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 DECIZIE 
   din 6 noiembrie 2017 

    cauza nr. 107/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Oxana GUMENNAIA – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
 
au examinat, în şedinţă publică, susţinerile scrise şi verbale ale 
petiționarului: T.C. 
reclamatului: Jurnal FM, și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii  

Comportament discriminatoriu pe criteriul de etnie. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerinţelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 
25.05.2012. Reclamatul a ridicat excepția de inadmisibilitate prevăzută la pct. 42 lit. d) din 
Legea cu privire la activitatea Consiliului nr. 298 din 21.12.2012. Consiliul observă că excepția 
invocată are legătură cu fondul cauzei, respectiv, aceasta va fi abordată odată cu formularea 
concluziilor finale pe dosar. 

 
III. Susținerile părților  

    Alegaţiile petiţionarului 
3.1. Petiționarul susține că, în cadrul emisiunii "Popocorn Show", difuzată de postul de radio Jurnal 

FM, au fost date citirii două mesaje cu caracter instigator, în baza criteriului de naționalitate. 
Unul din prezentatori a comentat ambele mesaje, manifestând o atitudine diferită față de 
naționalitățile vizate (moldoveni și evrei). Astfel, la mesajul de pe pagina de facebook a 
reclamatului, postat de către O.B., "Foaie verde 10 lei unii moldoveni sunt niște derbedei1" 
prezentatorul a adăugat "Doar unii ?", iar la mesajul postat de către M.V. "Foaie verde 10 lei, 
Moldova-i plină de evrei, dacă vrei să fii ca ei împrumută 10 lei", același prezentator a 
comentat "nu fiți răi cu alte națiuni, asta nu e bine. De la asta și se încep toate conflictele 
mondiale". Petiționarul consideră că prezentatorul a manifestat un tratament discriminator față 
de moldoveni în comparație cu evreii.  

3.2. Solicită admiterea plângerii, emiterea deciziei de constatare a faptelor de discriminare pe 
criteriul de naționalitate origine etnică și recomandarea postului de radio Jurnal FM să 
recunoască faptele de discriminare în emisie directă, în cadrul unei emisiuni "Popcorn Show". 
 

 Susținerile reclamatului 
3.3. Reclamatul susține că presupunerile petiționarului nu au tangenţă cu politica editorială şi nu 

exprimă poziţia oficială a postului de radio sau a prezentatorilor emisiunii. Declară că, în 
plângere, se face referire la conţinutul unor mesaje parvenite de la ascultători, care reflectă 
părerea lor despre calitățile persoanei (moldoveanului). Toate aceste mesaje se expun într-o 

                                                           
1 DERBEDÉU, derbedei, s. m. Om fără căpătâi, om de nimic; pierde-vară, vagabond, haimana.  
sursa: Dicționarul explicativ al limbii române.  
autor: Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" 
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formă umoristică, de pamflet și sunt apreciate după stilul cât mai ingenios. Consideră că 
petiționarul, ca și consumator de programe, urma să țină cont de tematica emisiunii care nu 
este una de analiză, cu tentă politică sau de dezbateri. 

3.4. Postul de radio și moderatorul reclamat solicită respingerea plângerii ca fiind vădit 
neîntemeiată. 
 

IV.  Dreptul național și internațional relevant 
4.1. Constituţia Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) stabilește că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială; art. 
32 alin. (2) libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea altei persoane; alin. 
(3) sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, 
îndemnul la ură naţională, incitarea la discriminare. 

4.2. Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 la art. 1 alin. (1) stabilește 
că scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea 
egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, 
economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, 
apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția discriminării ca fiind orice 
deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup 
de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, 
stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse; și definiția  discriminării directe ca tratarea 
unei persoane în baza oricăruia  dintre criteriile prohibitive în manieră mai puţin favorabilă 
decât tratarea altei persoane într-o situaţie comparabilă; art. 3 stabilește că subiecţi în 
domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

4.3. Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010 art. 2 conține definiția 
discursului care incită la ură – orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează 
sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe 
intoleranţă; art.  (3) exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrângeri 
prevăzute de lege, necesare într-o societate democratică pentru a proteja sănătatea şi morala, 
reputaţia sau drepturile altora; art. 7  alin. (1) orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, 
demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la 
fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.  

