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  DECIZIE  
din 09 martie 2021 
cauza nr. 276/20  

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – preşedinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 
 
au examinat, în ședință online, susţinerile scrise și verbale ale 
petiționarei: Asociația Obștească „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova” 
reprezentată de avocatul Zubco Serghei, Alexandr Bilinkis – președintele asociației, Iulia 
Seinman – directorul asociației, Aliona Grossu – consilier în cadrul asociației 
reclamaților: Asociația Obștească „Media Alternativa” (Postul de Televiziune TV8), 
Mariana Rață, prezentatoarea emisiunii ”Cutia Neagră” reprezentați de avocatul stagiar 
Cotogoi Vasile 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 
I. Obiectul plângerii 

Instigare la discriminare pe criteriul de origine etnică prin intermediul mijloacelor de   
informare în masă. 

 
II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din Regulamentul 
de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 
  

III. Susţinerile părţilor   

        Alegaţiile petiționarei 
3.1 Petiționara declară că, în data de 29 noiembrie 2020, ora 18:00, la postul de televiziune 

TV8 a fost difuzată emisiunea „Cutia Neagră Plus”, moderată de Mariana Rață, emisiune 
care a fost publicată pe pagina web Facebook. Petiționara firmă că prezentatoarea 
emisiunii a oferit următoarea descriere a ediției: „Ce interese se ascund în spatele 
scandalului de la Moldasig: Cum a ajuns un proces de judecată între o companie off-
shore și o instituție de stat, o bătălie pe față între Veaceslav Platon și Ilan Șor”. Chișinăul 
în pragul unui nou monopol. Piața publicității stradale din capitală riscă să ajungă pe 
mâinile unei companii controversate criticată anterior de primarul Ion Ceban. Cine sunt 
beneficiarii acesteia?”  

3.2 Petiționara susține că, după vizionarea emisiunii, a constatat că aceasta conține 
elemente discriminatorii cu referire la etnia evreiască, expuse într-un format care 
depășesc limitele dreptului la exprimare în varianta extinsă acordată presei.  Petiționara 
recunoaște și respectă dreptul la libertatea de exprimare și importanța instituțiilor media 
într-un stat de drept, însă consideră că dreptul la libertatea de exprimare comportă 
îndatoriri și responsabilități necesare pentru protecția drepturilor altora așa cum este 
stabilit de art. 10 alin. (2) CEDO, iar supremația dreptului presupune asigurarea egalității 
tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, 
socială, culturală și alte sfere ale vieții. Respectiv, dreptul la libertatea de exprimare și 
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dreptul de acces la informație, inclusiv prin intermediul presei nu pot fi exercitate contrar 
destinației și scopului legal precum și cu încălcarea drepturilor altor persoane. 

3.3 Potrivit petiționarei, începând cu minutul 26:40, prezentatoarea emisiunii „Cutia Neagră 
Plus" se expune în următoarea formulă „Fondatori ai Moldpresa, care deţin în proprietate 
„Epamedia" SRL, sunt trei oameni de afacere care fac parte din comunitatea evreiască 
din Republica Moldova. Reprezentanţii guvernării participă la mai toate evenimentele 
acestei comunităţi, iar anul trecut lgor Dodon i-a decorat pe cinci membri ai acestei 
comunităţi cu distincţii de stat. Ordinul republicii a primit și Alexandr Bilinkis co-
proprietarul Moldpresa Grup care este preşedintele comunității evreieşti din Moldova. 
Acesta spune că au fost acordate pentru merite şi nicidecum din alte motive, iar afacerile 
lor dezvoltate de mai mulţi ani sunt puternice şi nu au nevoie de protecţia nimănui". 
Ulterior, începând cu minutul 27:57, naratorul declară că ”în campania electorală pentru 
prezidenţiale pe reţelele sociale a apărut un video în care se vede că s-a făcut agitaţie 
electorală pentru Igor Dodon în timp ce erau împărţite ajutoare umanitare din Israel", 
descrierea fiind contrapusă unei înregistrări video.  

