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ABREVIERI 

 

AG – Agentul Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

C.Const. - Curtea Constituțională a Republicii Moldova 

CA – Consiliul Audiovizualului 

CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

CEDO – Convenția Europeană pentru Drepturile Omului 

CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent 

CM – Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei 

CO – Consiliul de observatori al TRM 

CoE – Consiliul Europei 

Constituția – Constituția Republicii Moldova 

CS – Consiliul de supraveghere al TRM 

CSD – Consiliul de supraveghere și dezvoltare al TRM 

CSMA – Codul serviciilor media audiovizuale  

CtEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

Reclamant – Reclamantul în procedurile Curții Europene a Drepturilor Omului 

TRM – Compania de Stat „Teleradio-Moldova”  
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CONTEXTUL ȘI SCOPUL STUDIULUI 

 

Odată cu dobândirea independenței Republicii Moldova, cadrul legal de reglementare a sectorului 

mediatic național, compus dintr-o serie de acte normative de stofă sovietică, a trecut printr-o lungă 

perioadă de tranziție. Reliefarea modestă a pluralismului în presa scrisă și audiovizuală a determinat 

legiuitorul să intervină treptat pentru a suplini lacunele legislative ce se făceau puternic resimțite în 

practică.  

În unele cazuri, aceste eforturi au rezultat însă într-o reglementare defectuoasă și ineficientă să asigure 

respectarea standardelor internaționale ale drepturilor omului privind libertatea de opinie și de exprimare. 

Drept consecință, Republica Moldova s-a pomenit în multiple rânduri condamnată pentru încălcarea 

Articolului 10 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.  

În perioada cuprinsă între anii 2007 și 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat patru 

hotărâri de acest fel în cauzele Flux (nr. 2) c. Moldovei, Kommersant Moldovy c. Moldovei, Gavrilovici c. 

Moldovei și Manole și alții c. Moldovei, care așteaptă de un deceniu să fie executate deplin la Chișinău. 

Acest lucru presupune implementarea unor reforme menite să stopeze, să remedieze și să prevină 

repetitivitatea încălcărilor constatate.  

Guvernului Republicii Moldova îi revine obligația să prezinte Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 

un Plan de acțiuni capabil să modifice cadrul legal și/sau practicile administrative ori judiciare într-un mod 

ce ar exclude posibilitatea comiterii repetate a încălcărilor de același tip. Deși de la emiterea celor patru 

hotărâri și până acum s-au scurs mai bine de zece ani, Guvernul și-a executat parțial această obligație 

abia la data de 7 octombrie 2021, atunci când a prezentat Comitetului de Miniștri Planurile de acțiuni în 

două cauze: Kommersant Moldovy c. Moldovei și Manole și alții c. Moldovei. Statutul executării celorlalte 

hotărâri rămâne însă, în cel mai bun caz, necunoscut. În esență, reticența autorităților de a-și onora acest 

angajament presupune faptul că sursa problemelor semnalate în fața CtEDO poate genera noi încălcări.  

Prezentul studiu face o analiză a cauzei Manole și alții c. Moldovei, examinând circumstanțele care au 

stat la originea plângerii jurnaliștilor-reclamanți, constatările CtEDO, parcursul cadrului de reglementare 

a relațiilor juridice relevante cazului, precum și eficiența Planului de acțiuni al Guvernului, determinând 

în ce măsură statul a reușit să înlăture cauzele care au subminat libertatea de exprimare a jurnaliștilor 

reclamanți în cauza Manole și alții c. Moldovei. 

Urmărind scopul de a contribui la executarea adecvată de către Republica Moldova a hotărârilor CtEDO 

în cauze privind libertatea de exprimare, studiul vine să constate dacă măsurile cu caracter general, 

întreprinse de către Republica Moldova, presupun remedii eficiente pentru asigurarea independenței 

editoriale a instituțiilor mass-media publice prin neadmiterea actelor de cenzură exercitate de către forțele 

politice aflate la guvernare prin intermediul conducerii de vârf a furnizorilor publici. 

În prezent, chiar dacă deocamdată palmaresul Republicii Moldova nu a fost completat cu alte condamnări 

similare la CtEDO, persistă îngrijorarea că lipsa unei evaluări adecvate a proceselor și cauzelor 

(ne)executării hotărârilor ce vizează cazuri de încălcare a dreptului la libertatea de exprimare, precum și 

modificările operate recent în legislația media audiovizuală pot duce la repetitivitatea situațiilor.  
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SECȚIUNEA 1 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE – DREPT VITAL PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ  

 
Libertatea de exprimare a fiecărui cetățean și a mass-mediei joacă un rol fundamental în societate, fiind 

considerată unul dintre pilonii unei societăți democratice și o condiție prealabilă esențială pentru 

asigurarea protecției altor drepturi fundamentale ale fiecărui individ1. 

Din perspectivă istorică, aportul major al presei în fortificarea democrațiilor veritabile rămâne a fi un fapt 

incontestabil. Datorită valorificării mecanismelor de monitorizare, verificare și echilibrare a exponenților 

puterii publice, mass-media și-a dobândit, pe bună dreptate, calitatea de „a patra putere în stat”.  

Legiferarea garanțiilor ce oferă persoanelor, în general, și presei, în particular, posibilitatea efectivă de a 

primi și a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice trebuie să constituie un imperativ 

atât pentru statele caracterizate printr-o democrație avansată, cât și pentru cele aflate în proces de 

tranziție. 

Mecanismele de protecție a libertății de exprimare a mass-mediei 

 

 

Constituția Republicii Moldova 
 

Articolul 32 – Libertatea opiniei și a exprimării 
(1) Oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum și libertatea 
exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil. 
Articolul 34 – Dreptul la informație 
(5) Mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii. 

Adoptată la 29 iulie 1994 

 

 

 

Legea presei 
 

Articolul 1 – Libertatea presei  
(1) În Republica Moldova, libertatea presei constituie un drept fundamental consfințit de 
Constituție. Statul garantează tuturor persoanelor dreptul la exprimarea liberă a opiniilor şi 
ideilor, la informare veridică asupra evenimentelor din viața internă şi cea internațională prin 
intermediul publicațiilor periodice şi al agențiilor de presă, care îşi desfășoară activitatea în 
condițiile pluralismului politic, precum şi respectarea legislației cu privire la drepturile de autor. 
(2) Cenzura de orice fel asupra publicațiilor periodice şi agențiilor de presă, imixtiunea în 
activitatea lor de pregătire şi de difuzare a informației sunt interzise. 

Adoptată la 26 octombrie 1994 

 
 

                                                 
1 CtEDO, cauza Handyside c. Regatului Unit (cererea nr. 5493/72), par. 49; 
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Legea cu privire la libertatea de exprimare 
 

Articolul 4 – Libertatea de exprimare a mass-mediei 
(1) Statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei. Nimeni nu poate interzice sau 
împiedica mass-media să răspândească informații de interes public decât în condițiile legii. 
Articolul 5 – Interzicerea cenzurii în mass-media 
(1) Independența editorială a mass-mediei este recunoscută și garantată de lege. Cenzura 
este interzisă. 
(2) Se interzice ingerința în activitatea editorială a mass-mediei, cu excepția cazurilor 
prevăzute de lege. În cazul în care ingerința este prevăzută de lege, ea urmează a fi 
interpretată limitativ. 
(3) Nu se admite crearea de autorități publice pentru controlul prealabil al informației care 
urmează a fi răspândită de mass-media. 
(5) Cenzura în mass-media publică, precum și împiedicarea ilegală intenționată a activității 
mass-mediei, atrage răspundere penală. 

Adoptată la 23 aprilie 2010 

 

 

 

Codul serviciilor media audiovizuale 
Articolul 7 – Libertatea de exprimare 
(1) Statul garantează libertatea de exprimare furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de 
servicii media. 
(2) Furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media sunt obligați să respecte 
dreptul persoanelor la libertatea de exprimare, precum și dreptul de a primi informații. 
(3) Furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media pun la dispoziția publicului 
servicii media audiovizuale în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii cu 
privire la libertatea de exprimare. 
(4) Consiliul Audiovizualului acționează, din oficiu și la sesizare, în vederea asigurării libertății 
de exprimare. 
 (5) Controlul conținutului serviciilor media audiovizuale înainte de difuzarea acestora este 
interzis. 
 
Articolul 8 – Independența editorială și libertatea de creație 
(1) Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă independent şi liber asupra conținutului 
serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu legislația privind serviciile media 
audiovizuale şi condițiile licenței de emisie. 
(2) Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă. 
 
(3) Este interzisă imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare şi 
prezentare a programelor audiovizuale şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale 
din partea oricăror persoane sau autorități publice. 

 
Adoptat la 8 noiembrie 2018 
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Codul Penal 
Articolul 1801  
(1) Împiedicarea intenționată a activității mass-media sau a jurnalistului, precum și 
intimidarea mass-media sau a jurnalistului pentru critică se pedepsesc cu amendă în mărime 
de la 500 la 650 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii publice pe un termen de până la 2 ani. 
 
Articolul 1802  
 
(1) Denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicția nejustificată de a 
răspândi anumite informații, impusă de către conducerea mass-mediei publice se 
pedepsește cu amendă de la 650 la 850 unități convenționale cu (sau fără) privarea de 
dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
până la 5 ani. 
Indicația funcționarului public sau a persoanei care exercită funcție de demnitate publică cu 
privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaților mass-media, precum și orice 
altă formă de împiedicare a tiraj arii sau răspândirii informației se pedepsesc cu amendă de 
la 650 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. 

 
Adoptat la 18 aprilie 2002 

* arti. 1801 și 1802 au fost introduse la data de 21 martie 2013 

 

 

 

Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 
 
Articolul 10 – Libertatea de exprimare  
Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie 
și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice 
și fără a ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună societățile 
de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 
 

*Ratificată de Republica Moldova în anul 1997 

 
 

 

Declarația Universală a Drepturilor Omului 
Articolul 19 
Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării. Acest drept include libertatea de a 
avea opinii fără fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a 
răspândi informații şi idei prin orice mijloace independent de frontierele de stat. 
 

*Republica Moldova (R.S.S.M.) a aderat la 

Declarația Universală a Drepturilor Omului în anul 1990. 
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De-a lungul timpului, Republica Moldova a ratificat convenții și a adoptat legi menite să asigure tuturor 

persoanelor dreptul la libera exprimare. Paleta de garanții consacrate în textul legilor reprezintă rezultatul 

unui proces legislativ treptat și de lungă durată, fiind impulsionat, în unele cazuri, de condamnarea 

statului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru sfidarea standardelor internaționale 

în materia libertății de exprimare.  

Continuitatea provocărilor la adresa libertății de exprimare a jurnaliștilor 

 

De la ratificarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) și până în prezent, palmaresul 

Republicii Moldova a fost completat cu multiple hotărâri de condamnare pentru încălcarea Articolului 10 

al CEDO, care acordă o protecție amplă libertății de exprimare. Practicile existente în raport cu mass-

media din Republica Moldova trezesc însă bănuiala rezonabilă că provocările la adresa libertății de 

exprimare a jurnaliștilor nu au încetat cu aceste hotărâri.  

 

În ultimii trei ani, libertatea presei a fost supusă unor limitări ilegale, de la împiedicarea jurnaliștilor să 

reflecte evenimentele legate de protestele antiguvernamentale2, până la presiuni exercitate asupra 

jurnaliștilor care dezvăluie acte de corupție în rândul politicienilor moldoveni3 și amenințări cu arest al 

reporterilor care își exercitau misiunea de informare a cetățenilor asupra evenimentelor din stânga 

Nistrului4. 

 

Concluziile mai multor rapoarte5 naționale relevă o situație alarmantă a mass-mediei din Republica 

Moldova, determinată în principal de numărul mare de încălcări ale drepturilor și libertăților jurnaliștilor6, 

inclusiv a dreptului la libera exprimare. Aceste constatări vin să probeze că demersurile statului nu au 

fost suficiente pentru a remedia eficient problemele din domeniu. 

 

Asigurarea libertății de exprimare a mass-mediei rămâne a fi un subiect de importanță vitală în Republica 

Moldova. Îmbunătățirea mediului de activitate pentru presa independentă implică reformarea eficientă a 

cadrului legal național și sporirea practicilor administrative și judiciare de aplicare a legii în conformitate 

cu obligațiunile internaționale asumate.  

 

                                                 
2 Balkan Insight, „Moldova Media NGOs Accuse Police of Obstruction”, 2018 

https://balkaninsight.com/2018/08/29/media-ngo-s-in-moldova-protests-against-abuses-08-29-2018/; 
3 Balkan Insight „Moldovan Journalists Under Unprecedented Fire Before Election”, 2019 

https://balkaninsight.com/2019/01/24/moldovan-journalists-under-unprecedented-fire-before-election-01-21-2019/; 
4 ONG-urile de media condamnă acțiunile ilegale ale militarilor din cadrul forțelor pacificatoare, îndreptate împotriva jurnaliștilor 

http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%C4%83-ac%C8%9Biunile-ilegale-ale-militarilor-din-cadrul-
for%C8%9Belor-1; 
5 Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova, CJI 

(2020) http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%C8%9Bia-presei-din-republica-moldova-%C3%AEn-anul-2020; 
(2019) http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%C8%9Bia-presei-din-republica-moldova-%C3%AEn-anul-2019; 
(2018) http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%C8%9Bia-presei-ispm-din-republica-moldova-%C3%AEn-2018; 
Vibrant Information Barometer, IREX 
(2021) https://ww Balkan Insight w.irex.org/sites/default/files/pdf/vibe-moldova-2021.pdf; 

Freedom House, „Viața privată și libertatea de exprimare în Republica Moldova: un dezechilibru periculos pentru jurnaliști”  
(2021) https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-11/Privacy_and_Freedom_of_Expression_ROM.pdf; 
6 Media Azi, rubrica Declarații http://media-azi.md/ro/content/declara%C8%9Bii; 

https://balkaninsight.com/2018/08/29/media-ngo-s-in-moldova-protests-against-abuses-08-29-2018/
https://balkaninsight.com/2019/01/24/moldovan-journalists-under-unprecedented-fire-before-election-01-21-2019/
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%2525C4%252583-ac%2525C8%25259Biunile-ilegale-ale-militarilor-din-cadrul-for%2525C8%25259Belor-1
http://media-azi.md/ro/stiri/ong-urile-de-media-condamn%2525C4%252583-ac%2525C8%25259Biunile-ilegale-ale-militarilor-din-cadrul-for%2525C8%25259Belor-1
http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%2525C8%25259Bia-presei-din-republica-moldova-%2525C3%2525AEn-anul-2020
http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%2525C8%25259Bia-presei-din-republica-moldova-%2525C3%2525AEn-anul-2019
http://media-azi.md/ro/publicatii/indicele-privind-situa%2525C8%25259Bia-presei-ispm-din-republica-moldova-%2525C3%2525AEn-2018
https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/vibe-moldova-2021.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-11/Privacy_and_Freedom_of_Expression_ROM.pdf
http://media-azi.md/ro/content/declara%2525C8%25259Bii
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Analiza și evaluarea complexă a circumstanțelor și cauzelor care au generat încălcări ale dreptului la  

libera exprimare, constatate de CtEDO, trebuie să constituie o etapă premergătoare politicilor și 

reformelor pe care statul urmează să le implementeze. Reticența de lungă durată a Guvernului Republicii 

Moldova de a evalua, prin prisma unui Plan de acțiuni în cauza Manole și alții c. Moldovei, eficiența 

mecanismelor naționale de protecție a libertății de exprimare a mass-mediei publice trezesc incertitudine 

în privința faptului dacă sursa problemelor semnalate în fața Curții mai poate genera noi încălcări. 

