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I - AUTORUL SESIZĂ RII
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Deputa ţ i în Parlamentul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfmt 105,
Chişinău 2073

II - OBIECTUL SESIZĂ RII

Prezenta sesizare are drept obiect examinarea constitu ţ ionalităţ ii unor prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 , în condiţ iile criticilor de
neconstitu ţ ionalitate după cum urmează.

III - EXPUNEREA PRETINSEI SAU A PRETINSELOR ÎNCĂ LCĂ RI ALE CONSTITUŢIEI, PRECUM ŞI A ARGUMENTELOR ÎN SPRIJINUL ACESTOR AFIRMAŢII
La 2 iunie 2022, Parlamentul a adoptat Legea nr . 143 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale nr.174/2018 , numită generic în societate „legea cenzurii”, care este în
vigoare la data depunerii sesiză rii. Astfel, prin esen ţa reglementă rilor sale modifică rile instituie
î n manieră dispropor ţ ionată norme menite să „cenzureze” informa ţ ia „ incomod ă” difuzată public, precum şi m ăsurile de atragere Ia ră spundere pentru „dezinformare”, şi nu în ultimul rînd
să „stranguleze” economic agenţ ii economici de profil (prin inserarea camuflată a instrumentelor de influenţă asupra activit ăţ ii comerciale).

î n jurispruden ţa sa, Curtea a reţ inut că, potrivit normelor de tehnică legislativă, dispozi ţ iile

de modificare şi de completare a unui act legislativ se î ncorporează, de la data intr ă rii lor în
vigoare, î n actul de bază, identificâ ndu -se cu acesta .

Astfel, în vederea argumentă rii neconstitu ţ ionalităţ ii normelor criticate, consideră m oportună evidenţ ierea tonică a prevederilor care contravin în complex Legii Supreme.
A priori , Codul a fost completat cu no ţ iunea: „dezinformare - răspâ ndire inten ţ ionată a
informa ţ iilor false, create pentru a d ăuna unei persoane, unui grup social, unei organiza ţ ii sau
securităţ ii statului;”.
Complementar, invită m î nalta Curte s ă observe disproporţ ionalitatea sanc ţ iunilor pentru
a şa numita „dezinformare” :
,,[. ..]Se sancţ ionează cu amendă de la 40000 de lei îa 70000 de lei furnizorii de servicii
media care au difuzat conţ inuturi calificate drept dezinformare.

Se sanc ţ ionează cu amend ă de la 70000 de lei la 100000 de lei furnizorii de servicii media care, după ce au fost sancţ iona ţ i conform art . 84 alin. ( 101), au difuzat în mod repetat con ţ i nuturi calificate drept dezinformare.
Se sancţ ionează cu suspendarea licenţei de emisie, pe o perioad ă de cel mult 7 zile, furnizorii de servicii media care, după ce au fost sanc ţ iona ţ i conform art . 84 alin . (102), au difuzat în
mod repetat conţ inuturi calificate drept dezinformare.
Suspendarea dreptului de a difuza comunică ri comerciale audiovizuale pe o perioadă de
cel mult 7 zile poate fi aplicată ca sanc ţ iune complementară pentru încă lcarea prevederilor art .
4 alin. (3)—(9) si ale art . 13 alin , (1) lit . b) si alin. (4) si (6)”.
Vom continua prin evidenţ ierea prevederilor ce prezintă riscuri de neconstitu ţ ionalitate,
astfel :
- Prevederile potrivit căror „în cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de
servicii media au obliga ţ ia să rezerve operelor audiovizuale europene cel pu ţ in 50% din timpul
de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicit ăţ ii, serviciilor de teletext şi teleshoppingului .” Prin respectiva norm ă,
se camuflează cota reală de difuzare a materialului audiovizual . Complementar este şi faptul că
programul de ştiri, la fel este un produs mediatic care provine din statul sursă, şi prin urmare nu
poate fi sc ă zut timpul general alocat . Pe aceast ă cale, calculul sumar al cotei serviciilor media
europene depăşeşte de facto 70 procente.
- Un alt oximoron juridic în constituie prevederea potrivit că reia „în cazul serviciilor
media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligaţ ia să rezerve operelor audiovizuale europene create de că tre produc ă tori independenţi din Republica Moldova cel
pu ţ in 10% din timpul de emisie al fiecă rui serviciu, din care se scade timpul alocat ştirilor,
evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţ ii , serviciilor de teletext şi teleshoppingului.”. Or,
potrivit Codului, producător independent reprezintă persoan ă fizică sau juridică, stabilită sau
înregistrată în Republica Moldova , independent ă în raport cu furnizorul de servicii media,
care întruneşte cumulativ următoarele caracteristici [ . . ]. Astfel, pe de o parte, un produs mediatic fabricat în Republica Moldova, poate fi atribuit „operelor audiovizuale europene”. Pe de
altă parte un produs mediatic fabricat de că tre un „producă tor independent” înregistrat în Republica Moldova, dar cu sediul în afara acesteia (ex , stat non-european), poate considera că
materialul mediatic difuzat este unul „european ” .
Modifică rile aduse art. 17 alin. (3) din Cod, relevă următorul conţ inut al normei:
„î n spa ţ iul audiovizual naţ ional este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce con stituie discurs care incită la ură, în spaţ iul audiovizual na ţ ional este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură, con ţ ine dezinformare, propaganda
agresiunii militare, conţ inut extremist, con ţinut cu caracter terorist sau care conţ in informa ţ ii false ce prezintă o amenin ţare pentru securitatea na ţ ională”.
Or, astfel de noţ iuni, termene precum şi în ţelesuri juridice „ propaganda agresiunii militare, conţ inut extremist, conţinut cu caracter terorist ” nu sunt reglementate, iar în ţelesul lor poate
fi manipulat. Pe această cale, norma nu corespunde criteriilor previzibilităţ ii şi certitudinii juridice. Fapt despre care vom argumenta infra.
Cu titlu de disporpor ţ ionalitate juridică, legiutorul introduce la art.84 din Cod o derogare
de la regula generală potrivit că reia „Serviciile media audiovizuale retransmise de că tre distri buitorii de servicii media pentru care aceştia au fost sancţionaţ i conform alin . (92) şi (93) sunt
interzise spre retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de cel pu ţ in 1 an.”

.

-

Aceste tendin ţe conturează elementele unui stat totalitar, î n care libertatea de exprimare,
precum şi dreptul la informare nu consitituie valori protejate de lege.

Aş a cum am ini ţ iat prezenta critică de neconstitu ţ ionalitate, reiter ă m că titlu de inova ţ ie
îl are no ţ iunea de: „dezinformare - ră spâ ndire inten ţ ionată a informa ţ iilor false, create pentru
a d ă una unei persoane, unui grup social , unei organiza ţ ii sau securităţ ii statului;”. Iar pe
această cale, ne întrebă m , cine ş i prin prisma că rui „algoritm” poate determina î n complex,
care informaţ ii întrunesc aceste elemente?

Or, controversele (care vor fi percepute drept dezinformare) sunt o parte firească a vieţ ii î ntr-o democra ţ ie şi în orice comunitate care preţ uieşte libertatea de exprimare . Prin
urmare opinia/informaţ ia critică asupra renumitei controverse despre beneficiile „Coca-Cola”,
restaurantele „Chipotle”, sau alte teme ale antagonismului social precum : denumirea limbii
vorbite, oportunitatea trecerii la ora de vară? Vor fi suficient de „dezinformatoare ” pentru
cenzurarea şi sanc ţ ionarea furnizorilor media, sau a cetăţenilor?
Or, prin prisma acestor criterii generaliste, pot fi atribuite la categoria dezinformă rii inclusiv prognoza infla ţ iei pentru anii următori, sau un eventual „cod roşu” meteorologic.
Pe de altă parte î ncercă m să încadr ă m aceste reglementă ri juridice în principiile consti tu ţ ionale democratice. Iar, în acest sens readucem î n lumină renumita manevră juridică operată în Codul Muncii, potrivit că reia: pe de o parte „ 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării
eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;, iar pe de altă parte „ 9 mai - Ziua Europei; ”

Astfel, adepţ ii că rei op ţ iuni vor fi sanc ţ iona ţ i ? Altfel spus, furnizorii media care vor reflecta una sau altă să rbătoare? Cei ce vor posta argumente despre faptul că „Sunt două date
pentru să rbătorirea Zilei Europei: 5 mai pentru Consiliul Europei şi 9 mai pentru Uniunea
Europeană ( UE)”? Sau cei care vor posta informa ţ ia potrivit că reia „9 mai coincide cu ajunul invaziei germane a Ţă rilor de Jos, Belgiei. Luxemburgului şi a Fran ţ ei ”?
Pe cît de inofensiv, dar subiectul zilei de 9 mai , este unul care formează, captează şi polarizează opinia societăţ ii Republicii Moldova.
î nsă, cu aceiaşi îngrijorare ne întrebăm şi invităm înalta Curte să aprecieze dacă nu
subminează aceste tendinţe prevederile constitu ţ ionale referitoare la pluralismul de opinii,
pluralismul politic, libertatea de exprimare, critica agreată a exponen ţ ilor publici, etc.

