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Obiectul interpelării:  

 
 
Stimată Doamnă Secretar de Stat,  

 

Încă de la preluarea mandatului de deputat în Parlamentul României, mi-am propus să 

susțin necondiționat crearea spațiului comunicațional comun între România și Republica 

Moldova. 

Având în vedere contextul politic și social al Republicii Moldova, România trebuie să 

investească în organisme de presă în limba română, credibile și independente și să-și consolideze 

prezența mediatică dincolo de Prut. Este o decizie strategică care trebuie luată, dat fiind că 

cetățenii R. Moldova sunt supuși propagandei și dezinformării rusești, iar presa independentă 

este tot mai atacată. 
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Fostul Departament Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRP) a lansat în 

2016 o inițiativă foarte utilă, Consiliul Consultativ Mass-Media, care urma să constituie structura 

și cadrul instituțional pentru valorificarea oportunităților pe care le oferă colaborarea bilaterală în 

domeniul mass-media. 

Acest organism era gândit pentru implementarea spațiului comunicațional comun între 

România și Republica Moldova, pentru transpunerea normelor europene în țara vecină, aplicarea 

unor standarde comune de bune practici, definirea unor proiecte care să asigure coerența politicii 

editoriale în spațiul comunicațional comun și pentru încurajarea reprezentanților mass-media din 

cele două state să coopereze în vederea integrării în grilele de programe sau în publicații a unor 

rubrici axate pe evoluțiile din țara parteneră. 

 

Consiliul Consultativ era format din reprezentanți ai canalelor de informare în masă din 

ambele state, membri ai societății civile și experți în comunicare, care se întruneau alternativ, la 

București și la Chișinău. Aceștia urmau să discute despre armonizarea legislației, proiecte 

comune, inclusiv finanțări la care pot aplica împreună și schimburi de experiență.  

Inițiativa își propunea ca, prin consultarea societății civile și a instituțiilor mass-media 

din România și Republica Moldova, să asigure o cooperare durabilă între cele două state pentru a 

ridica gradul de interes al publicului din ambele țări față de realitățile din cele două state. 

Din păcate Consiliul Consultativ Mass-Media (CCMM) s-a întrunit doar de două ori, la 

București în 29 februarie 2016 și la Chișinău la 13 mai 2016. Cred  că această inițiativă foarte 

necesară trebuie reluată, dat fiind că Republica Moldova rămâne o prioritate declarată de politică 

externă pentru România.  

În concluzie, vă rog să continuați acest proiect al fostului DPRRP, refăcând structura 

responsabilă pentru dezvoltarea spațiului informațional comun.  

 

Vă mulțumesc anticipat și vă asigur de întregul meu sprijin în vederea realizării acestui demers.  

 

Cu stimă,  

Matei Dobrovie, 

Deputat PNL, Membru al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării  

 
 
 
 
 