 

Principala provocare este de a determina dacă Republica Moldova și-a ajustat cadrul legal național într-

o manieră care să excludă imixtiunile în dreptul la libera exprimare a mass-mediei și să ofere garanții 

suficiente împotriva controlului conducerii de vârf a furnizorului public de servicii media și, implicit, 

împotriva imixtiunii în politica editorială a acestuia, exercitată de către forțele politice aflate la guvernare.  

 

SECȚIUNEA 2 

IMIXTIUNILE ÎN DREPTUL LA LIBERA EXPRIMARE A JURNALIȘTILOR  

 

Manole și alții contra Moldovei (Cererea nr. 13936/02)7 

 

Cauza Manole și alții c. Moldovei a fost inițiată în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în 

anul 2002, după ce nouă jurnaliști8, angajați și foști angajați ai Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” 

(TRM), au semnalat existența unor imixtiuni continue în dreptul lor la libera exprimare.  

Reclamanții au invocat că, timp de 10 ani cât au activat la TRM, au fost supuși cenzurii din partea forțelor 

politice aflate la guvernare, prin intermediul conducerii de vârf a instituției mass-media. Presiunile s-au 

acutizat în special în anul 2001, după ce Partidul Comuniștilor9 a obținut o majoritate parlamentară în 

rezultatul alegerilor, iar nivelul cenzurii în cadrul mass-mediei publice a devenit insuportabil.  

Ingerințele în dreptul reclamanților de a se exprima liber au fost exercitate prin diverse mijloace. În 

virtutea poziției dominante de care se bucura la acea vreme TRM, pluralismul audiovizual a fost limitat 

la extremă, spațiul de emisie fiind monopolizat de către forțele politice aflate la guvernare. „Niciun partid 

politic de opoziție, fie el parlamentar sau extraparlamentar, nu avea acces la spațiu de emisie. Orice 

reportaj ce conținea mesaje care puteau fi interpretate drept un alt punct de vedere decât cel al Partidului 

Comunist erau interzise pentru a fi lansate pe post”, se menționa în cererea reclamanților. 

Regimului odios de cenzură a presupus și crearea unei „liste negre” cu personalități din lumea politică, 

culturală, științifică etc., care nu susțineau Partidul Comunist. Potrivit reclamanților, o serie de idei și 

relatări cu privire la evenimente istorice au fost, de asemenea, interzise. În cadrul tuturor programelor 

audiovizuale nu putea fi admisă pronunțarea cuvintelor precum „român”, „limba română”, „Basarabia”, 

„regim totalitar” sau referirea la anumite perioade și evenimente istorice, cum ar fi cea interbelică, 

foametea organizată, regimul stalinist, perioada deportărilor, Gulag, perioada renașterii naționale din 

                                                 
7 Hotărârea CtEDO emisă în cauza Manole și alții c. Moldovei, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94075; 
8 Jurnaliștii reclamanți: Larisa Manole, Corina Fusu, Mircea Surdu, Dinu Rusnac, Viorica Cucereanu-Bogatu, Angela Aramă-

Leahu, Ludmila Vasilache, Leonid Melnic și Diana Donică. 
9 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) este un partid politic de stânga din Republica Moldova, fiind principalul 

partid care a guvernat Republica Moldova în perioada 2001–2009. În aceeași perioadă, liderul formațiunii, Vladimir Voronin, a 
exercitat funcția de Președinte al țării. Din 2009 și până în 2019 PCRM s-a aflat în opoziție parlamentară. 
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1989. Mai mult, jurnaliștii au fost împiedicați să informeze publicul cu privire la protestele 

antiguvernamentale din perioada ianuarie - mai 2002. 

Aceste circumstanțe au determinat jurnaliștii să întreprindă măsuri de protest împotriva cenzurii. Prin 

urmare, la 25 februarie 2002, peste 300 de angajați ai TRM au semnat o declarație în care se plângeau 

de „cenzura politică în stil sovietic” și solicitau autorităților să respecte principiile democratice inerente 

unui stat de drept. Declarația a fost transmisă tuturor agențiilor de știri din Moldova și, la 26 februarie, 

aproximativ 20.000 de persoane s-au adunat în semn de protest în fața sediului TRM. 

La 27 februarie 2002, angajații TRM au decis să inițieze o grevă pasivă, au cerut abolirea cenzurii și au 

început să producă programe de știri necenzurate. În cele din urmă, a fost introdusă o stare de urgență 

nedeclarată, trupele Batalionului cu Destinație Specială „Fulger” și alte trupe militare au fost dislocate la 

sediul companiei, iar liderii grevei au fost demiși.  

Constatările CtEDO 

 

În hotărârea adoptată la 17 septembrie 2009, CtEDO a constatat că, în perioada februarie 2001 - 

septembrie 2006, în cadrul buletinelor de știri și altor programe audiovizuale ale TRM10 a existat o 

tendențiozitate considerabilă vizavi de descrierea activităților președintelui și a Guvernului Republicii 

Moldova.  

Reprezentanții partidelor de opoziție au fost privați de posibilitatea de a avea acces la televiziune pentru 

a-și comunica viziunile. Totodată, a existat o politică de restricționare a reflectării unor categorii de 

evenimente, precum și restricții în abordarea unor subiecte de discuție considerate sensibile din punct 

de vedere politic sau care se puteau răsfrânge negativ asupra guvernării.  

Curtea a constatat că jurnaliștii, editorii şi producătorii postului public de televiziune, reclamanți în cauza 

examinată, au fost afectați de aceste politici restrictive și au trecut, astfel, printr-o imixtiune continuă în 

dreptul lor la libertatea de exprimare.  

Subsecvent, CtEDO a statuat că, în virtutea monopolului din domeniul audiovizualului de care se bucura 

TRM în acea perioadă, autoritățile naționale aveau o obligație pozitivă de a garanta furnizorului public 

de servicii media audiovizuale posibilitatea efectivă de a transmite știri şi informații corecte şi 

echidistante. În același timp, statului îi revenea obligația să ofere TRM suficiente garanții pentru a putea 

produce și difuza conținuturi audiovizuale care să reflecte un spectru larg și divers de opinii politice și 

subiecte de interes public.  

Întrucât cadrul legal în vigoare pe întreaga perioadă vizată nu oferea garanții suficiente pentru a preveni 

și a curma imixtiuni în politica editorială a furnizorului public, exercitate de forțele politice aflate la 

guvernare prin intermediul conducerii de vârf a TRM, Curtea a constatat că a existat o încălcare a 

Articolului 10 al Convenției.   

 

 

                                                 
10 Hotărârea CtEDO emisă în cauza Manole și alții c. Moldovei, Ro: 

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MANOLE%20SI%20ALTII%20(satisfactie%20echitabila)%20(ro).pdf; 

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MANOLE%252520SI%252520ALTII%252520(satisfactie%252520echitabila)%252520(ro).pdf
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SECȚIUNEA 3 

IMPLEMENTAREA HOTĂRÂRILOR CtEDO   

 

Noțiuni generale  

 

Ce exact trebuie să facă Republica Moldova după ce a fost condamnată? 

 

Odată cu aderarea la Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, 
cunoscută și sub denumirea de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), Republica Moldova, 
alături de alte state semnatare, și-a asumat obligația să se conformeze deciziilor și hotărârilor Curții 
Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Acest angajament presupune un proces complex de 
transpunere în practică a unor măsuri individuale și generale de implementare a hotărârilor, menite să 
stopeze, să remedieze și să prevină repetitivitatea încălcărilor constatate de Înalta Curte. 
 

 Măsurile cu caracter individual 
 

Primele acțiuni ale statului ajuns pe „banca condamnaților” la CtEDO vizează autorii plângerii către Curte, 
adică reclamantul lezat într-un drept garantat de Convenție. În acest sens, statul trebuie să întreprindă, 
în favoarea individului prejudiciat, o serie de măsuri care să restabilească, pe cât de mult posibil, starea 
de fapt existentă până la momentul comiterii încălcării. În terminologia juridică, această operațiune poartă 
denumirea de principiul restitutio in integrum.  
 

Plata despăgubirilor reprezintă una dintre măsurile reparatorii care este cel mai des întâlnită în practică. 

Cuantumul banilor pe care un stat îi scoate din buzunar este determinat de către CtEDO și indicat în 

textul hotărârii. Plata satisfacției echitabile urmărește scopul de a compensa prejudiciul material și/sau 

moral cauzat reclamantului. Există însă unele situații când despăgubirile de ordin financiar nu sunt 

capabile să remedieze suficient repercusiunile nefaste ale unor încălcări. În aceste cazuri, statul 

condamnat poate fi impus să recurgă la alte tipuri de măsuri cu caracter individual. Poate fi vorba despre 

rejudecarea cauzelor soluționate inechitabil, restituirea proprietăților, eliberarea persoanelor reținute în 

mod ilegal, revocarea unei decizii de deportare, reangajarea persoanei în funcția ocupată anterior etc.  

 

 Măsurile cu caracter general 
 

Remedierea consecințelor violării drepturilor unui sau mai multor reclamați este cu siguranță una dintre 

principalele etape ale implementării hotărârilor CtEDO, însă, dacă nu este identificată și eradicată sursa 

catalizatoare a problemei, există riscul ca statele condamnate „să se poticnească de aceeași piatră” a 

injustiției de mai multe ori, pomenindu-se din nou pe banca acuzaților la CtEDO. Tocmai din acest motiv, 

pe lângă măsurile cu caracter individual, statul este obligat să gândească, să elaboreze și să 

implementeze și o serie de măsuri generale, menite să prevină apariția unor încălcări similare pe viitor. 

Adesea, statele condamnate întâmpină dificultăți în definirea și implementarea acestor măsuri generale. 

În lipsa unei evaluări complexe a circumstanțelor aplicabile cauzei, este extrem de dificil să identifici ce 

exact poate fi făcut pentru a preveni alte încălcări.  

 

În unele cazuri, particularitățile cauzei arată clar că violarea a avut loc din cauza deficiențelor legislației 

naționale. Poate fi vorba de prevederi legale ce contravin CEDO ori de lipsa legislației care să transpună 

la nivel național garanțiile Convenției. Prin urmare, statul nu are decât să-și „remodeleze” sau să 

completeze adecvat cadrul legal pentru a se conforma hotărârilor Curții. Mai există alte situații în care 
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violarea este determinată de alți factori decât disonanțele dintre legislația națională și CEDO. Este vorba 

de precaritatea practicii judiciare, adică modul defectuos în care instanțele de judecată interpretează și 

aplică legea. În acest caz, măsurile cu caracter general pot presupune schimbarea practicii judiciare. În 

acest sens, statul trebuie doar să se asigure că hotărârea este publicată și transmisă instanțelor de 

judecată și altor autorități, fiind acompaniată, unde este necesar, de o circulară explicativă. 

 

De asemenea, în practică se regăsesc exemple în care măsurile cu caracter general constau în 

îmbunătățirea condițiilor materiale în penitenciare prin recondiționarea adecvată a spațiilor de detenție.  

 

Cine supraveghează implementarea hotărârilor CtEDO?  

 

Comitetul de Miniștri (CM), organismul interguvernamental al Consiliului Europei, exercită atribuția de 

supraveghere a implementării hotărârilor CtEDO. Formal, CM este compus din reprezentanții guvernelor 

statelor membre, adică miniștrii de externe ai fiecărui stat. În practică, miniștrii deleagă  însă acest rol 

reprezentanțelor permanente de la Strasbourg. Astfel, supravegherea implementării hotărârilor CEDO 

se face de către reprezentanții permanenți adjuncți ai statelor membre. 

 

În exercitarea acestei atribuții, CM este asistat de propriul Secretariat și de Departamentul pentru 

Executarea Hotărârilor CtEDO (DEH), care este parte a Directoratului General pentru Drepturile Omului 

și Statul de Drept. Primul este responsabil pentru buna funcționare a Consiliului în ceea ce privește 

procedurile de luare a deciziilor, în timp ce DEH depuneri eforturi, alături de statele membre, pentru a 

determina acțiunile specifice necesare pentru a implementa în totalitate hotărârile CtEDO.  

 

CM al Consiliului Europei supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor CtEDO de fond, a deciziilor 

privitoare la reconcilierile amiabile și a hotărârilor de respingere a cazurilor (articolele 46 și 39, Protocolul 

4 din CEDO, art. 43 din Regulamentul Curții). 

 

În 2004 și 2008, Comitetul de Miniștri a adoptat Recomandările privitoare la îmbunătățirea măsurilor 

corective pe plan intern (2004) și pe cele privitoare la capacitatea internă de implementare rapidă a 

hotărârilor CEDO (2008), invitând statele membre să implementeze corecții eficiente pentru a evita 

readucerea cazurilor similare în fața CtEDO11. 

Executarea hotărârii emise în cauza Manole și alții c. Moldovei  

 

 Planul de acțiuni (2011) 

 

La data de 2 august 2011, Guvernul Republicii Moldova a prezentat Comitetului de Miniștri un raport ce 

enumeră acțiunile pe care statul le-a întreprins și/sau trebuia să le întreprindă în vederea executării 

hotărârii CtEDO emise în cauza Manole și alții c. Moldovei. 

                                                 
11 European Implementation Network (EIN), Executarea Hotărârilor CtEDO. Ghid pentru ONG-uri, părți vătămate și avocați.  

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Han
dbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf
https://static1.squarespace.com/static/55815c4fe4b077ee5306577f/t/5ecbb42b5060ad27ee22da6b/1590408245531/EIN+Handbook_EN_2020_RO_withCoverPage.pdf
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Potrivit documentului12, măsurile cu caracter individual întreprinse de către stat erau exprimate prin 

plata despăgubirilor. Astfel, până la data de 23 decembrie 2010, Republica Moldova a compensat 

reclamanților prejudiciul moral în valoare totală de 18.000 de euro. Altfel spus, fiecare dintre cei nouă 

jurnaliști s-a ales cu câte 2.000 de euro. Suplimentar, statul a scos din buzunar 8.840 de euro pentru a 

compensa cheltuielile suportate de către reclamanți. Guvernul a mai enunțat că restabilirea situației de 

fapt existente până la momentul comiterii încălcării (restitutio in integrum) nu reprezintă o măsură cu 

caracter individual fiabilă pentru acest caz. 

Partea raportului care vizează măsurile cu caracter general a fost extrem de modestă, fiind bazată pe 

o serie de acțiuni care, în mod obiectiv, nu puteau fi considerate eficiente pentru a preveni apariția unor 

încălcări similare pe viitor. Este vorba despre traducerea hotărârii în limba română, publicarea acesteia 

în Monitorul Oficial și pe website-ul Ministerului Justiției, precum și expedierea copiei hotărârii traduse 

către autoritățile naționale interesate.   