Or, cu titlu prioritar subliniem practica CtEDO, potrivit că reia, în cauza Lopes Gomes
Da Silva contra Portugaliei, 28 septembrie 2000 , Curtea a apreciat că, chiar dacă expresiile
folosite de către reclamant pot fi considerate ca fiind polemice, ele nu pot fi considerate ca
fiind un atac la persoană gratuit , întrucât reclamantul le-a dat o explica ţ ie obiectiv ă .
11 ianuarie 2005 , Curtea a apreciat că libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esenţ iale ale unei societăţ i democratice şi una din
condi ţ iile indispensabile pentru progresul ei şi pentru realizarea poten ţ ialului fiecă rui individ .
Totodată, Curtea a men ţ ionat că acestea sunt cerin ţele pluralismului, toleran ţei şi a orizontului
lă rgit, valori fă ră de care nu există o societate democratică.

î n speţa Zaua contra Turciei,

Astfel, art .10 al Conven ţ iei Europene se referă la toate tipurile de exprimare, inclusiv
cea politică, indiferent de metoda prin care a fost transmisă . Inclusiv în doctrină regăsim opinia potrivit că reia exprimarea politică include exprim ă ri despre guvernare, politicieni ş i

despre al ţ i activişti pe t ărîm obş tesc , despre organele puterii de stat şi to ţ i cei care ac ţio nează în sfera publică .
Exprimarea politică formează chintesenţa unui sistem democratic care cere inclusiv
acele idei care ofensează , şochează sau st înjenesc. Libertatea dezbaterilor politice şi a presei
d ă publicului unul dintre cele mai bune mijloace de descoperire şi formare a unei opinii despre ideile şi atitudinile liderilor politici ş i este un concept de bază al unei societăţ i democratice

.

că
In cauza Jemsalem contra Austria, 27 februarie 2001, CtEDO a constatat
reclamanta exercita un mandat politic, iar libertatea de exprimare este extrem de importantă
pentru aleşii poporului. Curtea a mai constatat, de asemenea, că afirma ţ iile reclamantei au
fost formulate î n cursul unei dezbateri politice şi, deşi spusele sale nu sunt acoperite de imu nitate precum cele care ar fi formulate î n cadrul unei sesiuni parlamentare, ele au fost realiza
te în şedinţa unui forum a că rui structur ă şi activitate este comparabil ă cu cea a unui legislativ, astfel înc â t trebuie protejat interesul general al asigură rii libertăţii de exprimare a participanţ ilor.
A

-

Totodat ă, pornind de la prevederile art .32 al Constitu ţ iei Republicii Moldova, care garantează libertatea opiniei şi a exprim ă rii - una dintre principalele libertăţ i pe care ş tiinţa
dreptului constituţ ional o atribuie categoriei drepturilor şi libertăţ ilor social-politice şi care
î nglobează cele mai importante drepturi de care se poate bucura omul într- o societate democratică modOrnă - libertatea gâ ndului , libertatea cuv â ntului ş i libertatea presei . Observă m
că reclamatul şi a exercitat dreptul constitu ţ ional prin opinarea asupra unor chestiuni poli tice.

-

Or, protejarea dreptului la opinie este un obiectiv universal al statelor, de altfel,
Declara ţ ia Universală a Drepturilor Omului , în art.19 stipulează expres „Orice om are dreptul
la libertatea opiniilor şi exprimă rii; acest drept include libertatea de a avea opinii [.. .] de a
răspîndi informa ţii şi idei prin orice mijloace
Pactul Interna ţ ional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, Ia fel consfinţeşte dreptul
la libertatea de exprimare „acest drept cuprinde libertatea de a c ă uta, de a primi şi de a
răspîndi informa ţ ii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub forma orală, scrisă, tipă rită
ori artistică sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa ”.
î n mod firesc, reglementări similare conţ ine şi Conven ţ ia European ă a Drepturilor Om
ului, care î n art. 10 recunoaşte dreptul orică rei persoane la libertatea de exprimare.
Ignorî nd principiul propor ţ ionalităţ ii, legiuitorul a operat modifică ri şi cu privire la volumul conţ inutului mediatic, „canalizînd ” provenien ţa acestuia în propor ţ ie prioritară de 50%
provenineţă din statele membre ale Uniunii Europene SUA şi Canada precum ş i ale statelor
care au ratificat Convenţ ia europeană privind televiziunea transfrontalieră.

-

Or, din redacţ ia normelor adoptate, rezultă expres faptul că orice material mediatic, care
deşi are conţ inut militar, precum şi emisiunile de divertisment care au conţ inut militar, dar
sunt produse de statele „agreate ” poate fi difuzat f ă ră restricţ ii.

Cu titlu de importanţă, continuă m prezenta critică de neconstitu ţ ionalitate cu referinţa la
completarea art .6 din Cod cu alin . (4)-(8 ):

„î n cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligaţ ia
să rezerve operelor audiovizuale europene cel pu ţ in 50% din timpul de emisie al fiecă rui ser-

viciu , din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţ ii ,
serviciilor de teletext şi teleshoppingului .
[... ]în cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obli ga ţ ia s ă rezerve operelor audiovizuale europene create de că tre producă tori independen ţ i din
Republica Moldova cel pu ţ in 10% din timpul de emisie al fiecă rui serviciu, din care se scade
timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţ ii, serviciilor de teletext şi
teleshoppingului.”
Prevederile art. I pct . 8 :
„serviciile de televiziune aflate î n afara jurisdic ţ iei Republicii Moldova nu vor conţ ine
publicitate şi teleshopping, adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din
Republica Moldova
[ .. .]Este interzisă includerea în oferta de servicii media audiovizuale retransmise a serviciilor media audiovizuale aflate în afara jurisdicţ iei Republicii Moldova, care conţ in publicitate şi teleshopping adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Re
publica Moldova
Serviciile media audiovizuale aflate în afara jurisdicţ iei Republicii Moldova şi retransmise de distribuitorii de servicii media nu vor conţ ine publicitate şi teleshopping adresate în
mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova
Distribuitorii de servicii media nu au dreptul să retransmită servicii media audiovizuale
aflate î n afara jurisdicţ iei Republicii Moldova, care con ţ in publicitate ş i teleshopping adresate
în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova”
Or, pentru faptul că normele criticate interzic furnizorilor s ă opereze cu publicitatea , precum ş i instituie cote valorice pentru acest gen de activitate economică , respectivele reglementă ri vin în contradicţ ie cu prevederile art . I 26 din Constitu ţ ie, car consacră „Economia Republicii Moldova este economie de piaţă , de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.” .
Iar pe această cale statul trebuie să asigure: libertatea comer ţ ului ş i activităţ ii de întreprinză tor, protecţia concuren ţei loiale , crearea unui cadru favorabil valorific ă rii tuturor factorilor de produc ţ ie;
Cu referire la încă lcarea dreptului de proprietate, consacrat de art . 9 al Constitu ţ iei , care
proclam ă expres că proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţ ilor şi
demnităţ ii omului .

-

După cum înt îlnim reflectat în doctrină, sub aspectul economic, proprietatea exprim ă o
rela ţ ie de apropiere, de o însuşire a premiselor materiale ale unui proces de producţ ie. Cînd
însuşirea respectivă este ocrotită şi garantată de către stat, proprietatea î mbracă un veşm înt juridic, devenind astfel şi o categorie juridică. Sub aspectul juridic, proprietatea îşi găseşte ex primarea at î t în dreptul de proprietate, cît şi în întregul sistem economic al societăţ ii. Or, după
cum opinează doctrinarii , proprietatea este expresia supremă a accesului oamenilor la posesi unea, folosin ţa şi dispozi ţ ia bunurilor.