3.4 Petiționara declară că AO „Comunitatea Evreiască din Republica Moldova" a atenţionat 
în scris portalurile de ştiri (agora.md, point.md) care au preluat spotul video şi a diseminat 
ştirea în data de 29 octombrie 2020, că acţiunile filmate nu au loc în „curtea unui centru 
evreiesc", iar Comunitatea Evreiască, nu are nici o atribuţie la agitaţia electorală 
organizată. Petiționara afirmă că evenimentele din cadrul acestui spot video continuă să 
fie eronate, fără a fi verificate fapte concrete, atribuite Comunităţii Evreieşti şi plasate 
într-un context, care ar justifica apartenenţa politică a organizaţiei, care prin statutul şi 
activităţile ei este în afara politicii.  

3.5 Petiționara atrage atenția că, după natura lor, investigaţiile jurnalistice prezentate în 
emisiunea „Cutia Neagră Plus", ediţia din 29 noiembrie 2020, au un caracter critic cu 
privire la mediul de afaceri fiind invocate pretinse acţiuni ilegale, context în care jurnaliştii 
au evidenţiat şi criteriul de apartenenţă etnică pentru a individualiza persoanele vizate în 
investigaţii, deşi nu are careva conexiune cu natura investigaţiei. Mai mult, este vădită 
încercarea de a promova discriminarea etnică, or apartenenţa etnică nu constituie un 
criteriu de discriminare sau condamnare a persoanei, la fel cum nu constituie nici temei 
de a da naştere prejudecăţilor cu privire la persoane sau de a înlătura prezumţia de 
nevinovăţie în privinţa acesteia. 

3.6 Petiționara atrage atenţia că prezentatoarea emisiunii a investigat două subiecte legate 
de mediul de afaceri local, care nu au legătură cu apartenenţa etnică a persoanelor, 
astfel încât menţiunile cu privire la Comunitatea Evreiască şi evrei sunt de natură să 
creeze în societate o opinie negativă faţă de această etnie şi să creeze prejudecăţi ce 
ţin de reprezentaţii acestora care la caz sunt şi oameni de afaceri. Petiționara 
atenționează că diferențierea pe criteriu etnic nu comportă nici o valoare informațională 
în contextul general al emisiunii, iar autorii emisiunii nu au explicat în mod argumentat 
valoarea acestei informații. 

3.7 În viziunea petiționarei, accentuarea apartenenţei etnice a subiecţilor reportajului, în 
contextul general al investigaţiei, este de natură, să influenţeze populaţia să recurgă la 
acţiuni de stigmatizare a unui grup etnic specific şi instigă la discriminare şi ură 
interetnică, fapt interzis prin prevederile legislaţiei naţionale şi convenţiilor la care 
Republica Moldova este parte. În vederea prevenirii acestei evoluţii, la solicitarea 
autorilor reportajului, i-au fost oferite răspunsuri în scris la întrebările apărute, care însă 
nu au fost reflectate concludent în reportaj. Petiționara menționează că subiectul 
întrebărilor nu ținea de apartenența etnică a persoanelor. Nici una din întrebările 
adresate nu se refereau la apartenența etnică a dlui Alexandr Bilinkis. 

 
Susținerile reclamaților 

3.8 Reclamata, A.O. ”Media Alternativă”, susține că, în conformitate cu legislația în vigoare, 
Consiliul Audiovizualului, la sesizare, a efectuat monitorizarea postului de televiziune 
TV8 prin prisma faptelor invocate în plângerea petiționarei. Astfel, ca rezultat, s-a 
constatat că, în data de 09 noiembrie 2020, postul de televiziune TV8, în cadrul emisiuni 
„Cutia Neagră Plus”, având ca temă scandalul din jurul companiei de asigurare Moldasig 
Grup, a abordat rezultatele investigației referitoare la acest caz. În cadrul emisiunii se 
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face referință la compania Epamedia SRL, care în 2007 a încheiat un parteneriat cu 
Primăria mun. Chișinău, luându-și responsabilitatea să repare toate spațiile de așteptare 
a transportului public. După schimbarea proprietarului companiei, aceasta a ajuns în 
posesia Moldpresa Grup, fondatorii căruia dețin proprietatea Epamedia SRL, fiind 3 
oameni de afaceri care fac parte din Comunitatea Evreiască din Republica Moldova. 
Totodată, președintele Igor Dodon a acordat distincții la 5 membri ai acestei comunități, 
iar coproprietarul Moldpresa Grup și președintele Comunității Evreiești din Republica 
Moldova, Alexandr Bilinkis, a primit Ordinul Republicii.  