În ceea ce privește „remodelarea” sau completarea adecvată a cadrului legal național, Guvernul 

Republicii Moldova a făcut trimitere la hotărârea emisă pe caz, invocând eronat că CtEDO a stabilit deja 

că deficiențele legislative au fost remediate. De fapt, în hotărârea menționată, Curtea a notat că „nu 

poate examina noua legislație pentru a stabili dacă situația care a dat naștere încălcării a fost remediată”.  

Prin urmare, CM al Consiliului Europei a continuat supravegherea cazului Manole și alții c. Moldovei și 

după prezentarea Planului de acțiuni din 2011, menționând că este în așteptarea unui document 

actualizat sau revizuit. Acest fapt constituie un indicator elocvent că măsurile pe care le-a specificat 

Guvernul nu au fost suficiente și trebuiau regândite13. 

 Planul de acțiuni revizuit (2021) 

La data de 7 octombrie 2021, adică după 12 ani de la emiterea hotărârii, Guvernul Republicii Moldova a 

venit cu un Plan de acțiuni revizuit14, la finalul căruia Comitetul de Miniștri este invitat să pună capăt 

supravegherii în cauza Manole și alții c. Moldovei.  

Guvernul a specificat o serie de măsuri cu caracter general (modificări legislative, unificarea practicii 

judiciare și formarea profesională) pe care statul le-a întreprins, considerându-le suficiente pentru a 

preveni încălcări similare pe viitor.   

O importanță sporită în acest sens prezintă modificările cadrului legal național. În Planul de acțiuni 

revizuit se menționează despre adoptarea Legii cu privire la libertatea de exprimare și completarea 

Codului Penal cu două articole care incriminează cenzura, acțiunile de împiedicare a activității presei și 

de intimidare a jurnalistului pentru critică.  

                                                 
12 Report/Planul de acțiuni prezentat de Guvernul Republicii Moldova în cauza Manole și alții c. Moldovei, 2011 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168063cc3d; 
13 European Implementation Network (EIN), Cauzele CtEDO ce vizează libertatea presei din Republica Moldova încă așteaptă 

implementarea, 2020 
https://www.einnetwork.org/blog-five/2020/10/12/forgotten-moldovan-media-freedom-echr-cases-await-
implementation?fbclid=IwAR0jNoj4Q6JPsewRta7Mw9mPBrQFkMh7ob2nXRlVTlLgsIG5AaHm9gfGJpI#_ftnref1=; 
14 Report/Planul de acțiuni revizuit prezentat de Guvernul Republicii Moldova în cauza Manole și alții c. Moldovei, 2021  

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a42866; 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168063cc3d
https://www.einnetwork.org/blog-five/2020/10/12/forgotten-moldovan-media-freedom-echr-cases-await-implementation?fbclid=IwAR0jNoj4Q6JPsewRta7Mw9mPBrQFkMh7ob2nXRlVTlLgsIG5AaHm9gfGJpI#_ftnref1
https://www.einnetwork.org/blog-five/2020/10/12/forgotten-moldovan-media-freedom-echr-cases-await-implementation?fbclid=IwAR0jNoj4Q6JPsewRta7Mw9mPBrQFkMh7ob2nXRlVTlLgsIG5AaHm9gfGJpI#_ftnref1
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a42866
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În aceeași ordine de idei, Guvernul subliniază importanța adoptării Codului serviciilor media audiovizuale 

(CSMA), care transpune în legislația națională prevederile Directivei 2010/13/UE privind serviciile media 

audiovizuale15 și vine cu o serie de garanții împotriva ingerințelor din partea autorităților naționale, 

inclusiv a partidelor politice aflate la guvernare. Printre acestea, Guvernul a remarcat competența 

Consiliului Audiovizualului (CA) de a examina cazurile ce vizează amenințări, presiuni sau intimidări de 

natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a activității furnizorilor de servicii 

media și de a sesiza autoritățile competente. În acest context, Guvernul menționează despre autonomia 

și independența organizațională a CA din perspectiva componenței organului și mecanismului de numire 

a acestuia, care diferă de cel prevăzut anterior de legislația abrogată. 

Încetarea supravegherii executării hotărârii – o decizie prematură 

 

Practicile existente în mass-media publică din Republica Moldova denotă că măsurile cu caracter general 

la care face referire Guvernul în Planul de acțiuni revizuit, prezentat Comitetului de Miniștri al Consiliului 

Europei, s-au dovedit a fi ineficiente în remedierea integrală a problemelor legate de imixtiunea forțelor 

politice în activitatea editorială a furnizorului public de televiziune. Totodată, amendamentele operate 

recent în legislația media audiovizuală (vezi Secțiunea 5) anulează valabilitatea argumentelor Guvernului 

privitoare la remedierea eficientă a cadrului legal național.   

Cumulul acestor circumstanțe denotă că potențiala închidere a procesului de supraveghere a 

implementării hotărârii CtEDO emise în cauza Manole și alții c. Moldovei ar constitui un pas prematur. 

Din acest motiv, la data de 26 octombrie 2021, în conformitate cu Regula 9.2. din Regulamentul CM16, 

CJI a expediat17 Departamentul pentru Executarea Hotărârilor CtEDO o comunicare18 în care informează 

CM al CoE despre faptul că aspectele problematice constatate de CtEDO în cauza Manole și alții c. 

Moldovei nu au fost remediate în mod corespunzător, iar stoparea procesului de supraveghere a 

implementării hotărârii este prematură.  

Potrivit Departamentului de executare a hotărârilor CtEDO19, notificarea CJI a fost expediată Agentului 

guvernamental al Republicii Moldova și adusă la cunoștința Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. 

Deocamdată, Guvernul nu a revenit cu un răspuns la cele semnalate de către CJI. 

 

                                                 
15 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a CoE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite 

prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media 

audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 

2010; 
16 Regulile Comitetului de Miniștri al CoE privind supravegherea executării hotărârilor https://rm.coe.int/16806eebf0; 
17 Media Azi, „CJI a notificat Comitetul de Miniștri al CoE despre necesitatea de a continua supravegherea executării hotărârii 

în cauza Manole și alții c. Moldovei”, http://media-azi.md/ro/stiri/cji-notificat-comitetul-de-mini%C8%99tri-al-coe-despre-
necesitatea-de-continua-supravegherea; 
18 Comunicarea întocmită în temeiul Regulii 9.2., expediată Comitetului de Miniștri CoE, Centrul pentru Jurnalism Independent, 

http://www.media-azi.md/sites/default/files/Submission%209.2%20by%20IJC.pdf; 
19 Răspunsul Departamentului de executare a hotărârilor CtEDO http://www.media-azi.md/sites/default/files/MDA-

Manole%20and%20Others-Env-Acc-Rec-R%28Independent%20Journalism%20Center%29-20211027-signed.pdf;  

https://rm.coe.int/16806eebf0
http://media-azi.md/ro/stiri/cji-notificat-comitetul-de-mini%25C8%2599tri-al-coe-despre-necesitatea-de-continua-supravegherea
http://media-azi.md/ro/stiri/cji-notificat-comitetul-de-mini%25C8%2599tri-al-coe-despre-necesitatea-de-continua-supravegherea
http://www.media-azi.md/sites/default/files/Submission%2525209.2%252520by%252520IJC.pdf
http://www.media-azi.md/sites/default/files/MDA-Manole%2520and%2520Others-Env-Acc-Rec-R%2528Independent%2520Journalism%2520Center%2529-20211027-signed.pdf
http://www.media-azi.md/sites/default/files/MDA-Manole%2520and%2520Others-Env-Acc-Rec-R%2528Independent%2520Journalism%2520Center%2529-20211027-signed.pdf
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SECȚIUNEA 4 

METAMORFOZA COMPANIEI „TELERADIO-MOLDOVA” 

 

Apariția TRM (1994)  

 

Furnizorul de servicii media audiovizuale „Teleradio-Moldova” (TRM) a fost creat în anul 1994, în temeiul 

unui decret20 prezidențial. TRM deținea statutul de companie de stat și venea să substituie entitatea de 

radiodifuziune existentă anterior – Radioteleviziunea Națională a Republicii Moldova. Prevederile 

aceluiași decret delegau temporar21  Companiei atribuția de înregistrare a posturilor de radio și de 

televiziune din republică. 

Precaritatea reglementărilor legale de la acel moment creau incertitudine în ceea ce privește statutul 

juridic al persoanei juridice nou-create, precum și în privința nivelului de implicare a TRM în domeniul 

audiovizualului public din Republica Moldova. 

Legea audiovizualului (1995 - 2006) 

 

Odată cu adoptarea Legii audiovizualului nr. 603 din 3 octombrie 1995, cadrul legal a fost completat cu 

două prevederi în materie de audiovizual public. Mai exact, art. 1 al legii definea instituția publică a 

audiovizualului drept „instituție creată în baza capitalului de stat sau cu capital majoritar de stat și cu 

participarea altui capital public sau privat, care este independentă în activitatea de creație și reflectă 

interesele tuturor păturilor sociale”, iar art. 7, alin. (1) preciza: Compania de Stat „Teleradio-Moldova” 

este instituția publică a audiovizualului.  

Din interpretarea acestor novații legislative rezultă că legiuitorul echivala instituția media de stat cu cea 

publică, fapt ce a generat și mai multă confuzie. Totodată, lipsa unor coordonate legale clare de 

constituire a unui asemenea tip de audiovizual a anulat influența legii de referință asupra procesului de 

validare a ideii și a practicii audiovizualului public în Republica Moldova. 

La 24 aprilie 2002, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (CoE), după unele dezbateri asupra 

situației politice din Republica Moldova, a adoptat Rezoluția nr. 1280 privind funcționarea instituțiilor 

democratice din Republica Moldova22. Art. 10, alin. (10) al documentului recomanda revizuirea Legii 

audiovizualului și schimbarea statutului Companiei „Teleradio-Moldova” în instituție publică a 

audiovizualului.  

În aceeași zi, Adunarea Parlamentară a CoE a adoptat Recomandarea nr. 1554 (2002) privind 

funcționarea instituțiilor democratice în Moldova 23 , solicitând Comitetului de Miniștri să intensifice 

cooperarea cu autoritățile moldovenești în ceea ce privește evaluarea rapidă de către experți a viitoarelor 

                                                 
20 Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 63 privind crearea Companiei de Stat „Teleradio-Moldova" din 11.03.1994 –  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17836&lang=ro; 
21 Art. 6 al Decretului nr. 63 din 11.03.1994: „Până la adoptarea Legii audiovizualului, Compania de Stat «Teleradio-Moldova» 

se autorizează cu dreptul de a înregistra posturile de radio și de televiziune din republică, iar Consiliul coordonator – cu dreptul 
de a coordona activitatea lor”. 
22 Rezoluția AP a CoE nr. 1280 privind funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova, pct. 10 

https://pace.coe.int/en/files/16995/html; 
23 Recomandarea AP a CoE nr. 1554 (2002) privind funcționarea instituțiilor democratice în Moldova 

 https://pace.coe.int/en/files/16994/html; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17836&lang=ro
https://pace.coe.int/en/files/16995/html
https://pace.coe.int/en/files/16994/html
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proiecte de lege pentru reformarea radiodifuziunii și transformarea Companiei de Stat „Teleradio-

Moldova” într-un furnizor public independent.  

În urma corespondenței dintre autoritățile moldovenești și Secretarul General al Consiliului Europei, 

expertul Karol Jakubowicz, șeful Direcţiei de Planificare Strategică și Dezvoltare din cadrul Televiziunii 

Poloneze, a efectuat o analiză scrisă a proiectului de lege al Guvernului privind serviciul public de 

radiodifuziune în Republica Moldova. 

Concluziile Raportului Adunării Parlamentare a CoE (2002)/19, din 22 iulie 2002, relevau că proiectul de 

lege nu corespunde standardelor internaționale în materia libertății de exprimare, întrucât prevederile 

acestuia lasă loc pentru diverse forme de imixtiune politică directă în activitățile furnizorului de servicii 

media audiovizuale. Obiecțiile expertului vizau: 

- Obligația furnizorului de a disemina „informații, comunicate de interes public, primite de la autoritățile 

publice” și de a oferi timp de emisie, la cererea autorităților publice și a organelor administrației 

publice, pentru transmiterea unor astfel de anunțuri, fără orice limite referitoare la conținutul, natura și 

motivele pentru care se transmit acestea – art. 4 alin. (2) şi art. 6 alin. (1); 

- Mecanismul de numire a Consiliului de Observatori (CO) direct de către Parlament, Președinte și 

Guvern - art. 13 alin. (2); 

- Posibilitatea demiterii membrilor CO în orice moment, pentru „încălcarea legislației audiovizuale”, 

adică practic sub orice pretext - art. 13 alin. (3); 

- Atribuirea în competența Parlamentului a prerogativei de numire și demitere a directorului general al 

TRM și a celei de aprobare a regulamentului CO - art. 19 și art. 13 (7);  

- Dreptul comisiei parlamentare de profil să solicite explicații în scris referitor la orice acțiune a 

radiodifuzorului public care, în opinia Parlamentului, încalcă legea și apoi de a solicita, împreună cu 

CCA, ca astfel de încălcări să fie redresate. 

 

Astfel, Karol Jakubowicz a concluzionat că prevederile proiectului de lege sunt în disonanță cu 

prevederile Recomandării nr. R (96) 10 a Comitetului de Miniştri al CoE cu privire la garantarea 

independenței serviciului public de radiodifuziune sau cu Articolul 10 al CEDO. 

În cel de-al doilea raport, din 18 decembrie 2002 (ATCM (2002) 30), expertul a înaintat o serie de obiecții 

privind eficacitatea mecanismului de alegere a componenței organului de conducere și supraveghere al 

TRM. Expertul a subliniat că deferirea în competența Parlamentului, Guvernului și Președintelui a 

prerogativei desemnării membrilor organelor TRM trezește dubii rezonabile că cei numiți vor reprezenta 

anume punctele de vedere politice și interesele celor care i-au numit. Or, în condiții de politizare extremă 

a vieții publice, acest mecanism poate reduce din reprezentativitatea veritabilă în audiovizualul public a 

intereselor societății civile și/sau interesele societății în general.  

Subliniind importanța pluralismului în audiovizual, expertul a notat că există și un alt model de numire a 

membrilor organelor de conducere și supraveghere a furnizorilor publici. Acesta presupune delegarea 

competenței de alegere și numire către exponenții societății civile aleși din grupurile reprezentative ale  

societății (universități, teatre, federațiile sportive, organizații necomerciale de profil etc.).  

 



17/37 

Legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului (2002 - 2006) 

 

La 26 iulie 2002, în pofida concluziilor alarmante enunțate de către expertul Consiliului Europei, 

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului 

Compania „Teleradio-Moldova”24, în continuare – „Legea cu privire la TRM”.  

Actul normativ adoptat definea TRM drept instituție cu statut de persoană juridică, non-profit, autonomă 

funcțional şi independentă editorial care asigură, în spiritul pluralismului de opinii, realizarea dreptului la 

comunicarea completă, veridică şi operativă a informației şi care difuzează pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. 