Potrivit art . 1 din Protocolul nr. l CeDO, orice persoană fizică sau juridică are dreptul Ia
respectarea bunurilor sale. Dreptul de proprietate conferă titularului să u atributele posesiei,
folosinţei şi dispoziţ iei asupra unor bunuri . In acest context , Curtea Europeană a statuat cu valoare de principiu că noţ iunea de „ bunuri” din articolul 1 al Protocolului nr . 1 la Conven ţ ia
Europeană are o semnifica ţ ie autonom ă şi nu se limitează numai la proprietatea asupra unor
bunuri corporale, astfel î ncât pot fi considerate parte a „dreptului de proprietate” şi alte drepA

turi şi interese materializate prin active. De asemenea, în sensul Conven ţ iei Europene, noţ iu nea de „ bunuri” cuprinde bunuri mobile, bunuri imobile, alte drepturi reale, dar ş i „speran ţ a
legitimă” de a ob ţ ine un avantaj patrimonial .

Curtea Europeană a stabilit c ă no ţ iunea de „proprietate” poate fi o „ proprietate existentă”, sau active, inclusiv creanţe, cu privire la care solicitantul pretinde că are cel pu ţ in o „speranţă legitim ă” de a obţ ine satisfacerea efectivă a dreptului său . Per a contrario, speranţ a recunoaşterii unui drept de proprietate, care nu a fost posibil de exercitat în mod efectiv, nu
poate fi considerat ă drept „ proprietate” î n sensul art . l al Protocolului nr. l (a se vedea Kopecky c Slovaciei). Astfel, veniturile viitoare nu pot fi considerate „ bunuri ”, cu excepţ ia cazului
în care dreptul a fost deja c âştigat ş i este sigur c ă va fi plă tit ( Koivusaari şi aljii c. Finlandei,
nr. 20690/06, decizie din 23 februarie 2010).

.

Or, anume î n acest sens, tendinţa legiuitorului de a limita publicitatea (teleshoping- ul )
în condi ţ ii spontate de facto, afectează speranţa legitimă a funizorilor, care, după cum se cu nooaşte au deja contracte comerciale semnate pentru termene lungi . Or, noi nu vorbim despre
situa ţ ii ipotetice, ci despre raporturi juridice civile în curs de desf ăşurare.

Mai mult ca atît, norma criticată este î n oponenţă cu principiile antreprenoriatului printre care se numă ră: independen ţa î n activitate, care are atâ t o componentă de proprietate (existenţ a proprietăţ ii separate), câ t şi una organizaţ ională (nevoia de a lua independent decizii în
procesul activităţ ii de afaceri ); axarea pe dobândirea venitului antreprenorial (profitului), ca
unul din principalele motive şi rezultate ale activităţ ii de afaceri .
Nu în ultimul rînd, normele criticate, vin să compromit ă politicile de stat de dezvoltare
a afacerilor, în special Strategia reformei cadrului de reglementare a activităţ ii de întreprinzător; Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivit ăţ ii Republicii Moldova; Strategia de
dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, etc.

După cum se cunoaşte, una din metodele de sprijin pentru afaceri din partea statului este cea indirectă, care se bazează pe interesele economice ale întreprinderilor, elaborâ nd pentru
diferite grupe de business rate de impozitare, dobâ nzi la credit, condi ţ ii de tarifare, rate de
amortizare şi altele. Or, normele criticate compromite aceste aspira ţ ii.

De altfel, în multiplele cauze asupra că rora sa pronunţat Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CtEDO), în special pe marginea încălcă rii art. l al Protocolului 1 CeEDO, a statuat
că situa ţ iile respective prezumă o ingerinţă în dreptul la protec ţ ia proprietăţ ii. Or, î n condi ţ iile
speţei examinate, se atestă şi faptul că reclamantul poartă pe bună dreptate o povară individu al ă şi excesivă, care conturează riscurile unei ingerin ţe în dreptul acestuia î n valorificarea
proprietăţ ii sale.
Prin urmare, în lumina elementelor de fapt enunţate, subliniem urmă toarele argumente
de neconstitu ţ ionalite .
Cu referire la inciden ţa articolului 5 din Constituţie , democra ţia în Republica Moldova
se exercită în condi ţ iile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul . Or, inciden ţ a acestui articol este relevantă din perspectiva oper ă rii de către legiuitor
cu fenomenele contrare democra ţ iei : dictatura şi totalitarismul.
Potrivit Comentariului Constitu ţ iei Republicii Moldova, dictatura (lat. dictatura - „ putere nelimitată”) este un regim politic, caracterizat prin deţ inerea puterii absolute şi exercitarea
ei făr ă niciun fel de restricţii de c ă tre o persoană sau un grup restrâ ns de persoane ( junta mili-

tară, spre exemplu). Totodată, î n regimul de dictatur ă se suspend ă exercitarea drepturilor şi
libert ăţ ilor publice, această acţ iune argumentâ ndu-se prin necesitatea respect ă rii unui regim
de stare excepţ ional ă (de asediu, de r ăzboi, de urgen ţă, de catastrofa etc.). Dictatura se carac
terizează prin urm ătoarele: - este o monocra ţ ie, deoarece concentrează puterea în plenitudi
nea componentelor ei. Aceeaş i persoan ă (aceleaşi persoane) exercită toate funcţ iile puterii
statale (toate puterile din stat); - presupune suprimarea drepturilor şi libert ăţ ilor publice.

-

Totalitarismul (lat . totalitas - „integritate, deplină tate", de la totalis - „tot, deplin") este
o formă de organizare şi funcţ ionare a societăţ ii în care statul controlează toate aspectele
vieţ ii sociale şi individuale. î n condi ţ iile totalitarismului, forţa legii este înlocuit ă cu legea
forţei. Exemplu de regimuri totalitare constituie regimurile fasciste din Italia, Germania, regimul totalitar comunist, regimul actual din Coreea de Nord ş. a. Trăs ă turile caracteristice comune tuturor tipurilor de regimuri totalitare sunt: - controlul absolut asupra tuturor sferelor
vieţ ii sociale; - interzicerea organiza ţ iilor democratice; - lichidarea drepturilor ş i libertăţ ilor
fundamentale (constitu ţ ionale) ale omului; - represiunea mişcărilor progresiste; - promovarea
formelor de integrare institu ţ ională prin instituirea unui partid unic, a unei singure ideologii
oficiale acceptate şi impuse tuturor; - planificarea centralizată a tuturor activităţ ilor; - eliminarea partidelor şi grupelor de interese rivale; - fuziunea puterilor şi identificarea lor cu puterea personală a conducă torului; - centralizarea ş i uniformizarea tuturor aspectelor vieţ ii social-economice şi culturale; - controlul mişcărilor de mase prin intermediul poli ţ iei politice; realizarea unui consens total echivalent şi a unei supuneri necondiţionate fa ţă de putere etc.
Cu referire la ideologie, or, anume asta î ncearc ă legiuitorul să instituie prin legea criti cată, subliniem că ideologia reprezintă un ansamblu (sistem) de concepţ ii, idei, reprezentă ri şi
mituri, elaborate de mişcările politice î n vederea orientă rii comportamentului cetăţenilor în
problemele fundamentale ale dezvoltă rii societ ăţ ii, care vizează modul de guvernare, natura
sistemului economic, obiectivele dezvolt ă rii sociale, valorile morale etc., orientate spre a fi
împă rtăş ite de un anumit grup. Ideologia cuprinde ideile filozofice, politice, religioase, estetice ş.a . Aceasta interpretează ş i justifică situaţ ia unui grup social, a unei colectivităţi, urm ă rind
să influenţeze cursul istoriei, propunâ nd o anumită orientare a acţ iunii sociale spre realizarea
unor valori. De fapt , ideologiile servesc drept punct de plecare pentru elaborarea programelor

de acţ iune ale partidelor.

Faptul c ă nicio ideologie nu poate fi ridicată la rang de ideologie oficială a statului înseamn ă că statul nu poate oficial să dea prioritate unei ideologii . Toate ideologiile care se
promovează în societate au dreptul la existenţă. Sunt interzise doar ideologiile partidelor şi
organizaţ iilor social -politice care, prin scopurile şi con ţ inutul lor, sunt îndreptate împotriva
pluralismului politic, a principiilor statului de drept , a suveranităţ ii şi independen ţei , a integri tăţ ii teritoriale a Republicii Moldova. Cu alte cuvinte, nu pot fi acceptate ideologiile care prin
conţ inutul lor atentează la regimul constitu ţ ional al statului.
Fiecare cetăţean este î n drept să-şi aleagă , să promoveze ş i să realizeze o ideologie ,
conform propriilor sale viziuni ş i simpatii politice. La rândul să u, statul nu poate impune cetăţ enilor o ideologie.

