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  DECIZIE  
din 25 mai 2020 
cauza nr. 46/20 

 
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 procedură scrisă, susţinerile  
petiționarilor: XXXXXX și XXXXXXX 
reclamatului: Igor Dodon – președintele Republicii Moldova și 
au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 
 

I. Obiectul plângerii 

Instigare la discriminare de către o persoană cu demnitate publică 
 

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 petiţionarilor 
3.1 Petiționarii menționează că în data de 06 martie 2019, postul de televiziune PRO TV 

Chișinău transmitea știrea că Igor Dodon a declarat într-o emisiune telelevizată la un alt post 
de televiziune (emisiunea „Puterea a patra” de la postul N4) că șeful statului nu exclude 
probabilitatea ca unii deputați socialiști să aibă „brusc sânge de democrat”. Petiționarii 
notează că în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4, Igor Dodon ar 
fi spus că e important ca aceștia să nu aibă sânge de român. În același timp, moderatorul 
emisiunii l-a întrebat pe reclamat dacă ar putea să-l șocheze faptul că unii deputați socialiști 
brusc vor conștientiza că în venele lor curge sânge de democrat. Igor Dodon, conform celor 
spuse de petiționari, ar fi declarat că e important să nu fie român. Evident că nimeni nu și-ar 
dori ca acest lucru să se întâmple. Timpul va arăta.  

3.2 Petiționarii adaugă că fragmentul video din emisiunea sus menționată a fost preluat de alte 
posturi tv.  

3.3 În viziunea petiționarilor, afirmațiile lui Igor Dodon sunt discriminatorii, inclusiv prin instigarea 
la violență și discriminare față de persoanele de etnie română. Petiționarii consideră că 
pentru stabilirea tratamentului diferențiat urmează a fi analizată situația românilor și situația 
cetățenilor altor etnii care locuiesc în Republica Moldova și care sunt angajați sau pot fi 
angajați în structurile statului. Petiționarii consideră că Igor Dodon selectează din totalitatea 
naționalităților și etniilor pe români care nu ar trebui admiși în funcții publice sau să participe 
la treburile țării.  

3.4 Petiționarii menționează că motivul care a stat la baza acestor afirmații este identitatea 
etnică. Astfel, urmare a tratamentului discriminatoriu în baza etniei, cetățenii moldoveni de 
etnie română au fost lezați în dreptul la demnitate, dreptul la securitate personală și dreptul 
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la participare la treburile publice ale țării.  
3.5 În continuare, petiționarii susțin că afirmația „principalul să nu fie român”, făcută de reclamat, 

constituie o declarație prin care se diferențiază și lipsește de drepturi românii din Republica 
Moldova. Potrivit petiționarilor, mesajul este că românii nu trebuie să aibă aceleași drepturi 
precum alți cetățeni moldoveni de diferite etnii. Mai mult de atât, Igor Dodon este politicianul 
care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, iar potrivit sondajelor, fiind 
favorit în următoarele alegeri prezidențiale, fiind, totodată liderul informal al PSRM. Astfel, 
petiționarii consideră că reclamatul, în calitate de persoană cu funcție de demnitate publică, 
prin declarațiile sale poate crea un impact semnificativ în societate. 

3.6 Petiționarii sunt de părere că declarația reclamatului împotriva românilor din Republica 
Moldova întrunesc condițiile de a considera că aceasta constituie o formă gravă de 
discriminare pe motiv că parvine de la o persoană cu funcție de demnitate publică, a fost 
transmisă prin intermediul mijloacelor de informare în masă și vizează un grup de persoane, 
adică românii din Republica Moldova.  

3.7 Petiționarii consideră că reclamatul poate fi sancționat pentru declarațiile împotriva 
unioniștilor și a persoanelor de etnie română, or, în viziunea petiționarilor, declarațiile 
reclamatului nu sunt protejate de normele privind libertatea de opinie, exprimare, ci cad sub 
incidența Codului penal. 

3.8 Petiționarii sunt de părere că, normele naționale și internaționale care susțin libertatea de 
opinie, exprimare și comunicare sunt prezentate pe baza presupoziției de valabilitate 
absolută. Ceea ce nu este adevărat. Libertatea de opinie, exprimare și comunicare nu este 
absolută. Normele naționale ale diferitelor state stipulează diferite limite ale acestor libertăți.  