Competența monitorizării respectării de către companie a prevederilor legale și statutare îi revenea 

Consiliului de Observatori al Companiei, organul autonom care trebuia să asigure „realizarea dreptului 

cetățenilor și al societății de a obține informații veridice, complete și operative”.  

În pofida numeroaselor critici obiectiv fundamentate, legiuitorul autohton a optat pentru mecanismul de 

numire directă a celor 15 membri ai Consiliului de Observatori de către Parlament, Președinte şi Guvern, 

cu posibilitatea revocării acestora înainte de expirarea mandatului de 5 ani în cazul încălcării Legii 

audiovizualului sau comiterii faptelor penale, demonstrate în instanța de judecată. Legea mai stabilea 

că, „în cazul în care Consiliul nu-și va exercita corespunzător obligațiile, Parlamentul este în drept să 

solicite informații scrise despre acțiunile sau inacțiunile prin care, în opinia Parlamentului, se încalcă 

legislația”. 

La 18 septembrie 2002, întru completarea Recomandării APCE din 24 aprilie 2002, Comitetul de Miniștri 

al Consiliului Europei a declarat, inter alia, că statutul TRM a rămas un subiect de îngrijorare. Chiar 

dacă legea proaspăt votată a venit și cu anumite progrese, Comitetul de Miniștri a subliniat că unele 

prevederi ale acesteia riscă să fie în contradicție cu Articolul 10 al CEDO. 

La 26 septembrie 2002, APCE a adoptat o altă rezoluție privind funcționarea instituțiilor democratice în 

Moldova, prin care  a invitat autoritățile moldovenești să revadă Legea cu privire la TRM, implicând în 

discuții societatea civilă, organizațiile neguvernamentale de media și opoziția politică.   

În toamna anului 2003, Guvernul Republicii Moldova, se pare, și-a schimbat opinia în raport cu 

oportunitatea prevederilor criticate anterior de către experții Consiliului Europei, recunoscând că legea 

adoptată acum un an nu a fost eficientă pentru o metamorfoză benefică a TRM. Din aceste considerente 

a fost elaborat un proiect de lege privind modificarea acesteia, care, în afara unor amendamente 

nesemnificative, conținea și propunerea de a lichida Compania „Teleradio-Moldova” existentă şi de a 

constitui o nouă organizație cu același nume. 

Și de această dată, expertul Karol Jakubowicz a publicat, la 24 octombrie 2003, o analiză asupra 

proiectului privind modificarea legii (ATCM (2003) 025), menționând că inițiativa nu poate fi privită drept 

o completare deplină a cadrului de reglementare a TRM. Or, în afară de propunerea de lichidare a 

companiei existente și substituirea acesteia cu o nouă entitate juridică, prevederile nu schimbă 

substanțial modul în care furnizorul de servicii publice TRM funcționa la acel moment. 

                                                 
24 Legea nr. 1320 din 26-07-2002 cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29722&lang=ro; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29722&lang=ro
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Mai mult, planul de implementare a amendamentelor propuse de către Guvernul Republicii Moldova nu 

făcea nicio referire la numirea unui nou Consiliu de supraveghere, Consiliu de administrație ori a unui 

nou Director al TRM. În contextul în care organele de conducere ale TRM rămâneu neschimbate, nu 

putea fi vorba despre o lichidare reală a Companiei, ci despre concedierea în masă a personalului sub 

pretextul lichidării.  

Modificările legislative au fost totuși votate de Parlament la 17 octombrie 2003. La 26 iulie 2004, „noul” 

TRM a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat drept ca o companie publică și a început să difuzeze 

programe audiovizuale în conformitate cu noul său statut, începând cu data de 8 august 2004. 

La 4 octombrie 2005, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția privind 

funcționarea instituțiilor democratice din Moldova, în care a subliniat necesitatea creării unor condiții apte 

să asigure un serviciu de televiziune publică cu adevărat independent. Totodată, APCE a îndemnat în 

continuare autoritățile moldovenești să revizuiască legislația privind serviciile publice de radiodifuziune 

și sectorul audio-vizual în general. 

Codul Audiovizualului (2006 - 2018) 

 

Un pas important în transformarea cadrului de reglementare a domeniului mediatic a avut loc abia în 

anul 2006. La 27 iulie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Codul Audiovizualului25, abrogând 

subsecvent două acte normative prevederile cărora au fost criticate de-a lungul timpului: Legea 

audiovizualului26  și Legea cu privire la TRM27 . Codul Audiovizualului a venit cu o serie de novații 

legislative și restructurări în mecanismele de funcționare a serviciilor media audiovizuale publice.  

TRM își păstrase statutul juridic de instituție publică națională a audiovizualului, independența editorială 

a căreia rămânea a fi „garantată prin lege”28 . Legiuitorul venise însă cu modificări structurale ale 

mecanismului de numire a membrilor organului de supraveghere al TRM. 

 

Consiliul de Observatori (CO) 

Numărul membrilor CO a fost redus de la 15 la 9 persoane, alese din rândul personalităților publice cu 

calificări profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul, 

gestiunea financiară și gestiunea întreprinderii comerciale, relațiile cu publicul, relațiile internaționale, 

domeniul academic, mass-media și inginerie.  

Codul stabilea că membrii CO trebuie să-și exercite atribuțiile în nume propriu și nu pot să reprezinte 

niciun alt interes extern pentru companie decât interesul public, iar desemnarea acestora avea loc 

conform unei proceduri mai complexe decât cea anterioară. Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

(CCA) emitea o invitație publică pentru candidați, urmând să selecteze și să prezinte Parlamentului câte 

2 persoane pentru fiecare post vacant. Ulterior, prin votul a cel puțin trei cincimi din numărul total al 

deputaților, Legislativul confirma în funcție candidații selectați și propuși de către CCA. Prevederile 

                                                 
25 Codul Audiovizualului din 27.07.2006, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18926&lang=ro; 
26 Legea audiovizualului nr.603-XIII din 3 octombrie 1995; 
27 Legea nr.1320-XIV din 26 iulie 2002 cu privire la instituţia publică naţională a audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29722&lang=ro#; 
28 Art. 52 alin.(1) al Codului Audiovizualului: „Independența editorială a companiei este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe 
operate de autorităţi publice şi nici influența vreunui partid, organizații comerciale, economice, social-politice, sindicale şi de alt 
ordin”. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18926&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=29722&lang=ro
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actului normativ instituiau obligativitatea ca cel puțin 2 membri din Consiliu să fie femei, iar alții 2 trebuiau 

să dețină calificări profesionale în domeniul gestionării financiare și gestionării întreprinderii comerciale. 

Odată cu adoptarea Codului, legiuitorul venise cu o formulă sofisticată de stabilire a duratei mandatelor 

membrilor CO. Inițial, trei membri ai Consiliului erau desemnați pentru un mandat de 2 ani, alții trei erau 

mandatați pentru 3 ani, iar ceilalți urmau să fie numiți pentru un mandat de 4 ani. Aplicabilitatea în practică 

a acestei norme stârnea numeroase confuzii. Întrucât regula generală prevedea termenul de 4 ani pentru 

mandatul membrilor CO, rămânea neclar conform căror criterii era prelungită activitatea persoanelor 

mandatate (inițial) pentru o perioadă de 2 sau 3 ani. 

Eligibilitatea membrilor candidați era determinată de întrunirea următoarelor criterii: deținerea cetățeniei 

Republicii Moldova și a diplomei de studii superioare în domeniile de referință, cunoașterea limbii române 

și lipsa antecedentelor penale. Totodată, printre incompatibilități erau enumerate următoarele funcții și 

calități: statutul de parlamentar, de membru al Guvernului sau membru al CCA; deținător, direct sau 

indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii care s-

ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al CO; statutul de salariat al companiei; calitatea 

de membru de partid.  

Codul delega CO o serie de atribuții, printre care elaborarea bugetului furnizorului public, numirea în 

funcție, în bază de concurs, a președintelui TRM, precum și înaintarea către acesta a demersurilor de 

„intrare în legalitate” în cazul în care furnizorul încălca legislația audiovizuală.  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) 

Codul Audiovizualului definea CCA drept reprezentant şi garant al interesului public în domeniul 

audiovizualului, delegând autorității atribuții vaste în vederea supravegherii modului în care radiodifuzorii 

naționali respectă legea. În privința activității furnizorului public, CCA era împuternicit să sesizeze CO al 

TRM asupra devierilor serviciilor de programe de la rigorile prevăzute în licența de emisie, să aprobe 

regulile de audit intern al TRM și să decidă, la propunerea CO, asupra instituirii, reorganizării sau încetării 

activității subdiviziunilor TRM. 

Cei nouă membri al CCA erau desemnați de către Parlament, în urma unui proces de selecție a acestora 

de către comisia parlamentară de profil. Candidații la funcția de membru al CCA puteau fi propuși de 

organizații necomerciale, sindicate, patronate sau culte religioase, însă comisia de profil era cea care 

decidea asupra persoanelor pe care le va înainta spre confirmare Parlamentului.   

Legislativul aproba membrii cu votul a cel puțin trei cincimi din numărul total al deputaților. Odată ce erau 

mandatați, membrii CCA beneficiau de inamovibilitate. Vacanța funcției putea interveni doar în caz de 

demisie, expirare a mandatului, condamnare, retragere a cetățeniei, incapacitate mentală sau fizică 

(„instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară”) sau la atingerea vârstei de pensionare.   

Deși Codul Audiovizualului sublinia rolul membrilor CCA de a fi garantul interesului public în audiovizual 

și nu a intereselor autorității care i-a mandatat, în practică, mecanismul legal de selecție și numire lăsa 

la îndemâna Parlamentului posibilitatea de a promova în CCA persoane loiale forțelor politice aflate la 

guvernare. Vicierea factorului de independență a autorității permitea intereselor politice să intervină, prin 

intermediul CCA, și în procesul de selecție și numire a membrilor CO.  
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Conform raportului29 Centrului pentru Jurnalism Independent din 2006, deși eforturile depuse pentru a 

elabora o lege bună au fost fără precedent atât din partea organizațiilor internaționale (Consiliul Europei, 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)), cât și a organizațiilor neguvernamentale 

de media din Moldova, guvernarea a reușit totuși să adopte o lege prin care să-și promoveze 

interesele. Astfel, puterea a izbutit din nou să aleagă un Consiliu Coordonator al Audiovizualului (CCA) 

care să-i convină și să mențină controlul asupra „Teleradio-Moldova”. 

Codul serviciilor media audiovizuale (2018 – prezent) 

 
Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA)30 reprezintă, la momentul de față, principalul act normativ 

care reglementează relațiile juridice specifice domeniului audiovizualului. Documentul adoptat la data de 

8 noiembrie 2018 a transpus în legislația națională o serie de standarde în materia serviciilor mass-media 

audiovizuale, specificate în Directiva UE31 ce vizează domeniul de referință. 

Garantarea independenței Consiliului Audiovizualului (anterior – „Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului”) și a Consiliului de Supraveghere al TRM (anterior – „Consiliul de Observatori”)  

reprezintă unul dintre scopurile CSMA enunțate în textul legii.  

CSMA garantează expres furnizorilor de servicii media dreptul de a decide independent și liber asupra 

conținutului programelor pe care la difuzează, precizând că acțiunile de cenzură de orice tip asupra 

serviciilor media audiovizuale sunt interzise. Această interdicție se extinde asupra tuturor tipurilor de 

imixtiune exercitată de către autoritățile statale sau orice alt individ, asupra conținutului, formei ori în 

raport cu mijloacele de creare și prezentare a programelor audiovizuale. 

În prezent, în Republica Moldova activează doi furnizori publici de servicii media: unul național – 

Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) și altul regional – Compania „Gagauziya Radio Televizionu” 

(GRT). Ambii dețin statut de persoane juridice de drept public și sunt instituții publice ca formă de 

organizare juridică. Activitatea TRM este reglementată într-un capitol separat al CSMA (capitolul V), iar 

GRT trebuie să se ghideze suplimentar și de actele normative locale din regiunea autonomă. 

Legea specifică în raport cu posturile TV publice trei caracteristici definitorii: (1) se află în serviciul 

publicului, (2) sunt plătite din banii publicului și (3) sunt supuse controlului public. 

În virtutea statutului special, furnizorilor publici le revin o serie de atribuții care îi deosebesc de furnizorii 

de servicii media privați. Asigurarea independenței editoriale și a autonomiei instituționale față de 

autoritățile și instituțiile publice, de partidele politice și grupurile de interese reprezintă obiectivul 

primordial al furnizorilor publici. Lipsa acestuia ar anula valabilitatea celorlalte atribuții prevăzute de lege 

(promovarea pluralismului audiovizual; informarea corectă, obiectivă, complexă şi imparțială prin 

programe audiovizuale inovatoare şi variate, care respectă standardele etice şi de înaltă calitate; 

promovarea dezbaterilor publice pluraliste etc.). 

                                                 
29 Raport anual (2006), Libertatea de exprimare și informare în Republica Moldova, Centrul pentru Jurnalism Independent 

http://www.lhr.md/wp-content/uploads/files/rapoarte/mass.media/cij.raport.anual.2006.pdf; 
30 Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128129&lang=ro; 
31  Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 (Directiva serviciilor mass-media 

audiovizuale), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0013; 

http://www.lhr.md/wp-content/uploads/files/rapoarte/mass.media/cij.raport.anual.2006.pdf
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128129&lang=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%253A32010L0013
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Asigurarea independenței serviciilor publice de radiodifuziune față de guvern și alte puteri politice și 

economice este esențială pentru funcționarea unei societăți democratice și este un obiectiv-cheie al 

cadrului de reglementare 32 . Standardele de bază europene în acest domeniu au fost stabilite în 

Recomandarea Consiliului Europei R (96) 10 privind garantarea independenței serviciului public de 

radiodifuziune33. Acest document al forului european atrage atenția la faptul că serviciile publice de radio 

și de televiziune „își îndeplinesc misiunile independent, fără amestec din partea vreunei autorități externe, 

în special din partea autorităților publice, ceea ce le deosebește de organismele de radiodifuziune de 

stat. Acest principiu al independenței radiodifuzorilor de serviciu public, a cărei consecință evidentă este 

că acești radiodifuzori sunt răspunzători în fața publicului pentru felul în care își îndeplinesc misiunile, 

este o condiție cardinală pentru exercitarea deplină și în întregime a acestor misiuni, în special în 

domeniul informării”. 

CSMA instituie în raport cu organele de conducere și cele de supraveghere a activității furnizorului public 

de servicii media obligația de a asigura independența editorială, autonomia instituțională și libertatea de 

creație a angajaților, precum și de a declara public orice influență din exterior susceptibilă de a limita 

independența editorială. 

 

„Cadrul juridic ce reglementează activitatea organismelor de radiodifuziune de serviciu public ar trebui 
să stipuleze că organele de administrare ale acestor organisme sunt singurele responsabile de 
funcționarea zilnică a organismului de radiodifuziune de serviciu public de care aparțin”.  
 