Cu referire la inciden ţa articolului 32 din Constitu ţie, subliniem că una dintre principalele libert ăţ i pe care ştiin ţa dreptului constitu ţ ional o atribuie categoriei drepturilor şi liber-

tăţ ilor social-politice este libertatea exprimării gâ ndurilor şi părerilor personale, care înglobează cele mai importante drepturi de care se poate bucura omul î ntr-o societate democratic ă
modernă - libertatea gâ ndului, libertatea cuvântului şi libertatea presei . Dreptul constitu ţ ional , teoria şi practica realiză rii drepturilor şi libertăţ ilor fundamentale ale omului prezintă libertatea de exprimare ca avâ nd un conţ inut juridic complex.
Această libertate este şi una dintre cele mai vechi libert ăţ i cet ăţeneşti, fiind inclusă î n
primele declaraţ ii ale drepturilor omului sub denumirea libertate a presei, libertate a cuvântului, libertate a informa ţ iei etc. Şi în prezent, dreptul internaţ ional acordă o protecţ ie temeinică
dreptului la libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare este protejată şi de că tre trei sisteme regionale în domeniul drepturilor omului. Importanţa deosebită a libertăţ ii de exprimare
este pusă în valoare şi de Constitu ţ ia Republicii Moldova, prin prevederea sa expresă din art.
32 .

Totuşi libertatea opiniei, adică libertatea omului de a -şi formula o părere proprie despre
fapte şi lucruri, este o parte component ă a libertăţ ii conştiin ţei , ambele constituind activitatea
lă untrică a individului. Libertatea exprimării însă reprezint ă faza exterioară a comportamentului acestuia. O formulare corectă a titlului art. 32 ar fi Libertatea de exprimare sau Libertatea
de exprimare a opiniei. î n virtutea considerentelor expuse, vom utiliza doar sintagma libertatea exprimării , iar în cazul î n care sunt necesare unele preciză ri - sintagma libertatea opiniei .
Art. 32 alin. (1) dezvoltă semnificaţia titlului articolului, stipulând: oricărui cetăţean îi
este garantată libertatea gâ ndirii , a opiniei, precum şi libertatea exprimă rii în public prin cu vâ nt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Prima parte a textului constitu ţ ional garantează orică rui cetăţean libertatea gândirii şi a opiniei, constituind, practic, o preluare a primei pă rţ i din
art . 31 alin , (1 ), care garantează libertatea conştiinţei. î nsă în primul caz, textul constitu ţ ional
face o diferen ţ iere, stabilind că libertăţ ile respective sunt garantate doar cetăţeanului , şi da că textul constitu ţ ional ar fi aplicat direct şi restrictiv, numai cetăţenii Republicii Moldova ar
avea dreptul la libertatea de gâ ndire ş i de opinie. Deoarece ambele procese - gâ ndirea şi opi
nia - sunt , în esenţa lor, intime, iar libert ăţ ile - ideale (influen ţa exterioară fiind interzisă şi,
practic, imposibilă pe că i legale), conchidem că este imposibil ă o diferenţ iere între garantarea
libertăţ ii gâ ndirii şi opiniei pentru cet ăţenii Republicii Moldova şi pentru str ă ini . Astfel , dispozi ţ ia constitu ţ ională referitoare la libertatea gâ ndirii ş i opiniei ar trebui să-şi găsească locul
în art. 31 alin . (1 ), î ntregind libertatea conştiin ţei , care este şi trebuie să fie garantată oricărui
individ.

-

Cu referire la testul strict al libertăţii de exprimare , subliniem că libertatea de exprimare nu este un drept absolut, existâ nd condiţii şi limite pâ nă la care poate fi exercitată, ceea ce
permite men ţ inerea echilibrului între drepturile individului şi interesele generale ale societăţ ii
democratice î n ansamblul lor, atunci câ nd acestea pot intra în conflict. Art. 32 alin . (3) din
Constitu ţ ie prevede expres că în exercitarea libertăţ ii de exprimare sunt interzise şi pedepsite
prin lege o serie de acţ iuni şi manifestă ri .

î nsă, orice restricţ ie impusă dreptului la libertatea de exprimare trebuie să î ntrunească

un test strict, compus din trei părţ i. Acest test, care a fost confirmat atâ t de Comitetul pentru
Drepturile Omului ( Laptesevich v. Belarus, 2000), cât ş i de CtEDO (Goodwin v. Regatul
Unit, 1996,) , cere ca orice restricţ ie: ( 1 ) s ă fie prevă zută de lege; (2) să fie impusă pentru a
proteja interesul legitim (incluzâ nd protecţia reputaţiei altora); (3) s ă fie necesară pentru a
atinge interesul legitim .

î n particular, pentru ca o restricţ ie să fie considerată necesară, aceasta trebuie să limite-

ze câ t mai pu ţ in posibil libertatea de exprimare , să fie planificat ă atent, astfel î ncâ t să atingă
obiectivul scontat, şi aceasta să nu fie arbitrară, injustă sau bazat ă pe considera ţ ii iraţionale.
Principiu statuat î n cauza The Sunday Times v. Regatul Unit, 1979.

Jurisprudenţa CtEDO (Lingem v. Austria, 1986; Oberschlick v. Austria, 1991; Scfnvabe
v. Austria, 1992; Dalban v. România, 1999.) a determinat principii importante privind exigen ţa necesităţ ii ingerinţei „într-o societate democratică : marjă de toleranţă sporită în cazul
politicienilor; impactul negativ al condamnărilor asupra libertăţii presei î n general ; necesitatea distincţ iei dintre „fapte şi Judecăţ i de valoare . Doctrina interna ţ ional ă şi practica organelor europene de jurisdicţ ie mai reţin că : pluralismul, toleran ţa şi transparenţ a sunt condiţii
sine qua non ale unei societăţ i democratice; libertatea de expresie poate să îmbrace forma
unor pure relaţ ii de fapt; vehicularea unei opinii poate să privească toate domeniile vieţii sociale, în variate forme de expresie (orale, scrise, simbolice, muzicale, gestuale); statul trebuie
să se opun ă tendin ţelor de a obstrucţ iona pluralismul de presă sau celor de concentrare excesivă a industriei presei; libertatea de opinie constituie un drept autonom, care implică interdic ţ ia de a obliga o persoană să -şi declare opiniile şi obligă statul să se abţ ină de la activităţ i
de îndoctrinare, precum şi interdicţ ia oricăror discriminări fondate pe convingeri etc.
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î n jurispruden ţa sa Curtea Europeană a constatat că, deşi libertatea de exprimare poate

fi supusă unor excepţ ii, acestea „trebuie să fie interpretate restrictiv”, iar „necesitatea restricţ iilor trebuie argumentat ă în mod convingă tor” Observer şi Guardian v. Regatul Unit, din 26
noiembrie 1991.

î n acest sens fiind şi jurispruden ţa Curţ ii Constitu ţ ionale, care a statuat în Hotă râ rea nr.

28 din 2015 faptul că libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele societăţ ii
democratice şi o condi ţ ie pentru progresul ş i î mplinirea persoanei .

î n Hotărâ rea nr . 12 din 2013, î nalta Curte a men ţionat că libertatea exprimării este un

drept esen ţ ial în sistemul constitu ţ ional al Republicii Moldova.

Articolul 32 alin.(3) din Constitu ţ ia Republicii Moldova, reflect â nd articolul 10 § 3 al
Convenţ iei, enumeră manifestă rile în exercitarea dreptului la libertatea opiniei şi exprimă rii ,
care sunt interzise prin lege şi sancţ ionate („contestarea şi def ă imarea statului şi a poporului,
îndemnul la ră zboi de agresiune, la ură naţional ă , rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă public ă, precum şi alte manifestă ri ce atentează la regimul constitu ţ ional”).
Această prevedere necesită reglementare legislativă în vederea identifică rii cazurilor în
care limitarea constituţională poate fi aplicată atunci când există un pericol real.
Limitele cerute sau posibile specificate în art. 32 exclud expres posibilitatea restric ţ ionă rii libertăţii de exprimare atunci când exerciţ iul acesteia nu pune în pericol in teresele ş i valorile protejate de Constitu ţ ie.
Totodată, Curtea Europeană a stabilit că măsurile care restricţ ionează libertatea de exprimare, altele decât cele aplicate în cazuri de instigare la violen ţă sau respingerea principiilor
democratice - oricât de şocante şi inacceptabile pot pă rea pentru autorit ăţ i anumite opinii- nu
servesc de fapt democra ţ iei şi de multe ori chiar o pot pune în pericol (Sergey Kuznetsov v.
Rusia, 23 octombrie 2008, § 45; Alekseyev v. Rusia, 21 octombrie 2010, § 80).

