Declaratie
09.07.2013 / Organizaciile neguvernamentale cer Adunrii Populare a
UTA Gguzia s nu admit ingerince în activitatea radiodifuzorului public
regional

Organizaciile
neguvernamentale semnatare î_i exprim îngrijorarea în legtur cu ingerincele
Adunrii Populare a UTA Gguzia în activitatea radiodifuzorului public
regional Compania „Teleradio-Gagauzia” _i cheam deputacii legislativului
regional s revin în limitele cadrului legislativ nacional _i regional.
Luni, 8 iulie 2013, majoritatea deputacilor prezenci la _edinca Adunrii
Populare au adoptat o decizie, prin care au reziliat contractul cu pre_edintele
Companiei „Teleradio-Gagauzia” Ecaterina Jekova, mandatul creia a expirat în
octombrie 2012, _i au numit-o pre_edinte interimar pe Ecaterina Terzi, care
este _i membru al Consiliului de Observatori al Companiei. Aceste decizii
contravin legislaciei nacionale _i regionale privind activitatea
radiodifuzorului public regional, independenca editorial _i de creacie a
cruia este garantat prin lege, iar numirea _i destituirea conductorilor
Companiei „Teleradio-Gagauzia” este atribucia exclusiv a Consiliului de
Observatori. În condiciile în care mandatul pre_edintelui a expirat, Consiliul
de Observatori urmeaz s anunce un concurs public, potrivit art. 37 al Legii
UTA Gguzia cu privire la televiziune _i radio, iar Adunarea Popular are
obligacia s asigure funccionalitatea Consiliului de Observatori, prin
desemnarea membrilor acestei structuri de conducere a Companiei. Totodat,
atragem atencia asupra faptului c funcciile de membru al Consiliului de
Observatori _i de pre_edinte al Companiei „Teleradio-Gagauzia” sunt
incompatibile, astfel aceea_i persoan nu poate decine legal ambele funccii.
Organizaciile semnatare reamintesc deputacilor Adunrii Populare a UTA Gguzia
c orice ingerinc a organelor administraciei publice în activitatea radiodifuzorului
public regional, precum _i orice imixtiune din partea partidelor _i a altor
organizacii contravine legislaciei nacionale _i legislaciei locale a autonomiei.
Cerem Adunrii Populare a UTA Gguzia s abroge deciziile care vizeaz funccia
de pre_edinte al Companiei „Teleradio-Gagauzia”, iar Consiliul de Observatori
s anunce concurs public pentru funccia de pre_edinte al Companiei
„Teleradio-Gagauzia”. Solicitm Cancelariei de Stat a Republicii Moldova,
Comisiei cultur, educacie, cercetare, tineret, sport _i mass-media a
Parlamentului Republicii Moldova _i Consiliului Coordonator al Audiovizualului
s intervin, conform competencelor, pentru a-i determina pe deputacii Adunrii
Populare a UTA Gguzia s renunce la practica ingerincelor în activitatea
radiodifuzorului public regional.
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