Recomandarea Consiliului Europei R (96) 10 

 

În categoria organelor de conducere și supraveghere a companiei TRM se includ Consiliul de 

Supraveghere (CS) și Comitetul Managerial (CM), condus de directorul general (DG). În virtutea rolului 

important pe care îl au aceste organe în asigurarea independenței și funcționalității furnizorului public, 

mecanismul de selecție și desemnare a membrilor CM și CS, prevăzut în redacția inițială a CSMA,  

necesită a fi analizat minuțios. 

 

Organele de conducere ale TRM 

Spre deosebire de legislația anterioară, în CSMA a apărut la nivelul organelor de conducere ale 

furnizorului public național de servicii media o nouă componentă de management – Comitetul 

Managerial, fiind organul abilitat cu rolul de asigurare a funcționalității TRM. În componența CM sunt 

incluși, din oficiu, directorul general, directorii generali adjuncți, precum și managerii serviciilor media 

audiovizuale și cei ai serviciilor comune. Membrii CM își exercită mandatele pe durată determinată, care 

expiră odată cu cel al directorului general, adică după 7 ani. Comitetul Managerial are statut de organ 

consultativ în raport cu directorul general. 

                                                 
32 Comentariu CSMA, pag 90 https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4; 
33  Recomandarea CM al CoE (96) 10 adresată statelor membre privind garantarea independenței serviciului public de 

radiodifuziune. Memorandum explicativ, linia directoare 3. 

https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4
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Directorul general (DG) este persoana-cheie în cadrul TRM. DG aprobă componența numerică și 

nominală a CM. În calitate de președinte al Comitetului, DG dispune de o paletă largă de atribuții specifice 

unui administrator. Potrivit CSMA în redacție inițială, desemnarea directorului ținea de competența 

Consiliului de Supraveghere (CS) și avea loc în urma desfășurării unui concurs public, conform 

Regulamentului34 aprobat de CS. DG era ales pentru un mandat de 7 ani, suficient de îndelungat pentru 

a facilita implementarea obiectivelor și strategiilor de dezvoltare de lungă durată. DG putea fi revocat din 

funcție de către CS în cazul înaintării unei cereri de demisie sau „în alte cazuri prevăzute de legislația în 

vigoare”35. 

Organul de supraveghere al TRM 

Activitatea TRM este monitorizată de Consiliul de Supraveghere (CS) (anterior – „Consiliul de 

Observatori”), care, potrivit legii, trebuie să reprezinte interesul public în raport cu instituțiile publice și cu 

furnizorul public național de servicii media.  

 

„Regulile ce reglementează statutul organelor de supraveghere a organismelor de radiodifuziune de 
serviciu public, în special componența lor, ar trebui să fie definite în așa mod încât să se evite ca acestea 
să poată face obiectul unor ingerințe politice sau de altă natură.” 
 

Recomandarea Consiliului Europei nr. R (96) 10 

 

CSMA venise cu un nou mecanism de desemnare a membrilor organului de supraveghere al TRM, care, 

potrivit legislației anterioare, erau numiți de Parlament. Așadar, această prerogativă a fost deferită CA, 

autoritatea-garant al interesului public în domeniul audiovizualului. Noul mecanism a stabilit o relație 

logică între CA și CS, eliminând astfel subordonarea dublă a furnizorului public național, care a existat 

în trecut36. 

 

CS era constituit din 9 membri, personalități publice cu calificări profesionale în domeniile jurnalismului, 

dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare şi 

gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-

mediei și/sau ingineriei.  

Procedura de constituire a CS, prevăzută de CSMA în redacția inițială, presupunea deferirea prerogativei 

de selecție și numire a membrilor CS către Consiliul Audiovizualului. La o primă etapă, cu 60 de zile 

înainte de expirarea mandatelor a 3 membri, președintele CS notifica acest fapt CA, care, în termen de 

15 zile de la notificarea despre funcțiile vacante, emitea o invitație publică de participare la concurs pentru 

doritori. Procedura de selecție a candidaților era bazată pe criteriul competiției deschise. Concursul era 

                                                 
34  Regulamentul cu privire la concursul pentru funcţia de Director General al IP Compania „Teleradio-Moldova” 

https://www.trm.md/files/Concurs%20pentru%20functia%20de%20director%20general%20al%20TRM/Regulament.PDF; 
35 Potrivit art. 37 alin. (11) al CSMA, DG este demis votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor CS. Potrivit legislației 

anterioare, președintele companiei putea fi demis cu majoritatea simplă a membrilor fostului Consiliu de Observatori. 
Prevederea în vigoare reduce din vulnerabilitatea DG în fața factorilor de ordin politic sau administrativ.  
36 Comentariul CSMA, pag. 99 https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4; 

https://www.trm.md/files/Concurs%252520pentru%252520functia%252520de%252520director%252520general%252520al%252520TRM/Regulament.PDF
https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4
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desfășurat conform unui act37 adoptat prin Decizia CA nr. 6/18 din 28 ianuarie 2019, care stabilea criteriile 

și procedura de selecție pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru  al CS al TRM. 

În rezultatul concursului, CA desemna, cu votul majorității, membrii CS pentru un singur mandat de 6 

ani. Componența organului de supraveghere avea la bază principiul eșalonării, care presupune 

reînnoirea CS treptată cu câte trei membri, atunci când expiră mandatele predecesorilor.  

CS își desfășoară activitatea în baza propriului Regulament38 și deține o varietate de atribuții legale 

precum aprobarea Statutului39, Regulamentului40, Caietului de sarcini41, a strategiilor de dezvoltare a 

TRM, precum și a declarației de politică editorială în campaniile electorale a furnizorului public. CS este 

împuternicit să examineze petițiile și sesizările cetățenilor și, după caz, să prescrie directorului general 

măsuri obligatorii privind redresarea situației. Totodată, până la data de 1 februarie a anului următor celui 

de gestiune, CS era obligat să prezinte CA raportul anual de activitate. 

Potrivit CSMA în redacția inițială, vacanța funcției de membru al CS putea interveni doar în caz de 

demisie, deces, expirare a mandatului, condamnare, absență consecutivă și nejustificată de la 7 ședințe 

ale CS timp de 12 luni sau în cazul  instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară. 

Consiliul Audiovizualului 

Procedurile și criteriile de selectare a membrilor Consiliului Audiovizualul au fost mai mereu în centrul 

atenției opiniei publice din Republicii Moldova, semn că întrebările cu privire la formarea CA, pe care și 

le-au pus reprezentanții societății civile, dar și alți actori interesați, nu au un răspuns univoc42. Asupra 

procesului electiv al membrilor autorității au planat mereu suspiciuni de imixtiune din partea politicului, 

indiferent de mecanismele legiferate de-a lungul timpului. 

Consiliul Audiovizualului (CA) este autoritatea publică care, potrivit CSMA, reprezintă garantul interesului 

public pentru asigurarea unei informări pluraliste şi obiective a populației, un interes superior în raport cu 

interesele politice, ideologice sau de altă natură. 

CA era constituit din 9 membri, desemnați pentru un singur mandat de 6 ani, care trebuie să fie integri şi 

să dețină experiență profesională în unul dintre domeniile prevăzute exhaustiv de lege (domeniul 

audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al dreptului, al cinematografiei, al culturii, științei și 

cercetării, al tehnologiei informației şi comunicațiilor, al publicității sau în activitatea academică).  

                                                 
37 Criteriile și procedura pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public 

național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, adoptat prin Decizia Nr. 6/18 din 28 ianuarie 2019. Publicat în 
Monitorul Oficial Nr. 30-37 art. 272 pe 1 februarie 2019.  
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%20si%20procedura%20pentru%20ocuparea%20func%C8%9Biilor%20vacante%20d
e%20membru%20CS.pdf  
38 Regulamentul de organizare şi funcționare a Consiliului de Supraveghere al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” 

https://www.trm.md/files/documente/Regulament%20CS%20aprobat%20la%2019.02.2019%20modificat%20la%2022.04.2020
%20NEW.PDF 
39 Statutul Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” https://www.trm.md/files/documente/Satut%20nou%20TRM.PDF  
40 Regulament privind organizarea şi funcţionarea IP Compania „Teleradio-Moldova” 

https://www.trm.md/files/docs/2019/Regulament%20organizare%20%C8%99i%20func%C8%9Bionare%20IP%20nr.74%20din
%202019.PDF  
41 Caiete de sarcini (2010 – 2021) https://www.trm.md/ro/cadrul-legislativ; 
42 Comentariu CSMA, pag 140 https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4; 

http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%252520si%252520procedura%252520pentru%252520ocuparea%252520func%2525C8%25259Biilor%252520vacante%252520de%252520membru%252520CS.pdf
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%252520si%252520procedura%252520pentru%252520ocuparea%252520func%2525C8%25259Biilor%252520vacante%252520de%252520membru%252520CS.pdf
https://www.trm.md/files/documente/Regulament%252520CS%252520aprobat%252520la%25252019.02.2019%252520modificat%252520la%25252022.04.2020%252520NEW.PDF
https://www.trm.md/files/documente/Regulament%252520CS%252520aprobat%252520la%25252019.02.2019%252520modificat%252520la%25252022.04.2020%252520NEW.PDF
https://www.trm.md/files/documente/Satut%252520nou%252520TRM.PDF
https://www.trm.md/files/docs/2019/Regulament%252520organizare%252520%2525C8%252599i%252520func%2525C8%25259Bionare%252520IP%252520nr.74%252520din%2525202019.PDF
https://www.trm.md/files/docs/2019/Regulament%252520organizare%252520%2525C8%252599i%252520func%2525C8%25259Bionare%252520IP%252520nr.74%252520din%2525202019.PDF
https://www.trm.md/ro/cadrul-legislativ
https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4
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Consiliul Audiovizualului era format din 2 membri propuși de Parlament, un membru propus de 

Preşedintele Republicii Moldova, un membru propus de Guvern și 5 membri propuși de ONG-uri. 

Candidaturile celor nouă persoane propuse erau selectate sau respinse de comisia parlamentară de 

profil, în baza unui concurs desfășurat potrivit criteriilor stipulate într-un regulament pe care tot comisia 

parlamentară îl aproba. După selectarea candidaților, membrii CA puteau fi desemnați în funcție prin 

hotărârea Parlamentului, adoptată cu votul majorității deputaților prezenți. 

 

„Regulile ce reglementează statutul organelor de supraveghere a organismelor de radiodifuziune de 
serviciu public, în special componența lor, ar trebui să fie definite în așa mod încât să se evite ca 
acestea să poată face obiectul unor ingerințe politice sau de altă natură.” 
 

Recomandarea Consiliului Europei nr. R (96) 10 

 

Legea garanta și asigura inamovibilitatea membrilor CA pe toată durata mandatului. Siguranța 

mandatului și inamovibilitatea sunt elemente necesare pentru ca membrii CA să-și poată îndeplini 

misiunea fără să fie controlați sau presați de entitatea sau entitățile care îi numesc. Una dintre cele mai 

mari valori a CA ar trebui să fie inamovibilitatea membrilor săi. Altfel, o majoritate parlamentară ar putea 

decide să demită membrii CA ori de câte ori va dori, doar pentru că nu acționează în interesul partidelor 

aflate la guvernare43. 

Astfel, potrivit prevederilor CSMA, în vigoare la data adoptării acestuia, vacanța funcției de membru al 

CA poate să survină de drept în cazul expirării mandatului, demisiei, condamnării, pierderii cetățeniei, 

imposibilității exercitării funcției pentru o perioadă mai mare de 4 luni, absenței (motivate sau nemotivate) 

de la cel puțin 7 ședințe consecutive, incompatibilității cu funcția de membru, prevăzută expres de lege, 

instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară sau a decesului. 

CA joacă un rol important în asigurarea funcționalității corespunzătoare a furnizorului public de servicii 

media audiovizuale, deținând competența de selecție și numire în funcție a membrilor organului de 

supraveghere al TRM. Totodată, autoritatea deține competența de a examina cazurile de amenințări, 

presiuni şi intimidări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei 

jurnaliștilor sau activității TRM și, după caz, de a sesiza autoritățile competente. 

SECȚIUNEA 5 

INDEPENDENȚA EDITORIALĂ A FURNIZORULUI PUBLIC DE TELEVIZIUNE 

Tendințe și actualități 

 

Așa cum a fost reflectat în Secțiunea 4 a prezentului studiu, odată cu adoptarea CSMA, cadrul legal de 

reglementare a serviciilor media audiovizuale a fost remodelat în corespundere cu standardele europene 

în domeniu. Mecanismele juridice de constituire a componenței Consiliului Audiovizualului și a organelor 

de conducere ale furnizorului public național de televiziune TRM, instituite de CSMA, au presupus 

distanțarea pe cât de mult posibilă a exponenților puterilor decizionale de acest proces. Premisa acestor 

                                                 
43 Comentariul CSMA, pag. 140 https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4; 

https://rm.coe.int/comentariul-csma/1680a37eb4
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mecanisme rezidă în necesitatea de a împiedica imixtiunea în activitatea editorială a furnizorului public 

de televiziune TRM și a Consiliului Audiovizualului.  

În prezent, situația în domeniul audiovizualului public nu este comparabilă cu cea existentă în perioada 

de referință, relevantă cauzei Manole și alții c. Moldovei44. Cu toate acestea, conduita TRM relevă și în 

prezent o doză de părtinire a furnizorului în raport cu puterile guvernante. 

Potrivit unor rapoarte de monitorizare media45 și studii de caz, lansate în ultimii ani, TRM nu reflectă 

evenimentele în conformitate cu aceste obiectivele instituite prin lege46. În unele cazuri, subiectele 

principalelor buletine de știri ale instituției contravin principiilor de funcționare a unui furnizor public, 

conform cărora programele audiovizuale trebuie să fie exacte, imparțiale, obiective și conforme criteriilor 

de asigurare a echilibrului politic, egalității de gen, libertății de exprimare, de creație și de conștiință.  

De regulă, activitățile autorităților centrale devin subiecte reflectate zilnic de către TRM în programele 

audiovizuale cu conținut informativ. Caracterul relatărilor este în mare parte pozitiv. În septembrie 2018,  

principalul buletin de știri al zilei de la postul Moldova 1 a inclus un număr mare de știri bazate pe 

comunicate de presă ale autorităților centrale, opinii ale funcționarilor publici și promisiuni electorale.  

Rapoartele de monitorizare47 ale mai multor organizații neguvernamentale relevă tendința furnizorului 

public de televiziune de a favoriza ușor guvernarea. Totodată fluctuațiile în atitudinea TRM sunt 

semnalate, în contextul remanierilor guvernamentale, și de către unii politicieni care remarcă „obediența” 

furnizorului public față de regimurile ce s-au tot perindat la putere48.  

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a solicitat opinia a patru jurnaliști (foști angajați ai TRM, în 

perioada anilor 2009 – 2013) privind practicile existente în audiovizualul public din perspectiva imixtiunilor 

în activitatea editorială a TRM, exercitate de către forțele politice prin intermediul furnizorului public. În 

condiții de anonimitate, două dintre cele patru persoane intervievate au relatat despre existența unor 

ingerințe în activitatea furnizorului, care erau ambalate însă, mai degrabă, drept sugestii din partea 

managementului de a evita abordarea unor subiecte „sensibile”.  