Cu titlu de importan ţă , în raport cu modific ă rile descrise supra referitoare la Codul Penal şi interferen ţ a electorală, subliniem că în Hotăr îrea nr. 12/2013, î nalta Curte atestă, aplicativ la grupurile sociale şi politice, precum sunt partidele sau organiza ţiile social politice, că
libertatea exprimării, statuată de art.32 din Constitu ţ ie, prevalează asupra dreptului la asociere
în partide politice, garantat de art . 41 din Constituţ ie. Or, persoanele se asociază în partide po litice pentru exercitarea liberă a dreptului la exprimarea opiniilor şi a opţ iunilor politice. In
acest sens, restrângerea libertăţ ii de exprimare a membrilor unei formaţ iuni politice are drept
consecin ţă colaterală restrâ ngerea dreptului lor la asociere.
Constituţia, prin art.32, garantează oricărui cetăţean dreptul de a se exprima liber în public prin cuvâ nt, imagine sau prin alt mijloc posibil. Din aceast ă garan ţ ie constitu ţ ională, în
special din sintagma „prin [. . . ] imagine sau prin alt mijloc posibil”, rezultă că persoanele şi
forma ţ iunile politice în care acestea se asociază pot să se exprime liber, inclusiv prin simbolurile politice adoptate de către ele.

-

A

Cu referire la inciden ţa articolului 34 din Constitu ţie .
A priori , potrivit Principiilor de la Johcmnesburg privind siguranţa naţională, liberta
tea de exprimare şi accesul la informaţie (adoptate ia 1 octombrie 1995), o restr îngere nu este
legitim ă cînd este justificată prin motive de siguran ţă na ţ ională, dacă adevă ratul să u scop sau
efect demonstrabil este de a proteja interese f ără legă tură cu siguran ţ a na ţ ională.

-

Mai mult ca at ît, Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, î ncheiată la Strasbourg la 5 mai 1989, ratificat ă de Republica Moldova prin Legea nr. 1555-XV
din 19 decembrie 2002 , statuează printre altele principiul libertăţii de recepţ ie şi retransmitere, potrivit că ruia pă r ţ ile vor asigura libertatea de expresie şi de informare, conform art , 10
din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Părţile vor
garanta libertatea de recepţ ie şi nu se vor opune retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de
programe care se conformează dispozi ţ iilor prezentei convenţii .
Suplimentar, potrivit art . 9bis al Conven ţ iei, (ad ă ugat în conformitate cu dispozi ţ iile
Protocolului STE Nr . 171), fiecare Parte îşi rezervă dreptul de a asigura ca un radiodifuzor
din competen ţa sa să nu difuzeze î n mod exclusiv evenimente care sînt considerate de acea
Parte ca fiind de importanţă majoră pentru societate în aşa fel încît să lipsească o parte substan ţ ială a publicului din acea Parte de posibilitatea să urm ă reasc ă astfel de evenimente în relatare în direct sau în înregistrare la o televiziune liberă.

î n acelaşi timp, art. lObis al Convenţ iei statuează principiul pluralismului mass-media,

potrivit căruia pă rţ ile vor evita ca serviciile de programe transmise sau retransmise de un difuzor sau oricare alt ă persoan ă fizică sau juridic ă din competen ţa lor, în conformitate cu Arti colul 3, să pericliteze pluralismul mass-media.

Or, în condi ţ iile legii criticate, atest ă m că tendin ţ a autorilor este una specifică regimurilor politice autoritare, care se remarcă prin limitarea libertăţ ii conştiinţei, presei şi celorlalte
mijloace de informare în masă. Acest exerci ţ iu deseori se manifestă prin monopolizarea mijloacelor de informare în masă şi supunerea acestora unei monitorizări politice excesive, prin
instrumentul cenzură rii şi interzicerii difuză rii informa ţ iilor neconveniente puterii.

Totodată, libertatea de opinie şi de exprimare a fost declarată un drept fundamental al
omului ş i piatra de temelie a tuturor libertăţ ilor că rora li se consacră Na ţiunile Unite. Limitarea surselor de informare şi a izvorului acestora nu reprezintă altceva decît îngrădirea accesu-

lui la informa ţ ie, în lipsa că reia opinia nu doar că nu poate fi obiectivă, dar devine şi guverna t ă de promotorul informa ţ iilor difuzate.

In ra ţ ionamentele doctrinare vom regăsi extins conceptul potrivit că ruia dispozi ţ ia constitu ţ ională referitoare la libertatea gîndirii şi a opiniei ar trebui să -şi găsească locul în art. 31
alin (1) al Constituţiei, întregind libertatea conştiin ţei, care este şi trebuie să fie garantată ori că rui individ.

.

Susţ inem, de altfel, ideea că, garantînd libertatea de exprimare, textul constitu ţ ional im pune reglement ă ri speciale pentru activitatea institu ţ iilor ce asigură aducerea gîndurilor şi
opiniilor la cunoştinţa publică - mijloacele de informare în masă. Or, în Hotă r îrea nr. 19 din
16 iunie 1998 , Curtea Constitu ţ ional ă a statuat că dreptul la informa ţ ie este un drept funda mental al persoanei, deoarece dezvoltarea persoanei în societate, exercitarea libertăţ ilor prevă zute de Constitu ţ ie, inclusiv libertatea gîndirii, a opiniei, a crea ţ iei, a exprimă rii în public
prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil , presupune şi posibilitatea de a recepţ iona informa ţ ii asupra vieţ ii sociale, politice, economice, ştiin ţ ifice, culturale etc.
De asemenea, Curtea a menţ ionat că art . 34 al Constitu ţ iei cuprinde dreptul persoanei
de a fi informat prompt , corect şi clar asupra măsurilor preconizate sau luate de autorităţ ile
publice; accesul liber la sursele de informare politică, ştiinţ ifico-telmică, socială, culturală
etc.; posibilitatea de a recepţ iona personal şi î n condi ţ ii bune emisiunile radiofonice şi televizate; obliga ţ ia autorităţ ilor publice de a asigura cadrul juridic necesar pentru difuzarea liberă
şi amplă a informaţ iei de orice natură . Iar, prin aceasta, Constitu ţ ia stabileşte şi obliga ţ ii core
lative puse în sarcina autorităţ ilor publice, care, potrivit competen ţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cet ăţenilor asupra treburilor publice şi problemelor de interes personal , favorizînd pluralismul în mass-media, obligînd mijloacele de informare publică
de stat şi private să asigure informarea corect ă a opiniei publice.

-

î n Hotă r îrea nr. 1 din 11 ianuarie 2000, Curtea Constitu ţională a statuat că textul consti-

tu ţ ional din art. 34 garantează accesul persoanei ia orice informa ţ ie de interes public, care cuprinde: dreptul persoanei de a fi informată prompt , corect şi clar asupra măsurilor preconizate
şi, mai ales, asupra m ăsurilor luate de autorităţ ile publice; accesul liber la sursele de informare publică; posibilitatea persoanei de a recepţ iona direct şi în bune condi ţ ii emisiunile radio şi
televizate; obliga ţ ia autorit ăţ ilor publice de a crea condi ţ iile materiale şi juridice necesare
pentru difuzarea liberă şi amplă a informaţ iei de orice natură.

Potrivit Hotă rîrii Cur ţ ii Constitu ţ ionale nr. 42 din 14 decembrie 2000, sistemul de mijloace de informare î n masă este un element indispensabil al societăţ ii democratice , Aceste
mijloace trebuie să fie puse la dispozi ţia publicului şi accesul la ele trebuie să se facă uşor, ele
trebuie să reflecte caracterul pluralist al societ ăţii c ăreia îi servesc şi nu trebuie să fie controlate, în regim de monopol, de nici un grup de persoane sau de interese, să nu fie aservite vreunei ideologii. Ele trebuie să furnizeze informa ţ ii impar ţ iale, pentru ca cetăţenii să poată să-şi
formeze, în cunoştin ţă de cauză, o opinie clar ă despre via ţa socială, economică şi politică a
ţării. î n cazul în care instituţiile audiovizualului nu respectă dispoziţiile legii, acestea sînt pasibile de m ăsuri de constr î ngere legale, cu dreptul de contestare injusti ţ ie.
Ţin î nd cont de ansamblul reglement ă rilor din domeniu, dar şi de precedentele interna ţ i onale, vom pleda pentru pozi ţ ia în care mijloacele de informare în masă reprezint ă un element
indispensabil al societăţ ii , ele urmează să reflecte caracterul pluralist al acestei societ ăţ i . Prin

urmare, institu ţ iile media nu pot servi unui grup de interese, fie unei ideologii. Or, anume ele
sunt cele care contribuie la formarea unei opinii a cetăţ eanului.
î n susţinerea argumentelor evocate supra , vom menţiona că, potrivit art . 19 al Declara
ţiei Universale a Drepturilor Omului , orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprim ă rii ;
acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de
a c ăuta, de a primi şi de a ră spî ndi informa ţ ii şi idei prin orice mijloace ş i independent de

-

frontierele de stat .