3.9 Reclamata afirmă că, în cadrul investigației realizate în cadrul emisiunii „Cutia Neagră 
Plus” a fost vizată activitatea unor companii private ale căror acționari fac parte din 
Comunitatea Evreiască din Republica Moldova. Acest fapt a fost menționat în 
investigație în condițiile în care Alexandr Bilinkis și alți membri ai comunității au fost 
decorați cu înalte distincții de stat de către președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. 
Începând cu minutul 26:40, prezentatoarea emisiunii s-a expus în următoarea formulă: 
„Fondatori ai Moldpresa, care dețin proprietatea „Epamedia” SRL, sunt trei oameni de 
afacere care fac parte din comunitatea evreiască din Republica Moldova. Reprezentații 
guvernării participă la mai toate evenimentele acestei comunități, iar anul trecut Igor 
Dodon i-a decorat pe cinci membri ai acestei comunități cu distincții de stat. Ordinul 
Republicii a primit și Alexandr Bilinkis co-proprietarul Moldpresa Grup care este și 
președintele comunității evreiești din Moldova. Acesta spune că distincțiile au fost 
acordate pentru merite și nicidecum din alte emotive, iar afacerile lor sunt dezvoltate de 
mai mulți ani, sunt puternice și nu au nevoie de protecția nimănui”.  

3.10 În viziunea reclamatei, investigația jurnalistică prezentată în cadrul emisiunii „Cutia 
Neagră Plus”, ediția din 29 noiembrie 2020, are un caracter critic cu privire la mediul de 
afaceri. Potrivit reclamatei, în cadrul emisiunii, nu au fost expuse declarații și aspecte cu 
tentă discriminatorie comunității evreiești, comunitatea fiind menționată doar în contextul 
momentului în care se specifica cine sunt fondatorii Moldpresa Grup care dețin 
proprietatea „Epamedia” SRL, făcându-se referire la faptul că Alexandr Bilinkis, vizat în 
cadrul investigației, este președintele acestei comunități, decorat cu Ordinul Republicii 
anume din considerentul că face parte din această comunitate. Or, consideră reclamata 
că, deținerea unei asemenea distincții presupune faptul că societatea să cunoască 
personalitatea titularului și să-și poată crea anumite impresii în această privință. 

3.11 Reclamata menționează că, în cadrul emisiunii, președintelui comunității evreiești i-a fost 
acordat dreptul la replică și de a se expune în acest sens, fiind evitată eventualitatea în 
care imaginea comunității ar fi poziționată într-o lumină defavorabilă. Reclamata susține 
că, Alexandr Bilinkis a avut la dispoziție întrebările care urmau a fi abordate pe parcursul 
emisiunii, acesta fiind informat în privința respectivei investigații și discuții contextuale. 

3.12 Reclamata notează că, emisiunea vizată nu propagă și nu incită la ură și nu urmărește 
discriminarea petiționarei, dar expune anumite investigații de interes social, iar 
denaturarea scopului acestei emisiuni și investigații expuse este excesivă și omite 
chintesența libertății de exprimare. 
 

IV. Dreptul național și relevant 
4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede 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. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 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 de instigare la 
discriminare ca fiind orice comportament prin care o persoană aplică presiuni sau 
afișează o conduită intenționată în scopul discriminării unei terţe persoane pe baza 
criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării 
sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 4 lit. b) stipulează 
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drept formă gravă de discriminare  susținerea discriminării prin intermediul mijloacelor 
de informare în masă; discriminarea săvârşită asupra unui grup de persoane; art. 12 
alin. (1) lit. i) examinează plângerile persoanelor care se consideră a fi victime ale 
discriminării; art. 15 alin. (4) în urma examinării plângerii, Consiliul adoptă o decizie 
motivată cu majoritatea voturilor membrilor săi. Decizia Consiliului include şi 
recomandări în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei şi a prevenirii faptelor 
similare pe viitor. 