Lipsa de funcționalitate a mecanismului actual de finanțare a TRM – unul dintre factorii ce 

cauzează obediența furnizorului public de televiziune față de autoritățile publice.  

O provocare majoră cu care se confruntă audiovizualul public este dependența financiară a TRM față de 

bugetul de stat49. La momentul actual, bugetul furnizorului public național de servicii media este constituit 

în cuantum de aproximativ 90% din subvenții de la bugetul de stat, iar restul este completat cu veniturile 

proprii.  

                                                 
44 Interviul cu Ion Bunduchi, expert mass-media, directorul Asociației Presei Electronice (APEL), 2 septembrie 2021. 
45 Raport de monitorizare, 31 august – 6 septembrie 2020, CJI, Victor Gotișan 

http://mediacritica.md/wp-content/uploads/Raport_final_Moldova-1.pdf; 
46  Konrad-Adenauer-Stiftung Media Programme South East Europe, A pillar of Democracy on a Sharky Ground, p.133 

https://www.kas.de/documents/281902/281951/A_Pillar_of_Democracy_ebook.pdf/df97d28c-370d-fb7c-fd37-
044c5d960389?version=1.0&t=1572511473069; 
47 Rapoarte de monitorizare, CJI https://cji.md/categorie/publicatii/monitorizare/; 
48Caricatura Media Azi: „Reveransurile” TRM față de guvernare 

http://media-azi.md/ro/stiri/caricatura-media-azi-%E2%80%9Ereveransurile%E2%80%9D-trm-fa%C8%9B%C4%83-de-
guvernare-sau-cum-fost-%C3%AEnt%C3%A2mpinat-noul-%C8%99ef-al  
49 Assessment of Public Media Performance in the Presidential Election in Moldova November 2020, Baltic Centre for Media 

Excellence, pag. 5 https://bcme.eu/upload/products/470/BCME_Assessment_of_Public_Media_Performance.pdf     

http://mediacritica.md/wp-content/uploads/Raport_final_Moldova-1.pdf
https://www.kas.de/documents/281902/281951/A_Pillar_of_Democracy_ebook.pdf/df97d28c-370d-fb7c-fd37-044c5d960389?version=1.0&t=1572511473069
https://www.kas.de/documents/281902/281951/A_Pillar_of_Democracy_ebook.pdf/df97d28c-370d-fb7c-fd37-044c5d960389?version=1.0&t=1572511473069
https://cji.md/categorie/publicatii/monitorizare/
http://media-azi.md/ro/stiri/caricatura-media-azi-%2525E2%252580%25259Ereveransurile%2525E2%252580%25259D-trm-fa%2525C8%25259B%2525C4%252583-de-guvernare-sau-cum-fost-%2525C3%2525AEnt%2525C3%2525A2mpinat-noul-%2525C8%252599ef-al
http://media-azi.md/ro/stiri/caricatura-media-azi-%2525E2%252580%25259Ereveransurile%2525E2%252580%25259D-trm-fa%2525C8%25259B%2525C4%252583-de-guvernare-sau-cum-fost-%2525C3%2525AEnt%2525C3%2525A2mpinat-noul-%2525C8%252599ef-al
https://bcme.eu/upload/products/470/BCME_Assessment_of_Public_Media_Performance.pdf
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Subvențiile statului se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, și reprezintă volumul subvențiilor de 

la bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele prețurilor de consum din ultimul an bugetar 

executat deplin. Veniturile proprii ale furnizorului public național de servicii media provin din activitatea 

comercială desfășurată în cadrul realizării obiectului de activitate. La modul practic, aceste venituri sunt 

infime pentru a acoperi necesitățile TRM și a asigura, cel puțin parțial, sustenabilitatea financiară a 

furnizorului. 

Modelul de finanțare a TRM și-a demonstrat în repetate rânduri ineficiența, fapt care a avut repercusiuni 

negative nu doar asupra calității produselor mediatice, ci și asupra politicii editoriale a furnizorului public. 

Dependența majoră a acestuia de resursele bugetate de stat generează riscul ca autoritățile publice 

și/sau partidele politice să utilizeze această „pârghie” pentru a câștiga influență asupra spațiului de emisie 

a TRM. Furnizorul public de televiziune este plasat frecvent în situația de a se „ruga” de cei aflați la 

guvernare pentru a-și asigura bugetul, iar această situație condiționează obediența TRM în raport cu 

actualele sau potențialele puteri decidente 50 . Conducerea furnizorului alege, mai degrabă, să se 

complacă în această situație de dependență decât să exploreze opțiuni alternative și diversificate de 

finanțare, care sunt admise de prevederile legislației actuale. 

Caietul de sarcini trebuie să constituie forul de control din partea cetățenilor asupra activității furnizorului 

public național de servicii media. Potrivit CSMA, documentul trebuie să prevadă lista serviciilor media 

audiovizuale liniare și neliniare propuse spre difuzare, declarația politicii editoriale pentru fiecare serviciu 

media audiovizual și planul de finanțare. Caietul de sarcini nu este doar un document de politici sau de 

activități ce sunt propuse pentru finanțare sau un instrument de planificare a acestor activități, ci este, 

într-un fel anume, o foaie de parcurs, stabilită pentru o anumită perioadă, pentru ca furnizorul public 

național de servicii media să-și atingă obiectivele și misiunea. În general, în conformitate cu practicile 

actuale, caietul de sarcini al TRM este documentat într-o manieră lipsită de claritate, astfel încât, în 

prezent, elementul controlului public asupra activității furnizorului rămâne a fi un obiectiv efemer. 

 

„Statele membre sunt obligate să asigure toate măsurile cu caracter juridic, politic, financiar, tehnic și 
altele pentru garantarea independenței editoriale şi autonomiei instituționale a serviciului public de 
radiodifuziune, pentru eliminarea oricărui risc al influențelor economice şi politice”. 
 

Declarația CM al CoE privind garantarea independenței serviciului public de radiodifuziune 

 

În vederea garantării independenței editoriale şi autonomiei instituționale a TRM, precum și a reducerii 

vulnerabilității financiare a furnizorului public în raport cu influențele economice și politice este necesar 

de a transpune în practică următoarele obiective: 

▪ Asigurarea implementării eficiente a mecanismului de control public asupra Caietului de sarcini, care 

necesită a fi redactat într-o manieră foarte clară, detaliată și explicită; 

▪ Întocmirea consecventă și publicarea rapoartelor periodice de gestionare a resurselor financiare, care 

să permită publicului plătitor de impozite să ia cunoștință de eficacitatea politicilor de gestionare a 

bugetului, inclusiv tentativele de imixtiune ale factorilor politici în politica editorială; 

                                                 
50 Interviul cu Ion Bunduchi, expert mass-media, directorul Asociației Presei Electronice (APEL), 2 septembrie 2021. 
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▪ Dezvoltarea un departament profesionist de marketing pentru a asigura exploatarea eficientă a 

surselor de finanțare alternative și diversificate; 

▪ Elaborarea, planificarea și adoptarea bugetului furnizorului public de televiziune pentru o perioadă 

mai mare decât cea a guvernării; 

▪ Maximizarea transparenței și clarității procesului de raportare financiară în raport cu publicul;  

▪ Dezbaterea publică a Caietului de sarcini al TRM. 

 

Lipsa unor criterii clare și măsurabile de evaluare și apreciere a membrilor CS este un alt factor ce oferea 

Consiliului Audiovizualului o marjă enormă de discreție în selecția candidaților învingători ai concursului.  

Imixtiunea politică indirectă în procesul de numire a conducerii de vârf a TRM 

În pofida faptului că CSMA a  stabilit noi proceduri de selecție și/sau numire a organelor de conducere și 

supraveghere ale TRM, rezultatul a rămas același51. În situația în care organul împuternicit cu atribuția 

electivă, Consiliul Audiovizualului, continuă să fie influențat politic52, devine evident faptul că procesul de 

selecție a Consiliului de Supraveghere și a directorului general al TRM constituie, prin ricoșeu, obiect de 

imixtiune din partea politicului. 

Membrii CS erau selectați de CA în urma unui concurs public, desfășurat în baza unor criterii și proceduri 

prevăzute într-un act53 adoptat prin Decizia CA, care nu reflectă neapărat indicatorii potriviți pentru 

exercitarea funcției. 

 

„Normele ce reglementează statutul organului de supraveghere a furnizorilor publici trebuie să 
garanteze că membrii acestuia: 

- sunt desemnați într-o manieră transparentă și pluralistă;  
- reprezintă în ansamblu interesele societății în general;  
- nu vor accepta orice tip de intermediere sau să ia instrucțiuni de la unele persoane sau organe, altele 

decât cele împuternicite cu funcții de supraveghere a instituțiilor publice de radiodifuziune în cauză, în 
afara excepțiilor prevăzute de lege;  

- nu vor putea fi revocați, suspendați sau înlocuiți în timpul exercitării mandatului lor de către o oricare 
persoană sau organ altul decât cel care l-a numit, în afară de cazurile în care organul de supraveghere 
va fi incapabil sau împiedicat să-și exercite funcțiile;  

- nu vor accepta, direct sau indirect, să exercite funcții, să primească remunerații sau să reprezinte 
interese ale unor întreprinderi sau instituții din domeniul mass-media sau domenii conexe, dacă 
acestea vor duce la un conflict de interese cu funcțiile lor din cadrul organului de supraveghere.” 

 
Recomandarea CM nr R (96) 10 

                                                 
51  Freedom House, Nations in Transit 2020: Moldova, April 2020 https://freedomhouse.org/country/moldova/nations-

transit/2020 
52 Victor Gotișan, Consiliul Audiovizualului, versiunea 2020: (încă) un an pandemic de (in)activitate?, 13 Noiembrie 2020, 

http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-audiovizualului-versiunea-2020-%C3%AEnc%C4%83-un-pandemic-de-
inactivitate?fbclid=IwAR1_UiYlu6v4cX6lhQ5cH_-mPiu5rY42T7-ojTB3eiX1dzbEBARHbiY_uKM; 
53 Criteriile și procedura pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public 

național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, adoptat prin Decizia Nr. 6/18 din 28 ianuarie 2019. Publicat în 
Monitorul Oficial Nr. 30-37 art. 272 pe 1 februarie 2019.  
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%20si%20procedura%20pentru%20ocuparea%20func%C8%9Biilor%20vacante%20d
e%20membru%20CS.pdf  

https://freedomhouse.org/country/moldova/nations-transit/2020
https://freedomhouse.org/country/moldova/nations-transit/2020
http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-audiovizualului-versiunea-2020-%2525C3%2525AEnc%2525C4%252583-un-pandemic-de-inactivitate?fbclid=IwAR1_UiYlu6v4cX6lhQ5cH_-mPiu5rY42T7-ojTB3eiX1dzbEBARHbiY_uKM
http://media-azi.md/ro/stiri/consiliul-audiovizualului-versiunea-2020-%2525C3%2525AEnc%2525C4%252583-un-pandemic-de-inactivitate?fbclid=IwAR1_UiYlu6v4cX6lhQ5cH_-mPiu5rY42T7-ojTB3eiX1dzbEBARHbiY_uKM
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%252520si%252520procedura%252520pentru%252520ocuparea%252520func%2525C8%25259Biilor%252520vacante%252520de%252520membru%252520CS.pdf
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%252520si%252520procedura%252520pentru%252520ocuparea%252520func%2525C8%25259Biilor%252520vacante%252520de%252520membru%252520CS.pdf
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Actul normativ54 pe care CA îl aplică atunci când selectează membrii CS este elaborat în conformitate 

cu mai multe norme legale prevăzute de cadrul juridic național în vigoare. Elementele obligatorii pentru 

dosarul de participare la concurs corespund bunelor practici naționale și europene în domeniu, însă 

procedura de organizare și desfășurare a concursului public este schematică și necesită completări 

pentru a evita eventuala prejudiciere a procesului de desemnare a celor mai potriviți candidați în funcția 

de membru al CS.  

Procedura concursului nu poate să asigure în deplină măsură respectarea principiilor care se conțin în 

regulament - principii necesare și corecte, dar formulate lapidar și fără explicitatea necesară în asemenea 

cazuri. Criteriile de selecție a candidaților sunt suficiente, dar inexacte și lipsite de concretețe. Procedura 

desfășurării concursului nu prevede mecanisme clare de utilizare a criteriilor la evaluarea candidaților. 

Criteriile de evaluare a candidaților nu pot asigura desemnarea câștigătorilor concursului în mod deschis, 

echitabil și credibil, lăsând prea mult loc pentru subiectivism și judecăți de valoare pe măsură să 

genereze suspiciuni rezonabile atât din partea candidaților, cât și a publicului. 

Concursul prevede proceduri (ex: candidații, în cel mult 5 minute, trebuie să-și prezinte viziunea asupra 
viitoarei activități, experiența profesională și motivația de accedere în funcție) care ar putea să nu 
furnizeze rezultate relevante pentru desemnarea celor mai buni candidați. Astfel de proceduri necesită a 
fi concretizate de o manieră care să nu lase loc de interpretări arbitrare. Unele prevederi din actul 
normativ, din lipsă de exactitate („prezentarea conceptelor de dezvoltare a instituției”, „conceptul de 
dezvoltare a instituției”, „viziunea asupra viitoarei activități” etc.) pot genera confuzii și înțelegere 
echivocă. 
 
Actul normativ nu prevede probe/sarcini scrise pentru candidați, care ar putea adăuga obiectivitate 
concursului. Regulamentul nu prevede căi de atac sau de contestare a rezultatelor concursului. Aceste 
circumstanțe minimizează șansele selecției prin concurs a celor mai potriviți candidați pentru funcția de 
membru al CS. 
 

În vederea remedierii carențelor procesului de selecție a membrilor CS, se recomandă implementarea în 

practică a următoarelor măsuri: 

▪ Ajustarea principiilor de organizare și desfășurare a concursului la cerințele legislației naționale și la 
standardele comunitare; 

▪ Modificarea criteriilor de selecție a candidaților la funcția de membru al CA prin inserarea 
mecanismelor clare și exacte de evaluare a calităților candidaților; 

▪ Inserarea unor criterii măsurabile de apreciere a candidaților pentru a elimina orice bănuieli de 
favorizare sau defavorizare a acestora; 

▪ Extinderea și explicitarea cerințelor în raport cu aria de expertiză a candidaților (cunoașterea avansată 
a legislației naționale și comunitare în domeniul audiovizualului public; a limbilor de circulație 
internațională; a standardelor internaționale instituite în raport cu activitatea furnizorilor publici de 

                                                 
54 Criteriile și procedura pentru ocuparea funcțiilor vacante de membrual Consiliului de Supraveghere al furnizorului public 

național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” 
http://www.audiovizual.md/files/Criteriile%20si%20procedura%20pentru%20ocuparea%20func%C8%9Biilor%20vacante%20d
e%20membru%20CS.pdf; 
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servicii media; a mecanismelor de asigurare a independenței editoriale; a mecanismelor de control a 
îndeplinirii Caietului de sarcini etc.). 