3.9 Potrivit petiționarilor, afirmația “Important e sa nu fie de român” deosebește cetățenii 
moldoveni de etnie română de cetățenii de alte etnii și cere excluderea lor din viața politică și 
publică și le restricționează drepturile și libertățile pe motiv de origine etnică. Această 
declarație a fost făcută de o persoană cu răspundere, reclamatul era Președinte al Republicii 
Moldova, a transmis acea declarație aflându-se într-un spațiu public – studioul de televiziune 
și în cadrul unei emisiuni televizate de mare audiență și a făcut-o pe baza criteriului origine 
etnică. Drept pentru care, această declarație împotriva cetățenilor moldoveni de etnie 
română cade sub incidența Codului penal, articol 176 și nu se protejează de normele privind 
libertatea de opinie, expresie și comunicare.  

3.10 Petiționarii afirmă că declarațiile reclamatului încalcă drepturi și libertăți recunoscute de 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Declarațiile reclamatului împotriva etnicilor 
români încalcă articolul 14 al Convenției: ”Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de 
prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, 
rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, 
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” 

 
Poziția reclamatului 

3.11 Reclamatul menționează că și-a exprimat opinia politică care constituie o formă de interes 
public, în conformitate cu Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare, drept al 
societății față de evenimentele ce țin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic 
sau față de alte probleme care, în mod normal, trezesc interesul societății sau al unei părți a 
ei. Astfel, protejarea dreptului la opinie este un obiectiv universal al statelor, iar Declarația 
universală a Drepturilor Omului, în art. 19 stipulează că orice om are dreptul la libertatea 
opiniilor și exprimării, acest drept include libertatea de a avea opinii, de a răspândi informații 
și idei prin orice mijloace.  

3.12 În viziunea reclamatului exprimarea politică formează chintesența unui sistem democratic 
care cere inclusiv acele idei care ofensează, șochează sau stânjenesc. Libertatea 
dezbaterilor politice și a presei dă publicului unul dintre cele mai bune mijloace de 
descoperire și formare a unei opinii despre ideile și atitudinile liderilor politici și este un 
concept de bază al unei societăți democratice.  

3.13 Reclamatul consideră că cele invocate de petiționar nu permit identificarea semnelor 
concludente ale faptei de discriminare. Potrivit reclamatului, petiționarii nu au fost și nu sunt 
subiectul premeditat al discursurilor și acțiunilor politice ale sale, iar perceperea conținutului 
mesajelor politice este doar apanajul subiectiv al petiționarilor – scopul instigării terților la 
discriminare nefiind nici măcar ipotetic.  
 



 

 

3 

 

IV. Dreptul național și internațional 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 nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității 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 hărţuirii ca fiind orice comportament nedorit care 
conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având 
drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta 
lege; definiția victimizării - orice acțiune sau inacțiune soldată cu consecințe adverse ca 
urmare a depunerii unei plângeri sau înaintării unei acțiuni în instanța de judecată în scopul 
asigurării aplicării prevederilor prezentei legi sau în scopul furnizării un or informații, inclusiv 
unor mărturii, care se referă la plângerea sau acțiunea înaintată de către o altă persoană; 
art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din 
domeniul public şi privat.  

4.3 Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare la 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. 7 alin. (8) prevede că nimeni 
nu poate fi tras la răspundere pentru stilul umoristic şi satiric dacă prin folosirea acestuia nu 
se induce în eroare publicul în privinţa faptelor. 

4.4 Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică la 
art. 4 prevede că exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează pe principiile 
legalităţii, liberului consimţământ, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al 
loialităţii. 

4.5 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. 26 statuează 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. 

4.6 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. 

4.7 Recomandarea de politică generală nr. 15 a Comisiei Europene împotriva Rasismului 
și Intoleranței prevede, în preambul, că politicienii, liderii religioși, liderii comunității și alții, în 
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viața publică, au o responsabilitate importantă în acest sens, datorită capacității acestora de 
a exercita influență asupra unui public larg. Advocacy, promovarea sau instigarea, în orice 
formă, denigrarea, ura și prezentarea negativă a unei persoane sau a unui grup de 
persoane, precum și orice hărțuire, insultă, stereotipizare negativă, stigmatizare ori 
amenințare cu privire la o asemenea persoană sau grup de persoane și justificarea oricărei 
forme de expresie enumerate mai sus, în baza rase, culorii, descendenței, originii etnice sau 
naționale, vârstei, dizabilității, limbii, religiei sau opiniei, sexului, genului, identității de gen, 
orientării sexuale sau altei trăsături personale sau statut. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul reține că urmează să se pronunțe asupra 
existenței faptei de instigare la discriminare pe criteriu de origine etnică de către o persoană 
cu funcție de demnitate publică.   