4.3 Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 la art. 2 oferă definiția de 
investigaţie jurnalistică ca fiind cercetare rezonabilă a faptelor de către mass-media 
pentru realizarea unui material jurnalistic; art. 3 alin. (1) menționează că orice persoană 
are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a 
primi şi de a comunica fapte şi idei; art. 3 alin. (2) stabilește că libertatea de exprimare 
protejează atât conţinutul, cât şi forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care 
ofensează, şochează sau deranjează; art. 3 alin. (3) prevede că exercitarea libertăţii de 
exprimare poate fi supusă unor restrângeri prevăzute de lege, necesare într-o societate 
democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, 
pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja sănătatea şi morala, 
reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale 
sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti; art. 4 alin. (1) 
stipulează că statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei. Nimeni nu poate 
interzice sau împiedica mass-media să răspândească informaţii de interes public decât 
în condiţiile legii; art. 5 alin. (1) prevede că independenţa editorială a mass-mediei este 
recunoscută şi garantată de lege. Cenzura este interzisă; art. 5 alin. (2) stabilește că se 
interzice ingerinţa în activitatea editorială a mass-mediei, cu excepţia 
cazurilor  prevăzute de lege. În cazul în care ingerinţa este prevăzută de lege, ea 
urmează a fi interpretată limitativ; art. 6 alin. (1) orice persoană are libertatea de a primi 
informaţii de interes public prin intermediul mass-mediei; art. 10 alin. (1) menţionează 
că orice persoană are dreptul la respectul vieţii private şi de familie; alin. (2) dreptul la 
respectul vieţii private şi de familie nu se extinde asupra informaţiilor despre viaţa privată 
şi de familie răspândite cu acordul expres sau tacit al persoanei sau obţinute în locurile 
publice când persoana nu poate conta, în mod rezonabil, pe intimitate; alin. (3) nimeni 
nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut publice informaţii despre viaţa privată şi 
de familie a persoanei dacă interesul public de a le cunoaşte depăşeşte interesul 
persoanei vizate de a nu răspândi informaţia. 

4.4 Legea presei nr. 243/1994 la art. 4 alin. (1) stabilește că publicaţiile periodice şi 
agenţiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel de materiale şi informaţii, 
ținând cont de faptul că exerciţiul acestor libertăţi ce comportă datorii şi responsabilităţi 
este supus unor formalităţi, condiţii, restrângeri şi unor sancţiuni prevăzute de lege, care 
constituie măsuri necesare, intr-o societate democratică, pentru securitatea naţională, 
integritatea teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea crimei, 
ocrotirea sănătăţii, protecţia moralei, protecţia reputaţiei sau apărarea drepturilor altora, 
pentru a împiedica divulgarea unor informaţii confidenţiale sau pentru a garanta 
autoritatea şi imparţialitatea puterii judiciare. 

4.5 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. Prezentul articol nu împiedică Statele să supună 
societăţile de radiodifuziune, cinematografie sau televiziune unui regim de autorizare. 
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. 

4.6 Jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului în cauza Moldovan și alții 
vs. Romania, Hotărârea nr. 2  din 12 iulie 2005, Curtea a menţionat că remarcile unor 
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autorități, în legătura cu apartenența etnică, la adresa onestității acestora și a modului 
lor de viața, în absența oricărei dovezi, au fost pur discriminatorii. În acest context, Curtea 
Europeană a constatat că discriminarea rasială la care au fost supuși reclamanții 
constituie, în sine, un tratament degradant. 

4.7 Recomandarea de politică generală nr. 13 ECRI din 24 iunie 2011 la pct. 10 lit. b) 
recomandă guvernelor statelor membre să încurajeze mass-media să nu menționeze 
originea etnică a unei persoane numită în articole sau reportaje, dacă acest lucru nu este 
esențial pentru înțelegerea evenimentelor. 

4.8 Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice la art. 19 alin. (3) 
menționează că exercitarea libertăţii de exprimare comportă obligaţii şi răspundere 
specială. 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 stipulează că 
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. 

4.9 Comentariul General nr. 20 al Comitetului ONU pentru drepturile economice, 
sociale și culturale la pct. 7 stipulează că non-discriminarea este o obligație imediată 
și transversală în Convenție; art. 2 alin. 2 cere statelor părți să garanteze 
nediscriminarea în exercitarea fiecăreia dintre drepturile economice, sociale și culturale 
consacrate în Convenție și pot fi aplicate numai în combinație cu aceste drepturi. Trebuie 
remarcat faptul că discriminarea constituie orice deosebire, excludere, restricție sau 
preferința sau alt tratament diferențiat, care se bazează în mod direct sau indirect, pe 
motiv de discriminare interzise și care are intenția sau efectul de a distruge sau 
compromite recunoașterea, beneficiul sau exercitarea, pe picior de egalitate, a 
drepturilor Convenției. Discriminarea include, de asemenea, incitarea la discriminare și 
hărțuire. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
5.1 Din materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra existenței 

faptei de instigare la discriminare pe criteriul de origine etnică. 
5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea cu 

privire la asigurarea egalității nr. 121/2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor 
Omului (printre multe altele, a se vedea cauza D. H. și alții c. Republica Cehă par. 82-
84, par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franța par. 91-92, Timishev c. Rusia par. 57) 
prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și 
anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când petiționarul/petiționara prezintă 
dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu.  

