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AVIZ CONSULTATIV 
din 23 iunie 2021 
cauza nr. 100/21 

 
Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 
 
Ian FELDMAN – președinte 
Svetlana DOLTU – membră 
Andrei BRIGHIDIN – membru 
Victorina LUCA – membră 
Evghenii Alexandrovici GOLOȘCEAPOV – membru 

 
I. Faptele sesizate 

În data de 18 mai 2021, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a solicitat 
Consiliului evaluarea declarațiilor făcute în spațiul public prin intermediul platformei 
youtube.com din perspectiva Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012. 
 

II. Temeiul emiterii avizului consultativ 
Consiliul, conducându-se de prevederile art. 12 alin.(1) lit. f) din Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121/2012 și pct. 19, pct. 32 lit. a) din Regulamentul de activitate al Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 
298/2012, decide emiterea prezentului aviz. 

 

III. Dreptul național și internațional relevant 
3.1 Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii Republicii 

Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială; art. 
32 alin. (1) prevede că oricărui cetățean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum 
și libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil; alin. (2) 
libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la 
viziune proprie; alin. (3) prevede că sunt interzise și pedepsite prin lege contestarea și 
defăimarea statului și a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială 
sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violență publică, precum 
și alte manifestări ce atentează la regimul constituțional. 

3.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că scopul 
legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor 
persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 
culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, 
limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice 
alt criteriu similar; art. 2 oferă definiția instigării la discriminare ca fiind orice comportament 
prin care o persoană aplică presiuni sau afișează o conduită intenționată în scopul 
discriminării unei terțe persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege; art. 3 stabilește 
că subiecți în domeniul discriminării sunt persoanele fizice și juridice din domeniul public și 
privat. 

3.3 Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 la art. 2 dă definiția discursului 
care incită la ură ca fiind orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează sau 
justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță; 
art. 3 alin. (1) orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde 
libertatea de a căuta, de a primi și de a comunica fapte și idei; alin. (2) libertatea de exprimare 
protejează atât conținutul, cât și forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care 
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ofensează, şochează sau deranjează; alin. (3) 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; alin. (5) garanţiile privind libertatea de exprimare nu se 
extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violenţă. 

3.4 Codul penal la art. 77 alin. (1) lit. d) statuează că la stabilirea pedepsei se consideră 
circumstanţe agravante săvârşirea infracţiunii din motive de ură socială, naţională, rasială 
sau religioasă; art. 346 stabilește că acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin 
intermediul mass-media, scrise şi electronice, îndreptate spre ațâțarea vrajbei, diferenţierii 
sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase, spre înjosirea onoarei şi demnităţii 
naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a drepturilor ori stabilirea de avantaje, 
directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa lor naţională, etnică, rasială sau 
religioasă, se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 600 unităţi convenţionale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de 
până la 3 ani. 

3.5 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. 

3.6 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 care include, de asemenea, incitarea la discriminare și hărțuire. 

3.7 Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială la 
art. 4 stabilește că statele părţi condamnă orice propagandă şi orice organizaţii care se 
inspiră din idei sau teorii bazate pe superioritatea unei rase sau unui grup de persoane de o 
anumită culoare sau de o anumită origine etnică, sau care pretind să justifice sau să 
încurajeze orice formă de ură şi de discriminare rasială şi se angajează să adopte de îndată 
măsuri pozitive menite să elimine orice incitare la o astfel de discriminare sau orice acte de 
discriminare şi, în acest scop, ţinând seama de principiile formulate în Declaraţia universală 
a drepturilor omului şi de drepturile enunţate în mod expres în articolul 5 al prezentei 
Convenţii, ele se angajează îndeosebi: a) să declare delicte pedepsite prin lege orice difuzare 
de idei bazate pe superioritate sau ură rasială, orice incitare la discriminare rasială ca şi orice 
acte de violenţă sau provocare la astfel de acte, îndreptate împotriva oricărei rase sau 
oricărui grup de persoane de o altă culoare sau de o altă origine etnică, precum şi orice sprijin 
acordat unor activităţi rasiste, inclusiv finanţarea lor; b) să declare ilegale şi să interzică 
organizaţiile, precum şi activităţile de propagandă organizată şi orice alt fel de activitate de 
propagandă care incită la discriminare rasială şi care o încurajează şi să declare delict 
pedepsit prin lege participarea la aceste organizaţii sau la aceste activităţi; c) să nu permită 
autorităţilor publice sau instituţiilor publice, naţionale sau locale, să incite la discriminare 
rasială sau s-o încurajeze. 

3.8 Comentariul General nr. 35 al Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale 
la pct. 15 explicitează factori contextuali care ar trebui luați în considerare la calificarea 
diseminării și a incitării la ură ca infracțiuni pedepsite prin lege. 

3.9 Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
la art. 10 alin. (1) stipulează 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; alin. (2) stabilește că 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 
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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. 17 prevede că nicio dispoziţie din prezenta Convenţie 
nu poate fi interpretată ca autorizând unui stat, unui grup sau unui individ, un drept oarecare 
de a desfăşura o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau 
libertăţilor recunoscute de prezenta Convenţie, sau de a aduce limitări acestor drepturi şi 
libertăţi, decât cele prevăzute de această Convenţie. 