4.4. Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr. 30 
din 07.03.2013 art. 3 alin. (1) lit. i) se consideră informaţie cu impact negativ asupra copiilor 
informaţia accesibilă public care încurajează comportamente ce jignesc demnitatea umană; lit. 
 j) care relatează batjocorirea sau înjosirea unui om ori a unui grup de oameni în legătură cu 
originea etnică, apartenenţa naţională, rasială, sexuală, în legătură cu boala, starea socială, 
limba vorbită, religia practicată, convingerile sau opiniile împărtăşite. 

4.5. Codul audiovizualului art. 6 al. (1) radiodifuzorului îi este interzisă difuzarea de programe 
care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex.  

4.6. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului despre Codul de conduită al 
radiodifuzorilor nr. 127 din 26.12.2007 art. 13 radiodifuzorii sunt datori să nu discrimineze 
nici o persoană pe motive de rasă, etnie, religie, sex, vârstă, orientare sexuală ori dizabilitate 
şi să nu instige la ură şi violenţă atunci când relatează fapte sau îşi exprimă opiniile. 

4.7. Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr. 99 din 19.07.2012 art. 4 în cadrul 
serviciilor de programe audiovizuale este interzisă orice referire defavorabilă sau 
discriminatorie la originea etnică, naţionalitate. 

4.8. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la art. 10 se menționează că orice persoană 
are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a 
primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama 
de frontiere. Exercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate fi 
supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege care, într-o 
societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea 
teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, 
a moralei, a reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor 
confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti; art. 14 
prevede că exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie trebuie să 
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fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii 
politice sau orice alte opinii, origine naţională şi socială, apartenenţă la o minoritate naţională, 
avere, naştere sau orice altă situaţie. 

4.9. Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice art. 19 alin. (1) nimeni nu 
trebuie să aibă de suferit din cauza opiniilor sale; alin. (2) orice persoană are dreptul la 
libertatea de exprimare; acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi 
informaţii şi idei de orice fel, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, 
sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa; alin. (3) exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 
2 al prezentului articol comportă obligaţii şi răspunderi speciale. În consecinţă, ea poate fi 
supusă anumitor limitări care trebuie însă stabilite în mod expres prin lege şi care sunt 
necesare: a) respectării drepturilor sau reputaţiei altora; b) apărării securităţii naţionale, ordinii 
publice, sănătăţii sau moralităţii publice; art. 20 alin. (2) orice îndemn la ură naţională, rasială 
sau religioasă care constituie o incitare la discriminare, la ostilitate sau la violenţă este interzis 
prin lege; art. 26 toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o 
ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să interzică orice discriminare 
şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări, în 
special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine 
naţională sau socială, avere, naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare. 
 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
 

5.1. Inițial, Consiliul se va pronunța pe marginea excepției de inadmisibilitate invocate, după care 
se va expune pe fondul cauzei.  

5.2. Consiliul a examinat argumentul reclamaților care susțin că circumstanțele cauzei nu se referă 
la un fapt de discriminare așa cum prevede art. 2 din Legea cu privire la asigurarea egalității 
nr. 121 din 25.05.2012. Consiliul respinge acest argument și notează că, în secvențele audio 
anexate, se observă că moderatorii emisiunii comentează și se expun asupra mesajelor cu 
caracter discriminator expediate de radioascultători. 

5.3. Consiliul a dat curs examinării plângerii pe fond, or argumentul invocat nu susține nici unul din 
temeiurile prevăzute în pct. 42 al Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012.  

5.4. Din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare un comportament discriminator 
determinat de naționalitate și etnie.  

5.5. Consiliul menționează că însăși noțiunea generică a discriminării reține în sine sintagma 
referitoare la “susținerea comportamentului discriminatoriu”. Această  sintagma  denotă 
intenţia legiuitorului de a cuprinde o arie largă de comportamente şi nu una restrictivă, ceea ce 
permite reţinerea unor calificări diferite, în practică, şi care pot să varieze, de la caz la caz, 
circumscrise sub forma unor atitudini sau afirmaţii exprimate prin cuvinte, gesturi, acte sau 
fapte discriminatorii. 