5.3 Reieșind din natura specifică a alegațiilor, Consiliul le-a supus examinării prin prisma 
elementelor constitutive ale formei de instigare la discriminare. Astfel, pentru a institui 
prezumția instigării la discriminare faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativă 
următoarelor elemente:  

a) comportamentul prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o conduită 
intenţionată  

b) cu scopul sau efectul discriminării unei terţe persoane  
c) pe baza unui criteriu protejat  

5.4 Analizând alegațiile petiționarei, Consiliul stabilește că prezumția instigării la 
discriminare a fost instituită. În acest sens, Consiliul a reținut drept comportament 
intenționat evidențierea apartenenței etnice a protagoniștilor unei emisiuni TV care relata 
despre rezultatele unei investigații jurnalistice. Consiliul a prezumat că efectul acestei 
acțiuni (evidențierea apartenenței etnice într-un context negativ) ar constitui 
stigmatizarea grupului vizat și perpetuarea prejudecăților negative care inundă 
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societatea. Consiliul a luat act că grupul țintit de această acțiune sunt persoanele 
aparținând etniei evreiești. 

5.5 În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 
121/2012, sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine 
persoanei/instituției despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie Consiliul 
urmează să aprecieze caracterul comportamentului deplâns din perspectiva amplorii 
acestuia în contextul climatului social, efectului asupra publicului și din perspectiva 
gradului de determinare a acestuia la acțiuni discriminatorii. 

5.6 În susținerea poziției sale, reclamata a declarat că în cadrul emisiunii nu au fost expuse 
declarații și aspecte cu tentă discriminatorie comunității evreiești, comunitatea fiind 
menționată doar în contextul momentului în care se specifica cine sunt fondatorii 
Moldpresa Grup care dețin proprietatea „Epamedia” SRL, făcându-se referire la faptul 
că Alexandr Bilinkis, vizat în cadrul investigației, este președintele acestei comunități, 
decorat cu Ordinul Republicii anume din considerentul că face parte din această 
comunitate. Or, consideră reclamata că, deținerea unei asemenea distincții presupune 
faptul ca societatea să cunoască personalitatea titularului și să-și poată crea anumite 
impresii în această privință. Reclamata menționează că, în cadrul emisiunii, președintelui 
comunității evreiești i-a fost acordat dreptul la replică și de a se expune în acest sens, 
fiind evitată eventualitatea în care imaginea comunității ar fi poziționată într-o lumină 
defavorabilă. Reclamata susține că, Alexandr Bilinkis a avut la dispoziție întrebările care 
urmau a fi abordate pe parcursul emisiunii, acesta fiind informat în privința respectivei 
investigații și discuții contextuale. 

5.7 Examinând materialele dosarului, Consiliul notează că toleranța și respectarea 
demnității umane constituie fundamentul democrației și societății pluraliste. Prin urmare 
este necesar ca în societățile democratice să se sancționeze sau chiar să se prevină 
sub orice formă expresiile care diseminează, incită, promovează sau justifică ura bazată 
pe intoleranță și stereotipuri. În mod clar, libertatea de exprimare acoperă nu numai 
informațiile și ideile primite favorabil sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și 
acele care șochează sau deranjează. Cu toate acestea, Consiliul atrage atenţia că nu 
trebuie de ignorat faptul că exercitarea acestei libertăți comportă îndatoriri și 
responsabilități din partea persoanelor ce își exercită dreptul la libera exprimare. Deși 
libertatea de exprimare este una din libertățile fundamentale ale omului, aceasta nu este 
una absolută. Consiliul notează că libertatea de exprimare poate și trebuie să fie 
restrânsă atunci când formele de exprimare a ideii, informației sau opiniei capătă forma 
unui discurs instigator la discriminare. Cu alte cuvinte, opiniile exprimate public care 
instigă la discriminare nu beneficiază de protecția art. 19 din Pactul Internaţional cu 
privire la Drepturile Civile şi Politice, art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și a Libertăților Fundamentale, nici de art. 3 alin. (5) din Legea cu privire la 
libertatea de exprimare. 

