Regulamentul de selectare
a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
1. Consiliul de Presă din Republica Moldova (în continuare - Consiliul) este o structură
independentă de autoreglementare a activităţii instituţiilor mass-media/jurnaliştilor
din Republica Moldova care are scopul de a contribui la responsabilizarea mass-media
faţă de consumatorii de produse mass-media, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor
dintre instituţiile mass-media/jurnalişti şi consumatorii de produse mass-media,
promovarea jurnalismului de calitate, respectarea principiilor deontologice jurnalistice
de către instituţiile mass-media/jurnalişti.
2. Consiliul este o structură reprezentativă, formată din nouă membri, inclusiv cinci
membri care reprezintă mediul jurnalistic (inclusiv unul – mass-media din autonomia
teritorial-administrativă Gagauz Yeri), iar patru membri reprezintă mediul
consumatorilor de produse mass-media.
3. Membrii Consiliului sunt aleşi pentru un mandat de doi ani.
II. Comisia de selectare a membrilor Consiliului
4. Membrii Consiliului sunt aleşi de către o Comisie de selectare formată din cinci
membri, inclusiv:
- doi reprezentanţi ai fondatorilor Consiliului;
- un reprezentant al Centrului pentru Drepturile Omului;
- un reprezentant al Consiliului Naţional al ONG-urilor;
- un reprezentant al Comisiei permanente parlamentare cultură, educaţie, cercetare,
tineret, sport şi mass-media.

1

5. Membrii Comisiei de selectare activează pe baze de voluntariat şi se ghidează în
activitatea sa de principiile:
a) transparenţei;
b) echidistanţei;
c) corectitudinii;
d) non-discriminării.
6. Pe parcursul perioadei de selectare, Comisia de selectare este asistată de către
Secretariatul Consiliului.
7. Comisia de selectare este condusă de către un preşedinte, ales cu votul unanim al
membrilor Comisiei pentru o singură perioadă de selectare a membrilor Consiliului.
Preşedintele Comisiei de selectare este ales la începutul fiecărei perioade de selectare.
8. Preşedintele Comisiei de selectare este responsabil pentru convocarea şedinţelor de
lucru ale Comisiei, conduce şedinţele şi semnează proceselor-verbale ale şedinţelor
Comisiei. În cazul unor divergenţe de opinii sau parităţii de voturi în procesul de
selectare a membrilor Consiliului, votul preşedintelui este decisiv.
III. Iniţierea procedurii de selectare a membrilor Consiliului
9. Membrii Consiliului sunt selectaţi în cadrul unui concurs deschis care are loc pe
parcursul unei perioade de cel mult 60 de zile de la data expirării mandatului
Consiliului în exerciţiu.
10. În ultima lună a mandatului Consiliului în exerciţiu, Comisia de selectare, la invitaţia
Secretariatului Consiliului, se întruneşte în şedinţă de lucru pentru a alege Preşedintele
Comisiei, a discuta şi a aproba graficul acţiunilor pentru perioada de selectare a
membrilor Consiliului.
11. Anunţul privind concursul deschis de selectare a noilor membri ai Consiliului este
făcut public de Secretariatul Consiliului prin intermediul mai multor mijloace de
informare accesibile, cu cel puţin 15 zile până la data-limită de acceptare a dosarelor la
concurs.
IV. Candidaţii pentru calitatea de membru al Consiliului
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13. Candidaţii pentru calitatea de membru al Consiliului care reprezintă mediul
jurnalistic sunt propuşi de către:
a) redacţiile instituţiilor mass-media (presă scrisă, audiovizual, portaluri
informaţionale),
b) organizaţii profesionale ale jurnaliştilor,
c) organizaţii ale patronilor de media,
d) alte asociaţii obşteşti din domeniul mass-media.
14. Candidaţii pentru calitatea de membru al Consiliului care reprezintă mediul
consumatorilor de produse mass-media sunt propuşi de către:
a) grupuri de consumatori de cel puţin 10 persoane,
b) organizaţii sindicale,
c) organizaţii patronale,
d) organizaţii religioase,
e) formaţiuni politice,
f) alte asociaţii obşteşti.
15. Dosarul candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului va include:
a) CV candidatului;
b) o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii candidatului cu
criteriile indicate în articolul 16 al prezentului Regulament, semnată de
conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl
(o) recomandă (în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori,
scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de
contact ale acestora);
c) acordul candidatului privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în
calitate de membru al Consiliului.
16. Candidaţii propuşi vor trebui să întrunească următoarele calităţi:
a) cunoaşterea și respectarea principiilor deontologiei jurnalistice;
b) imparţialitate;
c) neapartenenţă politică;
d) profesionalism şi autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate;
e) candidaţii din partea mediului jurnalistic vor reprezenta instituții mass-media
care au semnat și respectă Codul deontologic al jurnalistului din Republica
Moldova;
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f) candidaţii din partea mediului jurnalistic vor avea o vechime în muncă în
jurnalism de cel puţin 3 ani.
Candidații din partea mediului jurnalistic care cu corespund criteriilor specificate la
punctele e) și f) vor fi excluși din concurs prin decizia Comisiei de selectare.
17. Comisia de selectare a membrilor Consiliului apreciază calităţile candidaţilor
conform unui punctaj, reieşind din numărul maxim de 80 de puncte în cazul
candidaţilor din partea consumatorilor de produse mass-media şi 100 de puncte în
cazul candidaţilor din partea mediului jurnalistic, după cum urmează:
a) cunoaşterea și respectarea deontologiei jurnalistice – 30 puncte;
b) imparţialitate – 25 puncte;
c) neapartenenţă politică – 20 puncte;
d) profesionalism şi autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate – 25
puncte.