5.6. Consiliul, examinând circumstanțele invocate, stabilește existența unui comportament 
discriminator manifestat din partea moderatorului emisiunii "Popcorn Show". Acest 
comportament s-a exprimat prin tolerarea mesajelor discriminatorii în privința moldovenilor, iar 
în același timp ripostarea împotriva mesajelor discriminatorii în privința evreilor, sugerând că 
un grup s-ar bucura de o protecție mai mare decât celălalt. 

5.7. Consiliul notează că atât mesajul care viza evreii, cât și cel care viza moldovenii întrunește 
caracteristicile specifice ale unui mesaj discriminator, deoarece a ţintit într-un grup anumit de 
persoane (moldoveni și evrei) în baza criteriilor protejate (etnie) și a stigmatizat victima (evrei 
și moldoveni) prin atribuirea unui set de trăsături văzute, în general, ca indezirabile (derbedei), 
proiectând grupul ţintit în afara limitelor normale ale relaţiilor sociale. Din aceste considerente, 
moderatorul trebuia să reacționeze similar, curmând susținerea mesajelor discriminatorii prin 
intermediul mass-mediei. Pe când, lipsa de reacție a acestuia, în cazul moldovenilor, a dat de 
înțeles că ofensarea acestui grup poate fi tolerată.  

5.8. Consiliul subliniază că libertatea de exprimare nu este absolută, ea implicând unele restricții 
generate de necesitatea protecției unor valori fundamentale, cum ar fi dreptul la reputație, 
demnitatea și onoarea persoanei. Instrumentele internaționale (cele indicate la pct. 4.8, 4.9) 
îndeamnă statele să reacționeze în cazuri expres prevăzute de lege atunci când unele 
segmente de informație, care aparent pot fi atribuite libertății de exprimare, atentează la 
morala, reputaţia sau drepturile altora. Consiliul menționează că legislația națională prevede, 
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la art. 32 din Constituția Republicii Moldova, că libertatea de exprimare nu poate prejudicia 
onoarea, demnitatea altei persoane. Totodată, interzice defăimarea poporului, îndemnul la ură 
naţională și incitarea la discriminare.  În aceeași ordine de idei, Consiliul amintește deciziile 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului (cele indicate în prezenta decizie la pct. 4.6, 4.7) 
prin care radiodifuzorii au fost atenționați asupra obligației de a nu discrimina persoanele pe 
motiv de etnie și a evita orice referire defavorabilă sau discriminatorie la originea etnică și 
naţionalitate.  

5.9. Având în vedere cele expuse, Consiliul subliniază că diversitatea şi libera circulaţie a ideilor, la 
fel ca şi pluralismul, sunt caracteristici importante ale societăţilor democratice, însă 
promovarea acestor valori nu trebuie să aducă atingere demnității umane și/sau drepturilor 
altora. Astfel, precum s-a menționat anterior, exercitarea libertății de exprimare comportă 
obligații și responsabilități. Moderatorii, în calitatea lor de formatori de opinie, trebuie să fie 
conștienți de efectele negative ale mesajelor discriminatorii și trebuie să depună maximă 
diligentă atunci când vin cu anumite comentarii în cadrul discuțiilor demarate în eter. Totodată, 
reclamatul Jurnal FM trebuie să se asigure de faptul că moderatorii nu vor folosi spațiul de eter 
ca unealtă prin care să recurgă la susținerea mesajelor discriminatorii prin încurajarea 
afirmațiilor care țintesc  ofensator într-un grup sau altul. 
 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 
25.05.2012, coroborat pct. 61 al Legii cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

 
1. Faptele constatate reprezintă discriminare. 
2. Jurnal FM va aduce scuze publice în cadrul emisiunii "Popcorn Show", folosind următorul 

text: "Jurnal FM își prezintă scuzele sale pentru expresiile discriminatorii pe criteriul de etnie, 
admise la data de 7 septembrie 2017", cu referire la data și ora emisiunii în care a susținut 
mesajul discriminator. 

3. Reclamatul va aduce la cunoștința angajaților săi textul acestei decizii și va realiza instruiri 
pentru personalul său cu scopul de a evita pe viitor situații similare. 

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor 

pct. 65 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea 
discriminării și asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și Legii contenciosului 
administrativ nr. 793 din 10.02.2000. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Oxana GUMENNAIA – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Lucia GAVRILIȚĂ – membră 

 
 
 
 

http://www.egalitate.md/