î n acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a statuat , î n Hotă r îrea

Ozgur Gundem vs. Turcia 2000, un ra ţ ionament de valen ţă principial ă î n domeniul accesului
la informa ţ ie. Astfel, CtEDO a men ţ ionat că publicul are dreptul să primească, prin interme
diul presei, informa ţ ii asupra unui subiect, chiar dacă faptele în cauză şi problemele ridicate
sî nt litigioase.

-

Suplimentar, Curtea a considerat că este necesar să se reamintească principiile generale,
derivate din jurisprudenţa Cur ţ ii Europene (Centro Europa 7 S.r.l. şi Di Slefano v. Italia , precitată), privind pluralismul î n mass-media audiovizuală : „ Aşa cum s-a subliniat adesea, nu
există democra ţ ie fără pluralism. Democraţia se „ hrăneşte” din libertatea de exprimare. Ţine
de esen ţa acesteia să permit ă propunerea şi discutarea unor proiecte politice diverse, inclusiv
a celor care pun în discu ţie modul de organizare actuală a statului, cu condiţia ca acestea să
nu d ă uneze democra ţ iei în sine ( Manole şi alfii c. Moldovei, § 95, şi Partidul Socialist şi al ţii
c. Turciei , din 25 mai 1998 )”.

î n ceea ce priveşte inciden ţa art. 54 al Constituţiei , subliniem că respectiva norm ă sta-

tuează expres faptul c ă nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libert ăţ ile fundamentale ale omului şi cetăţeanului .

Or, o ingerin ţă în rastrul drepturilor omului urmează a fi justificată de anumite argumente: ingerin ţa corespunde normelor unanim recunoscute ale dreptului interna ţ ional , ingerin ţa constituie o măsură necesară î ntr-o societate democratică , ingerinţa trebuie să fie propor ţ ională scopului urmă rit etc., argumente care nu pot fi identificate în raport cu legea examinată .
Potrivit actelor interna ţ ionale, restrâ ngerile şi derogă rile sunt admisibile dacă: a) sunt
necesare î ntr-o societate democratică şi sunt prevăzute expres de lege; b) se impun pentru a
proteja securitatea na ţ ional ă, ordinea, să n ă tatea sau morala publică, drepturile şi libert ăţ ile celorlal ţ i ; c) sunt stabilite exclusiv î n vederea favoriză rii binelui general într-o societate demo
cratică; d) sunt impuse pentru membrii for ţelor armate şi poliţiei .

-

Drepturile şi libert ăţ ile trebuie exercitate în cadrul unor coordonate juridice, la care se
adaugă cele morale, politice, confesionale, filozofice etc . î n plus, însuşi conceptul de libertate
ţ ine de respectarea drepturilor şi libertăţ ilor individuale, inclusiv a celor care se exercită î n
grup, şi ale altor persoane. Posibilitatea juridică a stabilirii unor limitări răspunde nevoii de a
asigura securitatea juridic ă a drep turilor şi libert ăţ ilor celorlal ţ i, î n perspectiva realiză rii intereselor lor individuale, naţionale, de grup, a binelui public
Nu în ultimul rînd, norma criticat ă contravine unui şir de acte fundamentale în materia
drepturilor omului: Declaraţ ia Universală a Drepturilor Omului , Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale , Pactul internaţ ional cu privire la drepturile

civile şi politice, Convenţia Europeana a Drepturilor Omului . Actele enumerate prevăd expres condi ţ iile în care este admisă restr îngerea drepturilor omului.

Prin urmare, consideră m că orice prevedere î n materia asigură rii dreptului la informa ţ ie
şi accesului la produse media urmează a fi guvernată de marile imperative în materie de informa ţ ie, care necesită a fi respectate, şi anume: exactitatea, onestitatea, discreţ ia, corectitudinea. Or, intenţ ia autorului denotă exact viceversa.

î n ceea ce priveşte alte criterii, şi anume:
A

Ingerinţa corespunde normelor unanim recunoscute ale dreptului interna ţ ional. In acest
sens, restricţia trebuie să fie compatibilă cu reglementările celor mai importante instrumente
universale în domeniul protec ţ iei drepturilor omului, cum sunt : Declara ţ ia Universală a Drepturilor Omului , Pactul Internaţ ional cu privire la drepturile civile şi politice şi Convenţ ia pen tru apărarea drepturilor omului şi a libertăţ ilor fundamentale.
Ingerin ţ a constituie o m ăsur ă necesară într - o societate democratică. Potrivit jurisprudenţei Curţ ii Europene a Drepturilor Omului, termenul necesar implic ă existenţa unei nevoi
sociale imperioase. î ntruc â t statele au îndatorirea de a garanta respectarea drepturilor şi libertăţ ilor, acestora li se recunoaşte şi o anumită marjă de apreciere, fie c ă este vorba despre le
gislatorul na ţ ional, fie de alte organe ale statului, inclusiv de instanţele judecă toreşti, chemate
să interpreteze şi să aplice prevederile legisla ţ iei î n vigoare.

-

Ingerinţa trebuie să fie propor ţ ional ă scopului urmă rit. Luâ nd în considera ţ ie faptul că
natura restrângerii este criteriul după care se apreciază proporţ ionalitatea aces teia, este im portantă ideea că restrâ ngerea trebuie să se facă în favoarea interesului general, adică s ă existe
circumstanţe î n care restrâ ngerea nu ar afecta interesul general, ci i-ar aduce beneficii .
Or, legea criticată nu corespunde acestor trei criterii motiv pentru care afectează prevederile art.54 din Constitu ţ ie .
Cu referire la inciden ţa articolului 23 din Constitu ţie, subliniem faptul că potrivit art.1
alin.(3) din Constitu ţ ie, Republica Moldova este un stat de drept ş i democratic, iar în jurispruden ţa sa constantă Curtea Constitu ţ ional ă reiterează importan ţ a principiului statului de
drept pentru o societate democratică.

Or, normele contestate con ţ in prevederi contrare tehnicii legislative, contrare condiţ iilor
de calitate a legii, motiv pentru care contravin art.32 din Constitu ţ ie ,
Curtea a reamintit că preeminen ţ a dreptului presupune, inter alia , asigurarea legalităţ ii
şi a certitudinii juridice (Raportul privind preeminen ţa dreptului, adoptat de că tre Comisia de
la Vene ţ ia la cea de-a 86 sesiune plenară, 2011, § 41).

Curtea Europeană a subliniat în jurisprudenţa sa că expresia „prevăzută de lege” presupune, între altele, ca legea să întrunească standardul calităţ ii , i.e. ca aceasta să fie accesibilă şi
previzibilă ( Rohlena v. Cehia [ MC], 27 ianuarie 2015, § 50; Vasiliauskas v. Lituania [ MC],
20 octombrie 2015, § 154; Koprivnikar v. Slovenia, 24 ianuarie 2017, § 48). De altfel, Curtea
notează că şi articolul 23 alin.(2) din Constitu ţ ie implică adoptarea de că tre legislator a unor
legi accesibile şi previzibile.
Curtea European ă a men ţionat că, deşi certitudinea este dezirabilă, aceasta ar putea antrena o rigiditate excesivă (Del Rio Prada v. Spania [MC], 21 octombrie 2013, §§ 92, 93).

Nevoia de a evita rigiditatea excesivă şi de a ţ ine pasul cu circumstanţ ele în schimbare presupune exprimarea unor legi în termeni care sunt , într -o mai mare sau mai mică măsură , vagi,
iar interpretarea şi aplicarea unor asemenea reglement ă ri depinde de practică ( Kokkinakis v.
Grecia, 25 mai 1993 , § 40). Pe de altă parte, utilizarea unor concepte şi a unor criterii prea
vagi în interpretarea unei prevederi legislative conduce la incompatibilitatea acesteia cu exi gen ţele clarit ăţ ii şi previzibilit ăţ ii, î n privin ţa efectelor sale ( Liivik v. Estonia, 25 iunie 2009,
§§ 96 104).