5.8 Consiliul, analizând conținutul exprimărilor contestate de petiționară prin raportare la 
climatul social (percepțiile și atitudinile populației generale faţă de evreii care locuiesc în 
Republica Moldova1), ajunge la concluzia că mesajul emanat în contextul examinat, este 
pe măsură de a instiga populația la discriminarea persoanelor aparținând etniei evreiești.  

5.9 În susținerea acestei concluzii, Consiliul notează că evidențierea etniei (în cazul dat prin 
referirea la denumirea asociației obștești din care apartenența etnică este direct indicată) 
în contextul în care se relatează despre ilegalitățile comise de anumite persoane, pune 
într-o lumină negativă și toată comunitatea vizată, aici evreiască. Or, acest fapt transmite 
un semnal precum că acolo unde sunt ilegalități ar fi și membrii comunității evreiești. 
Aceasta este o preconcepție greșită, bazată pe stereotipurile negative care predomină 
în societate referitoare la membrii comunității evreiești. Studiul privind percepţiile și 
atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova efectuat în 2018, a evidențiat că printre 
percepțiile negative față de persoane de etnia evreiască se menționează că aceștia "s-
ar îmbogăți ilegal". Respectiv, evidențierea etniei în contextul discuțiilor despre 
comiterea anumitor inegalități nu face altceva decât să justifice și să consolideze 

                                                           
1 pag. 75 http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Studiu-privind-percep--iile.pdf 
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prejudecată negativă față de această etnie, atitudine care într-o societate democratică, 
nu poate fi tolerată.  

5.10 În egală măsură, Consiliul menționează că evidențierea etniei, în contextul examinat,  nu 
comportă nici o valoare informațională care ar putea fi justificată de un interes public 
autentic. Consiliul nu neagă faptul că populația trebuie să cunoască cine sunt 
personalitățile titulare a distincțiilor înalte în stat (aici persoanele învrednicite cu Ordinul 
Republicii), însă nu în contextul discuțiilor despre aspectul etnic, ilegalități și finanțare a 
campaniei electorale. Consiliul a pornit de la ideea că, atât timp cât miza emisiunii a fost 
prezentarea rezultatelor investigației jurnalistice despre "scandalul de la Moldasig", 
evidențierea etniei fondatorilor societăților implicate nu are valoare informațională, or 
apartenența acestora la comunitatea evreiască nu prezintă vreo incompatibilitate cu 
calitatea de fondator.  

5.11 Acestea fiind explicate, Consiliul conchide că accentuarea apartenenței etnice a 
subiecților reportajului, în contextul general al investigației, creează prejudecăți în 
societate față de persoanele de etnie evreiască, duce la stigmatizarea grupului etnic și 
instigă la discriminare și ură interetnică.  
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 4 lit. b), art. 15 alin. (4) din Legea cu 
privire la asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul cu 
privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012, 

 
CONSILIUL DECIDE 

1. Faptele constatate reprezintă instigare la discriminare pe criteriul de origine etnică. 
2. În vederea repunerii în drepturi, Consiliul recomandă prezentatoarei emisiunii ”Cutia 

Neagră” difuzată de Postul de Televiziune TV8, aparținând A.O. „Media Alternativa” să 
aducă scuze publice comunității evreiești pentru evidențierea etniei într-un context 
necorespunzător.  

3. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă A.O. „Media 
Alternativa” să depună toată diligența în vederea neadmiterii în viitor a situațiilor de 
promovare și susținere a discriminării prin intermediul mijloacelor de informare în masă.  

4. Decizia se comunica părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
5. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la Judecătoria 

Chișinău, sediul Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 
 
Membrii Consiliului care au votat decizia: 
 
____________________________________________ 
Ian FELDMAN – preşedinte 
 
____________________________________________ 
Svetlana DOLTU – membră 
 
____________________________________________ 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
 
____________________________________________ 
Victorina LUCA – membră 
 
____________________________________________ 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

http://www.egalitate.md/