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 v. Republica Cehă par. 82-84, 
par.177, cauza Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc 
o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina 
probei trece la reclamat atunci când se prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 
existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse, pentru a institui 
prezumția instigării la discriminare faptele invocate trebuie să permită întrunirea cumulativă a 
următoarelor elemente:  
a) existența comportamentului prin care o persoană aplică presiuni sau afişează o conduită 
intenţionată  
b) cu scopul discriminării unor terţe persoane  

5.3 Consiliul, studiind materialele dosarului, stabilește că prezumția discriminării a fost instituită. 
Consiliul reține afirmațiile reclamatului, vociferate în cadrul unei emisuni televizate, prin care 
exprimă ideea că deputații din Parlament trebuie să rămână fideli partidului, exprimându-se 
umoristic că „principalul sângele să nu fie român”. Consiliul a luat act de faptul că aceste 
afirmații, parvenite de la reclamat care deține  funcție de demnitate pubică, pot aduce 
atingere onoarei și demnității cetățenilor de etnie română care locuiesc pe teritoriul Republicii 
Moldova, prin considerarea lor ca fiind indezirabili pentru funcția de deputat în Parlamentul 
țării sau pentru oricare altă funcție publică. 

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121/2012, sarcina de 
a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei despre care se 
presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze caracterul 
comportamentului deplâns prin raportare la normele general acceptabile, precum și legătura 
de cauzalitate dintre acesta și criteriul invocat.  

5.5 Reclamatul a explicat că afirmațiile făcute în cadrul emisiunii televizate cu tematică politică 
reprezintă exprimarea opiniei politice, opinie de interes public, ce constituie drept al societății 
față de evenimentele ce țin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau față de 
alte probleme care, în mod normal, trezesc interesul societății sau al unei părți a ei.  

5.6 Consiliul reține afirmațiile reclamatului și notează că libertatea de exprimare este garantată 
de art. 32 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, precum și prin prisma art. 10 alin. (1) al 
Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, dar și în alte acte 
naționale și internaționale.  

5.7 Consiliul este de părere că libertatea de exprimare constituie o valoare fundamentală 
inerentă ființei umane, iar orice persoană, în condiții de egalitate cu alții, poate să-și exprime 
ideile în mod public. În același timp, restrângerea exercițiul libertății de exprimare poate fi 
realizată doar în situațiile expres prevăzute de lege. Libertatea de exprimare 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. 

5.8 Consiliul, examinând afirmațiile reclamatului, constată că acestea se încadrează în limitele 
libertății de exprimare. În viziunea Consiliului, afirmațiile reclamatului poartă un caracter 
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umoristic și nu reflectă opinia fermă a autorului declarațiilor cu privire la persoanele de etnie 
română în partea ce ține de posibilitatea acestora de a ocupa funcții publice, inclusiv funcția 
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În plus, din cele vizionate, Consiliul a luat act 
de faptul că reclamatul expres a menționat că cele declarate constituie o glumă.  

5.9 Consiliul este de părere că afirmațiile reclamatului au fost transmise într-o formă comică, iar 
impactul lor în societate nu a fost suficient de puternic pentru a aduce atingere onoarei și 
demnității persoanelor de etnie română. Mai mult de atât, Consiliul menționează că 
reclamatul, urmare a declarațiilor făcute în emisiunea televizată, nu a întreprins careva 
acțiuni menite să pună în aplicare ideile exprimate, ceea ce permite Consiliului să rețină 
caracterul sporadic și neserios al declarațiilor făcute.  

5.10 Consiliul reține prevederea art. 7 alin. (8) din Legea nr. 64/10 cu privire la libertatea de 
exprimare care stipulează expres că nu constituie lezare a onoarei și demnității expresiile 
făcute în stil umoristic şi satiric dacă prin folosirea acestuia nu se induce în eroare publicul în 
privinţa faptelor. Reieșind din considerentul că declarațiile reclamatului sunt lipsite de 
seriozitate, poartă un caracter comic și mai degrabă, urmăresc scopul de a amuza publicul, 
decât să îndrume la săvârșirea anumitor acțiuni concrete, Consiliul ajunge la concluzia că 
afirmațiile reclamatului se încadrează în limitele admisibile a exercitării libertății de exprimare 
și nu aduc atingere onoarei și demnității persoanelor de origine etnică română.  
 
Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3 și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 121/2012 cu 
privire la asigurarea egalității, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul de activitate al 
Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin 
Legea nr. 298/2012,  
 

CONSILIUL DECIDE 
 

1. Faptele constatate nu reprezintă instigare la discriminare pe criteriul de origine etnică.   
2. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 
3. 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 
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