V. Procedura de selectare a membrilor Consiliului
18. Examinarea dosarelor candidaţilor şi deliberările pe marginea selectării membrilor
Consiliului au loc în cadrul unor şedinţe speciale ale Comisiei de selectare.
19. Şedinţele Comisiei de selectare sunt deliberative dacă sunt prezenţi 2/3 din
numărul membrilor acesteia.
20. Selectarea membrilor Consiliului se desfăşoară în trei etape.
La prima etapă, Secretariatul Consiliului totalizează rezultatele concursului şi
pregăteşte dosarele candidaţilor pentru examinarea de către Comisia de selectare.
La etapa a doua, Comisia de selectare examinează fiecare candidatură şi aplică
punctajul de apreciere a calităţilor candidaţilor, conform pct.17 al prezentului
Regulament.
La etapa a treia, Comisia de selectare adoptă decizia privind selectarea
membrilor Consiliului.
21. În caz de necesitate, Comisia de selectare invită candidaţii la şedinţă pentru
adresarea întrebărilor şi clarificarea informaţiilor necesare deliberării.
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22. Candidatura fiecărei persoane este supusă votului. În caz de paritate de voturi,
preşedintele Comisiei de selectare face uz de dreptul la votul decisiv.
23. Dacă membrii Comisiei de selectare reprezintă organizaţiile din partea cărora au
fost propuşi candidaţii pentru calitatea de membru al Consiliului, sau dacă aceştia sunt
în relaţii de rudenie sau în alte relaţii cu candidaţii respectivi, care ar putea provoca
conflictul de interese, ei vor face publică situaţia respectivă şi nu vor participa în
procesul de selectare.
24. Decizia Comisiei de selectare privind selectarea membrilor Consiliului de Presă se
adoptă cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei. Opinia membrilor Comisiei de
selectare, care diferă de opinia majorităţii, este consemnată în decizia Comisiei.
Decizia Comisiei este făcută publică, prin publicarea pe pagina web a Consiliului şi în
reţelele de socializare.
25. În decizia privind selectarea membrilor Consiliului, va fi indicată şi data convocării
primei şedinţe a Consiliului în componenţă nouă.
(Regulament completat prin: decizia fondatorilor Consiliului de Presă din 25 ianuarie 2012,
Decizia fondatorilor Consiliului de Presă din 23 septembrie 2016,
Decizia fondatorilor Consiliului de Presă din 12 decembrie 2018)
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