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Regulament de activitate 

a Comisiei de Etică a Asociaţiei Presei Independente (API) 
 

 
 
1. Atribuţiile Comisiei de Etică 

 
1.1.  Comisia de Etică a API (în continuare – Comisia de Etică) este o structură specializată 

consultativă în cadrul API, creată pentru a contribui la responsabilizarea membrilor Asociaţiei 
faţă de consumatorii de media, prin promovarea jurnalismului de calitate şi respectarea 
principiilor deontologice.  

1.2.  Membrii Comisiei de Etică se pronunţă, cu titlu de recomandare, asupra rapoartelor de 
monitorizare şi ale Ombudsmanului API, dar şi asupra sesizărilor primite, în conformitate cu 
prevederile Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova. 

1.3.  Comisia de Etică are următoarele atribuţii: 
-  desemnează, în bază de concurs, Ombudsmanul API; 
- examinează sesizările cu privire la încălcarea de către membrii API a prevederilor Codului 

deontologic al jurnalistului din R. Moldova; 
- examinează rapoartele de monitorizare a ziarelor-membre API privind respectarea eticii 

jurnalistice; 
- elaborează recomandări pentru ziarele-membre API privind respectarea eticii 

jurnalistice; 
- informează Consiliul de administrare al API asupra situaţiei respectării principiilor şi 

prevederilor Codului deontologic al jurnalistului şi asupra cazurilor recomandate pentru 
sancţionare. 

 
2. Principiile de activitate ale Comisiei de Etică  

 

2.1. În activitatea sa, Comisia de Etică se conduce de următoarele principii:  
a) transparenţă; 
b) imparţialitate;  

         c) echidistanţă;  
         d) operativitate; 
         e) obiectivitate. 
 
3. Sesizarea Comisiei de Etică  

 
3.1. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazurile de notorietate sau în cele evidente. 
3.2. Comisia de Etică poate fi sesizată de Ombudsmanul API, membrii API, dar şi de persoane 
din afara Asociaţiei, dacă sesizarea se referă la încălcarea eticii profesionale de către membrii 
API.   
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3.3. Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului deontologic al 
jurnalistului din R. Moldova poate fi sesizată în cel mult 3 luni de la data producerii. 
3.4. Sesizările anonime vor fi examinate în funcţie de gravitatea problemei etice semnalate. 
3.5. Sesizările venite în adresa Comisiei de Etică sunt examinate iniţial de către Ombudsmanul 
API care transmite Comisiei de Etică o notă informativă privind existenţa sau lipsa încălcărilor 
deontologice în faptele/acţiunile menţionate în sesizare. 
 
4. Componenţa Comisiei de Etică 

 
4.1.  Comisia de Etică este formată din cinci membri, inclusiv doi membri ai API şi trei 

reprezentanţi ai comunităţii media din afara API şi ai organizaţiilor neguvernamentale. 
4.2.  Componenţa Comisiei de Etică este propusă şi se aprobă de către Adunarea Generală a 

membrilor API. 
4.3. Membrii Comisiei de Etică sunt aleşi pentru o perioadă de doi ani şi pot fi realeşi pentru 

încă cel mult două mandate consecutive.  
4.4.  Calitatea de membru al Comisiei de Etică este benevolă şi neremunerabilă. Calitatea de 

membru al Comisiei de Etică încetează în cazul în care un membru fie este lipsit de ea prin 
decizia Consiliului de Administrare pentru absenţe nemotivate, fie a demisionat. 

4.5.  Adunarea Generală a membrilor API delegă Consiliului de Administrare al API dreptul de 
a completa componenţa Comisiei de Etică în situaţia în care a intervenit vacanţa funcţiei de 
membru al Comisiei de Etică în condiţiile stipulate în art. 4.4. 

 
5. Secretarul Comisiei de Etică 

 
5.1.  Secretarul Comisiei de Etică este numit de către Consiliul de Administrare al API din 

rândul angajaţilor API, pentru un mandat egal cu durata mandatului membrilor Comisiei de 
Etică. 

5.2. Secretarul Comisiei de Etică pregăteşte, convoacă şi moderează şedinţele Comisiei de 
etică. 

5.3. Secretarul Comisiei de Etică ţine procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de Etică şi le 
prezintă pentru semnare membrilor Comisiei de Etică. 

5.4.  Secretarul Comisiei de Etică prezintă Consiliului de administrare al API deciziile Comisiei 
de Etică şi propune, în caz de necesitate, adoptarea de către Consiliul de administrare a 
unor decizii obligatorii pentru membrii API sau aplicarea unor sancţiuni pentru încălcarea 
normelor deontologice jurnalistice. 

5.5.  Secretarul Comisiei de Etică are dreptul de a recomanda Consiliului de administrare al 
API înlocuirea membrilor Comisiei de Etică care cumulează trei absenţe nemotivate 
consecutiv. 
 

6. Şedinţele Comisiei de etică  
 

6.1. Comisia de Etică se întruneşte în şedinţe, în funcţie de urgenţa situaţiilor existente. 
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6.2. Şedinţa Comisiei de Etică este deliberativă dacă la ea participă cel puţin trei membri ai 
Comisiei de Etică.  
6.3. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul (numărul membrilor necesar pentru desfăşurarea 
şedinţei), se va proceda la o nouă convocare a şedinţei Comisiei de Etică. 
6.4. Deciziile se iau, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi. 
6.5. Concluziile şi rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, act ce va fi 
semnat de toţi membrii prezenţi. Opiniile separate se includ în acelaşi proces-verbal şi vor fi 
semnate de membrii cărora le aparţin. 
 
 
7. Conflictul de interese 

 
7.1. În cazul în care, pe parcursul examinării cazului presupus a fi o încălcare a Codului 

deontologic al jurnalistului din R. Moldova, un membru al Comisiei de Etică se află în situaţia 
de conflict de interese, acesta se va retrage de la evaluarea cazului. 

7.2. Oricare dintre membrii Comisiei de Etică poate declara că se abţine de a participa la şedinţă 
atunci când, având un interes personal, imparţialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială.  

 

8. Dispoziţii finale 
 
8.1.  Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică poate fi modificat de către Consiliului de 

Administrare al API, după consultări cu membrii Comisiei de Etică şi Ombudsmanul API. 
 

8.2.  Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Consiliului de Administrare al API din 18 
noiembrie 2011, dată de la care a intrat în vigoare, şi a fost modificat în şedinţa Consiliului de 
Administrare al API din 31 octombrie 2013, dată de la care au intrat în vigoare modificările 
operate. 

 
 

 
 

Preşedinte API                   Lucia Jardan 