 
Așadar, CSMA, adoptat la 8 noiembrie 2018, a armonizat cadrul legal național la standardele europene 
în materia serviciilor mass-media audiovizuale. Problemele stringente din audiovizualul public au 
continuat să persiste însă, din cauza precarității mecanismului de finanțare a furnizorului public și 
imixtiunii politice în activitatea autorității de reglementarea a domeniului serviciilor media, precum și în 
procesul electiv al conducerii de vârf a TRM. Din păcate, situația a devenit și mai complicată odată cu 
adoptarea unor amendamente la CSMA, care au răsturnat principiile de constituire, funcționare și 
revocare a CA și a membrilor organelor de conducere și supraveghere ale TRM.   

Amendamente alarmante 

I. Mecanismul defectuos de revocare a membrilor CA de către Parlament  

 

La data de 8 octombrie 2021 a intrat în vigoare legea55 prin care a fost modificat Codului serviciilor media 

audiovizuale (CSMA). Potrivit notei informative a proiectului de lege56, autorii au considerat necesară 

legiferarea mecanismelor de responsabilizare a conducătorilor autorităților publice aflate sub controlul 

Legislativului. Astfel, a fost propusă instituirea unui mecanism care să permită Parlamentului să exercite 

controlul asupra activității autorităților publice precum Consiliul Audiovizualului (CA) și să aplice sancțiuni 

în situațiile când constată că acestea își execută necorespunzător obligațiile și atribuțiile conferite prin 

lege. 

Prin urmare, art. 77 al CSMA a fost completat cu câteva temeiuri de revocare individuală sau colectivă a 

membrilor CA în cazul „constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale”, 

precum sau în cazul „constatării, în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, a unei 

activități defectuoase”. 

Sub aspect procedural, constatarea ambelor temeiuri ține de competența exclusivă a Comisiei 

parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media (comisia parlamentară de profil -

CPP), care analizează managementul instituțional, deciziile adoptate de autoritate, rapoartele de 

activitate ale CA, rapoartele de audit, plângerile, reclamațiile, petițiile, obiectivele individuale de activitate 

și indicatorii de performanță pentru persoana evaluată, alte date și informații relevante acumulate și 

prezentate comisiei.  

 

În rezultatul analizei efectuate, CPP întocmește un raport „prin care apreciază competențele manageriale 

și competențele profesionale ale membrului CA, modul în care acesta își realizează atribuțiile de serviciu 

ori, după caz, apreciază eficiența activității autorității”. Adițional, legea împuternicește CPP ca, în 

procesul examinării temeiurilor de revocare, să „audieze membrii CA și orice angajat al instituției în care 

aceștia activează, precum și să solicite orice informație relevantă de la persoane fizice sau juridice”. 

 

Dacă constată executarea necorespunzătoare a atribuțiilor de membru al CA sau activitatea defectuoasă 

a autorității în general, CPP întocmește un raport pentru revocare din funcție și îl remite Parlamentului. 

                                                 
55 Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 121 din 30.09.21, în vigoare din 08.10.21 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128048&lang=ro;  
56 Proiectul de lege nr. 214 din 02.09.21 pentru modificarea unor acte normative 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-
RO/Default.aspx; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128048&lang=ro
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-RO/Default.aspx
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Membrii CA pot fi revocați cu votul majorității parlamentare, în acest sens fiind emisă o hotărâre care 

poate fi contestată în instanța de contencios administrativ. 

 

Potrivit legii57, funcția în care sunt desemnați membrii CA este una de demnitate publică58. Prin urmare, 

în virtutea calificării funcției date ca fiind una de interes public deosebit, persoanele mandatate trebuie 

să beneficieze de o serie de garanții speciale, care ar proteja, pe de o parte, independența autorității 

publice, iar pe de altă parte, drepturile particulare ale membrului CA (ex: dreptul la muncă). 

 

Acest lucru poate fi garantat doar prin adoptarea unui mecanism foarte clar de „retragere” a mandatelor 

membrilor CA. Mai exact, situațiile în care poate interveni revocarea trebuie individualizate cu precizie la 

nivelul legii, iar procedura care urmează să fie respectată în această situație trebuie, de asemenea, 

stabilită prin norme lipsite de orice echivoc, astfel încât să fie evitat riscul unei revocări arbitrare. 

 

În acest context, în urma unei analize prima facie, poate fi remarcat cu ușurință că formulările inserate 

în textul CSMA contravin nu doar principiului uniformității terminologiei actului normativ, ci și standardelor 

de calitate a legii (accesibilitate, previzibilitate și claritate). Criteriile de apreciere și constatare a situațiilor 

în care poate interveni revocarea membrilor CA sunt de o natură atât de vagă și abstractă încât permit 

cu ușurință unei majorități parlamentare să facă uz de acest mecanism ori de câte ori interesele politice 

vor dicta necesitatea de a schimba garnitura în favoarea sa, ceea ce presupune o activitate 

administrativă arbitrară. 

 

Întru justificarea probabilității producerii riscului menționat, este necesar de a specifica că prevederile 

inserate în CSMA: 

 Nu stabilesc exact și exhaustiv faptele în urma constatării cărora Parlamentul poate revoca mandatele 

membrilor CA; 

 Nu diferențiază cazurile când intervine revocarea individuală a mandatului membrului și a situațiilor 

când intervine revocarea colectivă a mandatelor; 

 Nu instituie niciun termen de prescripție pentru aplicarea sancțiunii sub formă de revocare; 

 Nu conțin niciun criteriu în baza căruia comisia parlamentară de profil va aprecia competențele 

manageriale și profesionale ale membrilor CA. 

 

Astfel, destinatarii direcți ai acestei legi — atât membrii CA, cât și deputații — vor avea incertitudini în 

aplicarea prevederilor respective. Acest fapt va rezulta în subordonarea membrilor CA față de majoritatea 

parlamentară (subordonare generată de posibilitatea eliberării din funcție în orice moment,a membrului 

CA). 

 

La etapa avizării proiectului de lege59, Direcția generală juridică (DGJ) a Secretariatului Parlamentului a 

înaintat o serie de obiecții în raport cu prevederile transpuse deja în CSMA. Mai exact, DGJ a precizat 

că „este imperios ca criteriile ce stau la baza revocării pentru executarea necorespunzătoare sau 

neexecutarea obligațiilor să fie expuse într-un mod clar și predictibil”, în vederea asigurării principiilor de 

legiferare – stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice. La fel, în vederea asigurării cerinței de 

                                                 
57 Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=60944&lang=ro; 
58 Art. 2 al Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică; 
59  Proiectul de lege nr. 214 din 02.09.21 pentru modificarea unor acte normative 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-
RO/Default.aspx  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=60944&lang=ro
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5606/language/ro-RO/Default.aspx
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claritate a legii, DGJ a subliniat necesitatea de a explica noțiunea de „activitate defectuoasă” și criteriile 

care duc la aprecierea activității ca atare.  

 

În avizul Centrului Național Anticorupție (CNA) al Republicii Moldova, la fel, este remarcată lipsa unor 

garanții care să asigure protecția persoanei cu funcție de demnitate publică (membrii CA) de eventualele 

practici incorecte și/sau abuzive de interpretare a modului de exercitare necorespunzătoare sau 

neexecutare a atribuțiilor. Potrivit CNA, există riscul interpretării subiective a aprecierii competențelor 

manageriale și profesionale a persoanelor asupra cărora se vor răsfrânge prevederile proiectului de lege. 

Or, atât în conținutul proiectului, cât și în nota informativă nu se face referință la stabilirea unor criterii și 

indicatori conform cărora comisia de profil va efectua evaluarea. La fel, CNA a remarcat „utilizarea 

confuză a termenului de activitate defectuoasă”. 

 

Cu regret, legiuitorul a neglijat atât apelurile venite din partea societății civile, cât și constatările 

îngrijorătoare din avizele DGJ a Parlamentului și CNA. Astfel, la data de 23 septembrie 2021, legea ce 

vizează modificarea CSMA a fost votată în lectură finală.  

 

La 24 septembrie 2021, ONG-urile de media și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu acest fapt și au 

semnalat că modificările operate la CSMA nu fortifică independența CA, ci, dimpotrivă, fac această 

instituție dependentă de voința politică și pot determina membrii CA să ia decizii pe placul puterii60. 

 

 

„Normele care guvernează activitatea autorităților de reglementare a sectorului radiodifuziunii, în 
special componența lor, reprezintă un element-cheie al independenței acestora. Ele ar trebui să fie 
definite într-o manieră care să protejeze aceste autorități împotriva oricărei ingerințe, în special din 
partea forțelor politice sau a intereselor economice”.  

 
Recomandarea R (2000) 23 a Comitetului de Miniștri 

 
 

Chiar și după operarea modificărilor neavenite în textul CSMA, art. 77, alin. (2) al Codului statuează că 

membrii CA sunt inamovibili. Această prevedere a fost inserată în textul legii tocmai cu scopul de a 

proteja membrii autorității de reglementare de influențe și presiuni exterioare, inclusiv din sfera politicului.  

 

Siguranța mandatului și inamovibilitatea sunt elemente necesare pentru ca membrii CA să-și poată 

desfășura activitatea fără să fie controlați sau presați de entitatea sau entitățile care i-a numit. Una dintre 

cele mai mari valori a CA ar trebui să fie inamovibilitatea membrilor săi. Altfel, pârghia legală lăsată la 

îndemâna unei majorități parlamentare pentru a demite membrii CA ori de câte ori va dori știrbește din 

independența autorității în exercitarea atribuțiilor sale legale, inclusiv a celei de examinare a cazurile ce 

vizează restrângea liberații de exercitare a activității furnizorilor de servicii media, precum și a celei de 

selecție și numire a membrilor organului de supraveghere al TRM. 

                                                 
60 Declarație: ONG-uri de media își exprimă îngrijorarea în raport cu adoptarea unor modificări legislative la Codul serviciilor 

media audiovizuale https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-
la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/;  

https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-adoptarea-unor-modificari-legislative-la-codul-serviciilor-media-audiovizuale/


32/37 

II. Reîntoarcerea organului de conducere și supraveghere sub controlul Parlamentului  

 

La data de 4 noiembrie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală un alt proiect61 ce 

vizează modificarea CSMA. Potrivit notei informative, documentul vine să instituie mecanisme de 

„responsabilizare” a TRM și să modifice prevederile referitoare la componența și efectele controlului 

parlamentar asupra Consiliului Audiovizualului (CA) și a Consiliului de Supraveghere (CS) a TRM. 

Pe lângă reducerea numărului membrilor CS de la 9 la 7 persoane, proiectul de lege prevede modificarea 

substanțială a procesului de constituire a organului de supraveghere al TRM, intitulat, mai nou, Consiliul 

de supraveghere și dezvoltare (CSD). 

Spre deosebire de formula actuală, bazată pe principiul competiției deschise, mecanismul adoptat 

presupune deferirea în competența Parlamentului și organizațiilor din societatea civilă a prerogativei de 

înaintare a candidaților la funcția de membru CSD. Astfel, fracțiunile parlamentare, potrivit reprezentării 

proporționale a majorității și a opoziției, sunt în drept să propună trei persoane, iar ONG-urile 

reprezentative pentru domeniul media pot propune patru membri.  

În baza propunerilor, comisia parlamentară de profil (CPP), în urma desfășurării unor audieri, urmează 

să selecteze sau să respingă, prin hotărâre motivată, candidații la funcția de membru al CSD. După 

etapa de selecție, comisia parlamentară de profil va prezenta în plenul Parlamentului un raport, iar 

Comisia juridică, numiri și imunități a Legislativului – un coraport privind întrunirea cerințelor de 

eligibilitate, cerințe păstrate în textul CSMA în formula actuală. Procesul este finalizat prin emiterea unei 

hotărâri a Parlamentului de desemnare a membrilor pentru un mandat de 6 ani. 

Potrivit amendamentelor operate, directorul general (DG) al TRM va fi confirmat în funcție de către 

Parlament, la propunerea CSD. Legislativul este însă în drept să respingă oricând candidatul propus, 

membrii CSD fiind obligați, în termen de 15 zile, să propună o altă persoană. 

Sub egida principiului constituțional al controlului parlamentar, legiuitorul a venit cu noi temeiuri de 

revocare a membrilor CSD și a DG al TRM.  Astfel, în cazul constatării unei „activități defectuoase”, a 

executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale, Parlamentul va putea retrage 

mandatele membrilor CSD sau pe cel al directorului general.  

 

CSD și CA sunt responsabili de prezentarea raportului anual de activitate în fața Parlamentului. Astfel, 

dacă după prezentarea raportului anual de activitate al CSD sau CA, Parlamentul decide să „respingă” 

documentul, membrii CSD sau CA vor fi demiși in corpore, de drept. În acest context, este necesar a se 

specifica că proiectul de lege nu conține niciun criteriu care să condiționeze această „respingere” a 

documentului. Prin urmare, această clauză lasă la îndemâna Legislativului posibilitatea de a schimba 

componența CSD și CA indiferent de conținutul raportului.   

 

Este imperios de a fi subliniat că amendamentele operate la CSMA permit, în mod obiectiv, oricărei 

majorități parlamentare să facă uz de mecanismul de retragere din funcție a membrilor organelor de 

supraveghere și conducere ale furnizorului public de servicii media audiovizuale. 

                                                 
61 Proiectul de lege nr. 283 privind modificarea CSMA 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5672/language/ro-
RO/Default.aspx; 

https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5672/language/ro-RO/Default.aspx
https://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5672/language/ro-RO/Default.aspx
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Proiectul de lege deleagă Parlamentului prerogativa desemnării directorului general și a membrilor CSD, 

precum și revocării mandatelor acestora, fără să specifice însă exhaustiv faptele ce echivalează cu 

„executarea necorespunzătoare a atribuțiilor” sau „neexecutarea atribuțiilor”. Totodată, constatarea 

„activității defectuoase”, în lipsa unei definiții legale a acestei sintagme, lasă loc pentru discreție nelimitată 

în accesarea mecanismului ce permite retragerea mandatelor membrilor CSD și al directorului general 

al TRM. 

 

Rămâne a fi nereglementată și procedura de inițiere, desfășurare și finalizare a controlului parlamentar, 

termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii și natura sancțiunii aplicate sub formă de revocare din 

funcție (disciplinară/administrativă specială). Mai mult, lipsa unei diferențieri clare a cazurilor când 

intervine revocarea individuală a mandatului membrului CSD și a situațiilor când intervine revocarea 

colectivă a mandatelor stârnește incertitudine în privința aplicabilității principiului răspunderii colective 

sau a individualizării răspunderii. 

 

La etapa avizării proiectului de lege62, Direcția generală juridică (DGJ) a Secretariatului Parlamentului a 

obiectat în privința temeiurilor de revocare a membrilor CSD pentru „activitate defectuoasă” sau 

„executare necorespunzătoare” a obligațiilor DG, menționând că termenii utilizați sunt lipsiți de precizie 

și claritate. În acest context, unele norme inserate în proiectul de lege vizat nu corespund criteriilor 

clarității, fapt ce contravine art. 23 din Constituția Republicii Moldova. 

