pluralist reprezintă un factor decisiv pentru dezvoltarea 
unei democraţii funcţionale şi, astfel, pentru perspectivele Moldovei în realizarea obiectivului 
declarat de integrare europeană. Reamintim despre angajamentele pe care şi le-a asumat 
Republica Moldova în vederea dezvoltării unei mass-media cu adevărat dinamice şi libere în 
corespundere cu prevederile Planului de Acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova.  
 
Prin urmare, îndemnăm autorităţile responsabile să asigure că implementarea curentă a 
reformelor,  în sectorul audiovizual al Republicii Moldova, va rezulta în progrese tangibile în 
acest domeniu.  
 
Credem că noul Cod al Audiovizualului, odată implementat cu bună credinţă şi în spiritul 
valorilor euro-atlantice comune, reprezintă un bun început în realizarea acestor reforme. În 
acelaşi timp, suntem îngrijoraţi pentru faptul că singura şansă de a realiza un adevărat progres 
poate fi ratată în cazul în care o implementare corespunzătoare a legii nu va fi asigurată.  
 
Suntem în mod special îngrijoraţi în legătură cu procesul de reorganizare a instituţiilor 
publice ale audiovizualului din Chişinău, Radio Antena C şi Euro TV Chişinău. Îi îndemnăm 
pe toţi cei implicaţi să găsească o soluţie ce ar asigura continuarea funcţionării celor două 
instituţii, astfel încât să fie valorificat potenţialul de cadre experimentate ale acestora. 
Procesul de reorganizare nu trebuie nici să rezulte într-o reducere a pluralismului pe piaţa 
media din Moldova, nici să priveze cetăţenii de un acces la informaţie completă şi imparţială, 
precum şi la servicii publice, ca, de exemplu, dezbaterile pe marginea politicilor locale.  
 
În plus, îndemnăm Parlamentul Republicii Moldova să asigure ca selectarea membrilor 
viitorului Consiliu de Observatori al Teleradio Moldova să se desfăşoare de o manieră 
transparentă, bazată strict pe merite şi experienţa profesională.  
 
Chişinău, 15 decembrie 2006 
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