De asemenea, pentru ca legea să îndeplinească cerinţa previzibilităţ ii, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţ ile de exercitare a puterii de apreciere a
autorit ăţ ilor în domeniul respectiv, ţ inâ nd cont de scopul legitim urmă rit (Sissanis v. România, 25 ianuarie 2007, § 66 ). O putere discrelionară care nu este delimitat ă, chiar dacă face
obiectul controlului judiciar din punct de vedere formal, nu trece de testul previzibilităţii.
Aceeaşi concluzie este valabilă şi pentru puterea discre ţionară nelimitată a instanţelor judecătoreşti (HCC nr.28 din 23 noiembrie 2015, § 61).
Curtea Constitu ţ ională a reţ inut constant că principiul legalit ăţ ii şi al certitudinii juridice
este esen ţ ial pentru garantarea încrederii în statul de drept şi constituie protec ţ ie împotriva arbitrarului. Or, asigurarea respectivelor principii obligă statul să legifereze într- o manieră clar ă
şi previzibilă normele de drept adoptate.

Aşa dar, adoptarea de că tre legiuitor a actelor legislative accesibile, previzibile şi clare
se impune prin pisma art .23 alin . (2) din Legea supremă.
î n Hotărârea Curţ ii Constituţionale nr. 26 din 23 noiembrie 2010, a fost statuat că pentru a corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate şi claritate - norma de drept trebuie să fie formulat ă cu suficientă precizie, astfel încî t să permită persoanei să
decidă asupra conduitei sale şi să prevad ă, în mod rezonabil, în funcţ ie de circumstanţele cauzei, consecinţele acestei conduite. î n caz contrar, cu toate că legea conţ ine o norm ă de drept
care aparent descrie conduita persoanei în situa ţ ia dată, persoana poate pretinde c ă nu-şi cunoaşte drepturile şi obliga ţ iile. î ntr-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor
clarit ăţ ii este contrară art.23 din Constitu ţ ie, care statuează obligaţ ia statului de a garanta fiecă rui om dreptul de a-ş i cunoaş te drepturile .

Necesitatea examin ă rii calităţii legii de că tre autorităţ ile publice ale Republicii Moldova
a fost evidenţ iat ă şi în jurisprudenţa CtEDO pe mai multe cauze ( Busuioc v. Moldova, Gu( u v.
Moldova).
Astfel, în cauza Gu ţ u v. Moldova “...expresia “ prevă zută de lege” nu presupune doar
corespunderea cu legisla ţ ia na ţ ională , dar, de asemenea, se referă la calitatea acelei legisla ţ ii
(a se vedea Half ord v. the United Kingdom, Reports 1997 III, p.1017, §49) .

-

î n Hotărârea Cur ţ ii Constitu ţ ionale nr . 26 din 27 septembrie 2016, a fost statuat cu titlu

de principiu că la elaborarea unui act normativ legiuitorul trebuie să respecte normele de tehnică legislativă pentru ca acesta să corespund ă exigen ţ elor de calitate. Astfel, pentru a exclude orice echivoc, textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, f ără dificultăţ i sintactice şi pasaje obscure.

De asemenea, textul legislativ trebuie să corespundă principiului unităţ ii materiei legislative sau corela ţ iei între textele regulatorii, pentru ca persoanele să-şi poat ă adapta compor-

tamentul la reglement ă rile existente, ce exclud interpret ă rile contradictorii sau concurenţa între normele de drept aplicabile.
Finalmente, în ceea ce priveş te adoptarea legii prin î ncălcarea procedurii parlamentare , subliniem că în procesul legiferă rii , deputa ţ ii Liban Nicolaescu-Onofrei, Marcela Adam
precum şi Virgiliu Pîslariuc, au înaintat amendamentul nr . 03- 68 din 27 mai 2022, în condi ţ ii
contrare Regulamentului Parlamentului .
Or, potrivit art .59 al Regulamentului, deputaţ ii, comisiile permanente şi fracţ iunile parlamentare au dreptul să prezinte în scris propuneri conceptuale şi amendamente motivate la
proiectul de act legislativ , care se transmit comisiei permanente sesizate în fond în termen de
cel mult 30 de zile după primirea proiectului . Data înaintă rii amendamentului va fi data înregistră rii acestuia la comisia sesizată în fond, care ţ ine o eviden ţă special ă a amendamentelor
primite .

Iar, potrivit ari.65 alin.(2), î n cadrul pregătirii proiectului de lege pentru dezbatere în a
doua lectură, deputa ţ ii, comisiile permanente ş i fracţ iunile parlamentare pot prezenta amendamente comisiei sesizate în fond î n termen de 10 zile de la data aprobă rii proiectului î n pri m ă lectură . Prevederile art .59 se vor aplica în mod corespunză tor .

-

Pe aceast ă cale, proiectul nr. 123 datează din 5 aprilie 2022, a fost aprobat în primă lec
tură la 7 aprilie 2022, iar termenul limită pentru prezentarea amendamentului expira la 17
aprilie 2022. Depunerea amendamentului nr.03-68 din 27 mai curent , denotă depăşirea termenului regulamentar cu 40 zile.
Despre obligativitatea respectă rii procedurii parlamentare s-a pronun ţat î nalta Curte î n
Hotă rârea nr. 28 din 19 noiembrie 2020, observînd că autonomia regulamentară nu poate fi
exercitată î n mod discreţionar şi abuziv, cu î ncă lcarea atribuţ iilor constituţionale ale Parlamentului sau a normelor imperative privind procedura parlamentar ă (a se vedea HCC nr. 27
din 17 noiembrie 2015, §§ 36-37)
A

.

Examinând autonomia regulamentară parlamentară consacrată în art . 64 alin. ( 1 ) din
Constitu ţ ie î n comun cu alte prevederi legale, aceasta nu poate fi absolutizată, pentru că supremaţ ia Constitu ţiei reprezintă un principiu general, a cărui respectare este obligatorie, in clusiv pentru autoritatea legislativă, care nu poate adopta acte legislative şi aproba reguli procedurale parlamentare contrare dispoziţ iilor sau principiilor Constitu ţ iei . Autonomia parla
mentară nu legitimează instituirea unor reguli care încalcă litera ş i spiritul Legii Supreme (a
se vedea HCC nr. 9 din 2! mai 2013 , § 54).

-

î n jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a reţ inut că există un interes public prioritar pen-

tru funcţ ionarea efectivă a Parlamentului şi pentru î ndeplinirea misiunii sale într-o societate
democratică, cu respectarea condiţ iilor dezbaterii libere. Prin urmare, marja de apreciere care
trebuie acordată în acest domeniu trebuie să fie una largă. Totuşi, marja de discreţ ie na ţ ional ă,
deşi foarte important ă, nu este nelimitată şi trebuie să fie compatibilă cu conceptele de democra ţie politică efectivă şi preeminen ţă a dreptului. Trebuie asigurat, în special, un echilibru care le oferă un tratament echitabil şi adecvat membrilor unor minorităţ i parlamentare şi care
evită abuzul de pozi ţ ie dominant ă. Regulile care vizează funcţ ionarea internă a Parlamentului
nu trebuie să constituie o bază a majorităţii pentru abuzul de poziţ ie dominantă vizavi de
opozi ţ ie. Curtea d ă importanţă protecţ iei minorităţii parlamentare în faţ a abuzului majorităţ ii
(a se vedea Karâcsony şi al ţii v. Ungaria [ MC], 17 mai 2016, § 147 ).

Cadrul normativ pertinent

Constitu ţ ia Republicii Moldova
Articolul 1

Statul Republica Moldova
(3) Republica Moldova este un stat de drept , democratic, în care demnitatea omului, drepturile
şi libertăţ ile lui , libera dezvoltare a personalităţ ii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sî nt garantate.

Articolul 5
Democra ţ ia şi pluralismul politic
(1 ) Democra ţ ia în Republica Moldova se exercit ă în condi ţ iile pluralismului politic, care este
incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul .
(2) Nici o ideologie nu poate fi instituit ă ca ideologie oficială a statului.

Articolul 7
Constitu ţ ia , Lege Supremă
Constitu ţ ia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care
contravine prevederilor Constitu ţ iei nu are putere juridică .
Articolul 9
Principiile fundamentale privind proprietatea
(1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.
(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libert ăţ ilor şi demnit ăţii omului.
(3) Pia ţa, libera ini ţiativă economică, concuren ţa loial ă sînt factorii de bază ai economiei.

Articolul 23
Dreptul fiecă rui om de a-şi cunoa şte drepturile şi îndatoririle
( 1 ) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.
(2) Statui asigură dreptul fiecă rui om de a şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. In acest scop
statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.