 

În avizul Centrului Național Anticorupție (CNA) al Republicii Moldova se atenționează asupra faptului că 

„amendamentele propuse contravin tuturor standardelor anticorupție naționale și internaționale”. Potrivit 

autorității, „numirea directă a directorului general al furnizorului public de servicii media de către 

Parlament, în lipsa unui concurs public, va fi lipsită de transparența necesară procesului și va determina 

desfășurarea procesului într-un cadru obscur”. 

 

Cu o zi înainte de adoptarea amendamentelor în lectură finală, Uniunea Europeană de Radiodifuziune 

(EBU/UER) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la proiectul de lege privind trecerea „Teleradio-Moldova” 

sub control parlamentar. Reacția a fost expusă printr-o scrisoare63 deschisă a directorului general al 

UER, Noel Curran64, care și-a manifestat convingerea că proiectul privind modificarea Codului serviciilor 

media audiovizuale „are potenţialul de a duce la subordonarea politică a organelor de conducere şi 

supraveghere ale TRM şi amestecul direct în politica sa editorială”.  

 

Potrivit UER, radiodifuzorul public independent ar trebui să fie împuternicit, prin structurile sale de 

guvernare, să funcţioneze independent de presiunea şi interferențele politice. Amendamentele propuse 

pentru a implica direct Parlamentul în numirea şi demiterea (din motive ample şi nedefinite) directorului 

general este un pas înapoi în asigurarea autonomiei şi independenței TRM. În plus, o nouă putere a 

Parlamentului de a demite întregul organism de supraveghere (Consiliul de supraveghere şi dezvoltare) 

                                                 
62 Avizul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului file:///C:/Users/User/Downloads/283.2021.aviz.DGJ.PDF; 
63 Uniunea Europeană de Radiodifuziune, 3 noiembrie 2021 http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-
Onofrei-Commission-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%20%281%29.pdf; 
64 Articol Media Azi, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, despre modificarea Codului serviciilor media: „Este un pas înapoi 
în asigurarea autonomiei şi independenței TRM” http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%C4%83-de-radiodifuziune-

despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%E2%80%9Eeste-un-pas; 

http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-Onofrei-Commission-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%2520%25281%2529.pdf
http://media-azi.md/sites/default/files/537132871-NC-Nicolaescu-Onofrei-Commission-on-Media-Law-Amendment-Letter-3Nov2021%2520%25281%2529.pdf
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%25C4%2583-de-radiodifuziune-despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%25E2%2580%259Eeste-un-pas
http://media-azi.md/ro/stiri/uniunea-european%25C4%2583-de-radiodifuziune-despre-modificarea-codului-serviciilor-media-%25E2%2580%259Eeste-un-pas
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în fiecare an, prin respingerea raportului anual de activitate, „ ar pune în mod inevitabil TRM sub şi mai 

multă presiune politică”, se menționează în scrisoare. 

Proiectul de lege vizat a stârnit îngrijorare și în rândul ONG-urile de media, care au semnalat, la 22 

octombrie 2021, că amendamentele propuse contravin standardelor de calitate a legii (accesibilitate, 

previzibilitate și claritate) și pot determina subordonarea membrilor organelor de conducere și control ale 

TRM față de puterile politice aflate la guvernare65. 

 

În esență, modificările operate la CSMA66 readuc în legislația națională mecanisme similare cu cele 

criticate în anul 2002 în raportul expertului CoE Karol Jakubowicz, care subliniase că deferirea în 

competența Parlamentului, Guvernului și Președinției a prerogativei desemnării membrilor organelor 

TRM trezește dubii rezonabile că cei numiți vor reprezenta anume punctele de vedere politice și 

interesele celor care i-au numit. Or, în condiții de politizare extremă a vieții publice, acest mecanism 

poate reduce din reprezentativitatea veritabilă în audiovizualul public a intereselor societății civile și/sau 

intereselor societății în general. 

Cu regret, nici opiniile autorităților care au avizat proiectul de lege și nici reacțiile de îngrijorare ale 

societății civile și ale celei mai importante alianțe din lume a entităților mass-media de servicii publice 

(UER) nu au putut convinge legiuitorul să renunțe la adoptarea amendamentelor care pot determina 

subordonarea politică a organelor de vârf ale TRM și, subsecvent, pot admite imixtiuni în politica 

editorială a furnizorului public de servicii media audiovizuale. 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

Odată cu aderarea la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO), Republica Moldova s-a 

angajat să respecte drepturile garantate de aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a 

Drepturilor Omului (CtEDO). În anul 2009, statul a fost condamnat la CtEDO în cauza Manole și alții c. 

Moldovei pentru încălcarea dreptului la libera exprimare, garantat de Articolul 10 al CEDO. Curtea a 

constatat că legislația în vigoare în perioada anilor 2001 – 2006 nu oferea suficiente garanții pentru a 

preveni și curma imixtiuni în politica editorială a furnizorului public de televiziune, exercitate de forțele 

politice aflate la guvernare prin intermediul conducerii de vârf a Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM). 

 

În virtutea angajamentului de a se conforma deciziilor și hotărârilor CtEDO, Republica Moldova era 

obligată să elaboreze și să prezinte Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei un Plan de acțiuni în 

care să prevadă măsurile pe care trebuie să le întreprindă pentru a remedia și preveni repetitivitatea 

încălcărilor constatate în cauza Manole și alții c. Moldovei.  

 

La data de 7 octombrie 2021, Guvernul Republicii Moldova a venit cu un Plan de acțiuni revizuit, 

solicitând Comitetului de Miniștri să pună capăt supravegherii în cauza Manole și alții c. Moldovei în 

legătură cu ajustarea cadrului legal național la standardele CEDO. 

 

                                                 
65 Declarație: ONG-uri de media își exprimă îngrijorarea în raport cu prevederile proiectului de lege ce vizează modificarea 
Codului serviciilor media audiovizuale https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-

proiectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/; 
66 Legea nr. 158 din 04.11.2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128490&lang=ro; 

https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-proiectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/
https://cji.md/ong-uri-de-media-isi-exprima-ingrijorarea-in-raport-cu-prevederile-proiectului-de-lege-ce-vizeaza-modificarea-codului-serviciilor-media-audiovizuale/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128490&lang=ro
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Într-adevăr, de la condamnarea Republicii Moldova pentru încălcarea dreptului la libera exprimare a 

jurnaliștilor de la TRM și până în prezent, cadrul legal a fost completat cu o varietate de mecanisme de 

protecție a libertății de exprimare. Actele normative naționale cu caracter special instituie garanții în raport 

cu dreptul la libera exprimare a mass-mediei. Cenzura în mass-media publică, precum și alte acțiuni de 

obstrucționare a activității presei sunt interzise, fiind incriminate în legislația penală. Codul serviciilor 

media audiovizuale (CSMA) din 8 noiembrie 2018 garantează independența editorială a furnizorilor 

publici de servicii media audiovizuale.  

 

Fiind elaborat în conformitate cu standardele europene de referință, CSMA instituia, până nu demult, 

mecanisme de reglementare a activității Consiliului Audiovizualului (CA) și TRM menite să distanțeze cât 

de mult posibil autoritățile publice, partidele politice sau orice alte grupuri de interese de procesul de 

selecție și numire a componenței acestora. 

 

Pe de altă parte, practicile existente în mass-media din Republica Moldova denotă că provocările la 

adresa libertății de exprimare a jurnaliștilor nu au încetat. Prevederile legislației audiovizuale ce 

guvernează activitatea autorităților de reglementare a serviciilor media audiovizuale, precum și a 

organelor de conducere ale TRM, în special mecanismele de stabilire a componenței lor, s-au dovedit a 

fi ineficiente în asigurarea independenței și protejarea acestora împotriva oricărei ingerințe, în special din 

partea forțelor politice aflate la guvernare.  

 

Influența politică asupra CA afectează indirect și procesul de selecție și numire a membrilor organelor 

de conducere și supraveghere ale furnizorului public de televiziune. Normele ce reglementează procesul 

de selecție a organului de supraveghere al TRM sunt lipsite de suficientă precizie și exactitate pentru a 

elimina orice bănuieli de favorizare sau defavorizare a candidaților și a exclude arbitrariul din partea 

organului împuternicit cu funcții elective.  

Precaritatea actualului mecanism de finanțare a furnizorului public de televiziune la fel determină 

vulnerabilitatea acestuia în fața puterilor politice decidente asupra aprobării bugetului și, subsecvent, 

afectează politica editorială a TRM. Furnizorul public de televiziune nu explorează opțiuni alternative și 

diversificate de finanțare, iar Caietul de sarcini este documentat într-o manieră lipsită de claritate, astfel 

încât, la momentul actual, elementul controlului public asupra activității furnizorului rămâne a fi un obiectiv 

efemer. Astfel, măsurile generale la care se face referire în Planul de acțiune revizuit al Guvernului s-au 

dovedit a fi ineficiente pentru a remedia deplin problemele semnalate în cauza Manole și alții c. Moldovei. 

 

În 2021, CSMA a devenit ținta unor inițiative legislative care prejudiciază principiile de funcționalitate și 

independența autorității de reglementare a serviciilor media audiovizuale și organelor de conducere și 

supraveghere ale furnizorului public de televiziune. Amendamentele la CSMA, intrate în vigoare din data 

de 8 octombrie 2021, permit oricărei majorități parlamentare să revoce membrii Consiliului Audiovizualul, 

determinând astfel subordonarea politică a autorității. Proiectul de lege adoptat în lectură finală la 21 

octombrie 2021 readuce în cadrul legal național mecanisme ce presupun implicarea directă a 

Parlamentului în numirea și revocarea (în baza unor temeiuri lipsite de claritate) organelor de conducere 

și supraveghere ale TRM.  

 

Aceste intervenții legislative constituie un pas înapoi în asigurarea autonomiei și independenței 

furnizorului public național de servicii media și a autorității de reglementarea în domeniul audiovizual, 
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fiind capabile să condiționeze repetitivitatea încălcării Articolului 10 al CEDO. În mod obiectiv, 

amendamentele operate la CSMA anulează fiabilitatea argumentelor ce se regăsesc în Planul de acțiuni 

revizuit al Guvernului și probează ineficiența măsurilor întreprinse de către stat în vederea executării 

depline a hotărârii CtEDO emise în cauza Manole și alții c. Moldovei. 

 

Implementarea eficientă a măsurilor cu caracter general implică legiferarea garanțiilor suficiente 

împotriva controlului exercitat de partidele politice de la guvernare asupra conducerii furnizorului public 

de servicii media audiovizuale și, prin urmare, asupra politicii editoriale a acestuia. În acest sens, se 

recomandă ajustarea cadrului național la standardele prevăzute în: 

▪ Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (96) 1067 privind garantarea independenței 

serviciului public de radiodifuziune, în vederea asigurării independenței instituționale și a politicii 

editoriale a furnizorului public național de servicii media; 

▪ Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (2000) 2368 privind independența și funcțiile 

autorităților de reglementare a sectorului radiodifuziunii, în vederea garantării independenței Consiliului 

Audiovizualului și protejării autorităților de imixtiuni din partea forțelor politice sau economice;    

▪ Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (2007) 269 privind pluralismul în mass-media 

şi diversitatea conținutului mediatic, în vederea garantării independenței editoriale a furnizorului public 

de servicii media și asigurării principiului pluralismului de opinie în programele audiovizuale; 

▪ Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Rec (2007)370 privind misiunea serviciului 

public al audiovizualului în societatea informațională, în vederea instituiri garanțiilor suficiente pentru a 

permite furnizorului public de servii media audiovizuale să-și îndeplinească eficient misiunile prevăzute 

de lege; 

▪ Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1878 (2009) 71  privind asigurarea 

finanțării serviciului public de radiodifuziune, în vederea implementării unui mecanism de finanțare ce 

garantează independența  furnizorului public național de servicii media și exclude interferențele din 

partea puterilor politice decidente; 

▪ Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei R (2016)472 privind protecția jurnalismului 

şi a siguranței jurnaliștilor și a altor actori media, în vederea asigurării independenței, pluralismului și 

sustenabilității mass-mediei publice. 

 

                                                 
67  Recomandarea CM al CoE nr. R (96) 10 către statele membre privind garantarea independenței serviciului public de 

radiodifuziune; 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050c770; 
68 Recomandarea CM al CoE nr. (2000) 23  privind independența și funcțiile autorităților de reglementare a sectorului 
radiodifuziunii https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e0322; 
69 Recomandarea CM al CoE nr. (2007) 2  privind pluralismul în mass-media şi diversitatea conținutului mediatic 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6be3; 
70 Recomandarea CM al CoE nr. (2007) 3  privind misiunea serviciului public al audiovizualului în societatea informațională 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6bc5; 
71  Recomandarea AP a CoE nr. 1878 (2009) privind asigurarea finanțării serviciului public de radiodifuziune  
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17763&lang=en; 
72 Recomandarea CM al CoE nr. (2016) 4 a către statele membre privind protecția jurnalismului şi a siguranței jurnaliștilor și a 
altor actori media https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9#_ftn1; 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050c770
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804e0322
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6be3
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6bc5
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17763&lang=en
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806415d9%2523_ftn1
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Transpunerea în legislația națională a standardelor internaționale în domeniul de referință implică 

următoarele acțiuni prioritare: 

 

1. Modificarea Codului serviciilor media audiovizuale în vederea abrogării prevederilor legiferate prin Legea 

nr. 121 din 30.09.2021 pentru modificarea unor acte normative73. 

 

2. Modificarea Codului serviciilor media audiovizuale în vederea abrogării prevederilor legiferate prin Legea 

nr. 158 din 04.11.2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova74. 

 

3. Modificarea regulamentelor aplicabile procedurilor de selecție, în bază de concurs, a membrilor organului 

de supraveghere a furnizorului public național de servicii media și a Consiliului Audiovizualului,  

▪ asigurând aplicabilitatea practică a principiilor competiției deschise, meritocrației, transparenței și 

tratamentului nediscriminatoriu; 

▪ stipulând criterii clare și indicatori măsurabili de evaluare și apreciere a candidaților; 

▪ definind cerințe explicite în raport cu aria de expertiză obligatorie a candidaților; 

▪ eliminând orice posibilitate de favorizare sau defavorizare a candidaților, contrară principiilor 

concursului. 

4. Adoptarea Regulamentului pentru organizarea concursului de selecție a candidaților pentru funcția de 

membru al CA, care să corespundă standardelor prevăzute în Recomandarea R (2000) 23 a Comitetului 

de Miniștri cu privire la independența și funcțiile autorităților de reglementare a sectorului radiodifuziunii. 

 

5. Îmbunătățirea modelului de finanțare a furnizorului public național de televiziune prin diversificarea 

surselor de finanțare alternative și asigurarea principiului controlului public asupra bugetului TRM, în 

vederea garantării independenței editoriale şi autonomiei instituționale a TRM și reducerii vulnerabilității 

financiare a furnizorului public în raport cu influențele economice și politice. 

 

 

 

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Facilitarea executării Hotărârilor CtEDO în cauze 
privind libertatea de exprimare” desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu 

sprijinul financiar al Baltic Centre for Media Excellence (BCME). 
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția BCME 
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73 Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 121 din 30.09.21, în vigoare din 08.10.21 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128048&lang=ro; 
74 Legea nr. 158 din 04.11.2021 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128490&lang=ro; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128048&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128490&lang=ro

