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Nr. 802 din 25 iunie 2021 

Dnei Stela PAVLOV 
(e-mail: foi+request-290-0bdf3038@vreauinfo. md) 

Prin prezenta, urmare a examinării cererii Dvs. înregistrată la Consiliul Audiovizualului cu 

numărul de intrare nr. 1155-01 din 24.04.2021, Vă comunicăm următoarele. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Codul administrativ: „Petiția conține 

următoarele elemente: 

a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului; 

b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită 

răspuns pe această cale; 

c) denumirea autorității publice; 

d) obiectul petiției și motivarea acesteia; 

e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul 

petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică”. 

Respectiv, din prevederile citate mai sus rezultă expres faptul că petiția urmează să fie 

motivată și să aibă un obiect determinat.  

În acest sens, menționăm că din conținutul cererii Dvs. nu rezultă clar care ar fi obiectul 

acesteia și nici motivele pe care aceasta se bazează, or majoritatea informațiilor pe care solicitați 

Dvs. este publică și poate fi accesată de orice persoană interesată pe pagina web a Consiliului 

Audiovizualului (http://www.audiovizual.md/). 

Mai mult ca atât, accentuăm faptul că cererea Dvs a fost depusă electronic, ceea ce impune 

obligativitatea utilizării semnăturii electronice la depunerea unor asemenea cereri. 

Astfel, având în vedere faptul că cererea Dvs. nu corespunde prevederilor legale privind 

conținutul unei petiții, în conformitate cu art. 76 alin. (2) din Codul administrativ, solicităm ca în 

termen de 2 zile de la recepționarea prezentei scrisori să înlăturați neajunsurile constatate, în caz 

contrar, cererea nu va fi examinată. 

Cu respect,  

Ala URSU-ANTOCI 
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