-

A

Articolul 32. Libertatea opiniei şi a exprim ă rii
(1) Oricărui cetăţean îi este garantat ă libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvî nt, imagine sau prin alt mijloc posibil.
(2) Libertatea exprimă rii nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la
viziune proprie.
(3) S înt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi def ăimarea statului şi a poporului, î ndemnul la ră zboi de agresiune, la ură na ţ ional ă , rasial ă sau religioasă, incitarea la discriminare, la
separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestă ri ce atentează la regimul constitu ţ ional .

Articolul 34. Dreptul la informa ţ ie
( 1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ţ ie de interes public nu poate fi î ngr ădit.
(2) Autorit ăţ ile publice, potrivit competenţelor ce le revin , sînt obligate să asigure informarea
corect ă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informa ţ ie nu trebuie să prejudicieze m ăsurile de protecţ ie a cetăţenilor sau sigu ran ţa na ţ ional ă .
(4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.
( 5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii .
Articolul 54. Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţ i
(1 ) In Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi
libert ăţ ile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.
(2) Exerciţ iul drepturilor şi libertăţ ilor nu poate fi supus altor restrîngeri decî t celor prev ă zute
de lege , care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului interna ţ ional ş i sînt necesare în interesele securităţii naţ ionale, integrit ăţii teritoriale, bunăstării economice a ţării , ordinii
publice, în scopul prevenirii tulbură rilor în masă şi infracţ iunilor, protejă rii drepturilor , libertăţ ilor şi demnit ăţ ii altor persoane, împiedică rii divulgă rii informa ţ iilor confidenţ iale sau garantă rii autorităţ ii şi imparţ ialităţ ii justiţ iei .
(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.
(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţ ional ă cu situaţ ia care a determinat-o şi nu poate atinge
existenţa dreptului sau a libertăţ ii .

Articolul 64
Organizarea intern ă
(1) Structura, organizarea şi funcţ ionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele
financiare ale Parlamentului sînt prevă zute în bugetul aprobat de acesta .
Articolul 126
Economia
( 1) Economia Republicii Moldova este economie de pia ţă , de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurenţă liberă.
(2) Statul trebuie să asigure:
a) reglementarea activit ăţ ii economice şi administrarea proprietăţ ii publice ce- i aparţ ine în condi ţ iile legii;
b) libertatea comerţ ului şi activităţ ii de întreprinză tor, protecţ ia concurenţei loiale, crearea unui
cadru favorabil valorifică rii tuturor factorilor de producţ ie;
c) protejarea intereselor naţ ionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
d ) stimularea cercet ă rilor ştiin ţ ifice;
e) exploatarea ra ţ ională a pă m întului şi a celorlalte resurse naturale, în concordan ţă cu interesele na ţ ionale;
f ) refacerea şi protecţ ia mediului î nconjură tor, precum şi menţ inerea echilibrului ecologic;
g) sporirea num ă rului de locuri de munc ă , crearea condiţ iilor pentru creşterea calităţ ii vieţ ii;
h) inviolabilitatea investiţ iilor persoanelor fizice ş i juridice, inclusiv stră ine.

IV - CERINŢELE AUTORULUI SESIZĂ RII

Urmare celor expuse, în conformitate cu prevederile art . l , 5 , 7, 9, 23, 28 , 32, 34, 54 64 şi
126 din Constitu ţ ia Republicii Moldova, art . art.4 şi 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţ ional ă, art. art. 4, 38 , 39 din Codul Jurisdic ţ iei Constitu ţ ionale.
Solicit ă m î naltei Cur ţi :

.
.

1 Admiterea spre examinare şi declararea admisibilă a prezentei sesiză ri;
2 Exercitarea controlului constitu ţ ionalităţ ii şi declararea drept neconstitu ţ ională a unor
prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale, după cum urmează :
- textul „dezinformare - raspindirea inten ţ ionata a informa ţ iilor false create pentru a
d ă una unei personae, unui grup social , unei organiza ţ ii , sau securităţ ii statului”;
textul art .5 alin .(2) „cel pu ţ in 50% din programele audiovizuale achizi ţ ionate de peste
hotare trebuie să provină din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi din statele care
au ratificat Convenţ ia europeană privind televiziunea transfrontalieră”
textul art.6 alin . ( 4 ) „din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive,
jocurilor, publicităţ ii, serviciilor de teletext ş i tele-shoppingului ”;
- textul art . 17 alin. ( 4) „furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de
servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale de televiziune şi de radio cu conţ inut
informativ, informativ-analitic, militar şi politic care au fost produse în alte state decâ t statele
membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada şi statele care au ratificat
Conven ţ ia europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepţ ia filmelor şi a emisiunilor
de divertisment care nu au un con ţ inut militarist ”
- textul art.55 alin.( 12) „Este interzisă includerea în oferta de servicii media audiovizuale retransmise a serviciilor media audiovizuale aflate în afara jurisdicţ iei Republicii Moldova,
care con ţ in publicitate şi teleshopping adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova.”
- textul art.84 alin .( 102) „se sancţionează cu suspendarea licen ţei de emisie pe o perioada de p î nă la 7 zile furnizorii de servicii media care au difuzat repetat con ţ inuturi calificate
drept dezinformare după ce au fost sanc ţ iona ţ i conform art. 84 alin. 102”;
- textul art.84 alin. ( IO4 ) „suspendarea dreptului de a difuza comunicări audiovizuale
pentru un termen de cel mult 7 zile poate fi aplicata ca sanc ţ iune complementar ă pentru incalcarea prevederilor art . 4 alin . (3)-(9), art. 13 alin . (1 ) lit. b), alin . (4) ş i alin. (6) ”;
- textul art.84 alin.( 18 ) „serviciile media retransmise de către distribuitorii de servicii
media pentru care aceştia au fost sanc ţ iona ţ i conform alin (92 ) si (93) sunt interzise spre retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de cel pu ţ in 1 an”.

-

V - DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA OBIECTUL SESIZĂ RII

Aducem î n aten ţ ia î naltei Cur ţ i faptul că, în cadrul Reuniunii 1436 din 8 -10 iunie 2022 a
Comitetului de Miniş tri 1 , a fost emis comunicatul în privin ţa supravegherii execută rii
hotă rîrilor Cur ţ ii Europene pe cauza Manole şi al fii împotriva Republicii Moldova, în care s-a
subliniat riscurile ingerin ţei ncjustificatc în dreptul la libertatea de exprimare a jurnali ş ti lor , editorilor şi producătorilor. î n document se men ţ ionează „Se ridică întrebă ri cu privire la
compatibilitatea acestor amendamente cu standardele Consiliului Europei . î n special cu
recomand ă rile Comitetului de Mini ş tri . Rec( 96) 10 privind garan ţ iile independen ţei serviciului
public de radiodifuziune, kcc ( 200( ) ) 23 privind independen ţa şi func ţ iile autorit ăţ ilor de reglementare pentru sectorul radiodifuziunii şi CM/ Rec( 2QI 2 ) l privind guvernan ţa mass- media î n
serviciul public. Se poate aminti c ă inamovibilitatea membrilor Consiliului Audiovizualului
este un element cheie al independenţei ş i al protec ţ iei acestora î mpotriva orică rei ingerin ţ e, î n
special din partea for ţelor politice şi a intereselor economice. Deş i este important să se asigure
responsabilitatea autorităţ ii de reglementare, regulile de demitere a membrilor să i ar trebui să
exclud ă faptul că demiterea este utilizat ă ca mijloc de presiune politică . De asemenea, se ridică
întrebă ri cu privire la efectul pe care aceste modifică ri î l pot avea asupra independen ţei servi ciului public de radiodifuziune, care are un rol vital î n societate ca factor esen ţ ial al comunicării pluraliste.

[ . . . j î ntrebă rile ridicate mai sus cu privire la compatibilitatea noii legisla ţ ii cu stan dardele Consiliului Europei ş i impactul negativ pe care acesta l - ar putea avea asupra li bertăţ ii de exprimare ş i asupra independen ţ ei ş i pluralismului î n radiodifuziunea public ă ,
indic ă complexitatea problemei . ’’
VI - LISTA DOCUMENTELOR

VII - DECLARAŢIA ŞI SEMN Ă TUR Ă

Declar pe onoare ca informa ţ iile ce figurează î n prezentul formular de sesizare
sunt exacte.
Cu respect,

Adela RĂ ILEANU,

Grigore NOVAC,

Deputat

Deputat

_
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