3.10 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Norwood c. Regatului Unit 
al Mari Britanii (Cererea nr. 23131/03), 16 noiembrie 2004, Curtea a declarat inadmisibilă 
cererea reclamantului care a fost condamnat pentru manifestarea de atitudini ostile față de 
un grup religios. Acesta își expuse la geam un poster al BNP (Partidului Național 
Britanic/British National Party), ce reprezenta Turnurile Gemene în flăcări și care conținea 
cuvintele: “Fără islam-Protejați poporul britanic” însoțite de simbolul unei semiluni și a unei 
stele pe un semn de interdicție. Curtea a notat că o astfel de generalizare constituie un atac 
vehement împotriva unui grup religios și care leagă întregul grup de acte de terorism, nu este 
compatibilă cu valorile susținute și garantate prin Convenție, cu precădere cele ale toleranței, 
liniștii sociale și ale non-discriminării, iar reclamantul nu poate cere protecția drepturilor sale 
conform prevederilor art.10 (libertatea de exprimare). 

3.11 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Garaudy c. Franței (Cererea 
nr. 65831/01), 24 iunie 2003, Curtea a declarat inadmisibilă cererea reclamantului care a 
fost condamnat pentru contestare a existenței crimelor împotriva umanității, a defăimării 
publice a unui grup de indivizi – în acest caz a comunității evreiești – și a incitării la ură rasială. 
Curtea a considerat afirmațiile reclamantului drept o negare a existenței Holocaustului și a 
subliniat că disputarea existenței unor evenimente istorice clar dovedite nu poate fi 
considerată drept cercetare științifică sau istorică; adevăratul scop era acela de a restabili 
regimul Național Socialist și de a acuza înseși victimele de falsificare a istorie. Curtea a 
aplicat art.17 (interzicerea abuzului de drepturi) și a decis că reclamantul nu avea dreptul să 
apeleze la prevederile art. 10 (libertatea de exprimare). 

3.12 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Pavel Ivanov c. Rusiei 
(Cererea nr. 35222/04), 20 februarie 2007, Curtea a declarat inadmisibilă cererea 
reclamantului care a fost condamnat pentru incitare în public la ură etnică, rasială și religioasă 
cu ajutorul mass-media, unde a publicat o serie de articole în care evreii erau prezentați drept 
cauza răului din Rusia și prin care îndemna la excluderea lor din viața socială, notând că 
acesta nu putea beneficia de protecția conferită de art. 10 (libertatea de exprimare) din 
Convenție. Curtea a notat că un astfel de atac general și vehement împotriva unui grup etnic 
vizează valorile fundamentale ale Convenției, în special toleranța, pacea socială și 
nediscriminarea. 

3.13 Jurisprudența Comisiei Europene a Drepturilor Omului, cauza Glimmerveen și 
Haqenbeek c. Țărilor de Jos (Cererea nr. 8348/78 și 8406/78), 11 octombrie 1979, 
Comisia a declarat cererea inadmisibilă a reclamanților care au fost condamnați pentru 
posesia unor pliante adresate „poporului alb olandez”, care intenționau să se asigure în 
special că toți cei care nu erau albi plecau din Țările de Jos, constatând că art. 17 
(interzicerea abuzului de drept) din Convenție nu permite utilizarea art. 10 (libertatea de 
exprimare) pentru a răspândi idei de discriminare rasială. 

3.14 Recomandarea Nr. R (97) 20 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind 
discursul instigator la ură recomandă guvernelor statelor membre să ia măsurile adecvate 
pentru a combate discursul de ură în baza principiilor prevăzute în prezenta recomandare; 
să asigure că astfel de pași fac parte dintr-o abordare cuprinzătoare a fenomenului, care 
țintește și cauzele de natură socială, economică, politică, culturală și de altă natură; acolo 
unde nu au făcut acest lucru, semnează, ratifică și implementează eficient în legislația 
națională prevederile Convenției Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială, în conformitate cu Rezoluția (68) 30 a Comitetului Miniștrilor privind 
măsurile care trebuie luate împotriva instigării la ura rasială, națională și religioasă; să-și 
revizuiască legislația și practicile interne pentru a se asigura că respectă principiile 
prezentate în anexa la această recomandare; în principiul 3 din anexă se recomandă 
Guvernelor statelor membre să se asigure că interferențele cu libertatea de exprimare sunt 
strict circumscrise și aplicate în mod legal și non-arbitrar pe baza unor criterii obiective. În 
plus, în conformitate cu cerința fundamentală a statului de drept, orice limitare sau 
interferență cu libertatea de exprimare trebuie să fie supusă unui control judiciar independent. 
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Această cerință este deosebit de importantă în cazurile în care libertatea de exprimare 
trebuie să fie reconciliată cu respectarea demnității umane și protecția reputației sau a 
drepturilor altora; principiul 4 din anexă statuează că legea și practica națională ar trebui să 
permită instanțelor să țină cont de faptul că pot exista cazuri specifice de discurs de ură astfel 
încât prin acesta se insultă persoane sau grupuri de persoane, respectiv nu trebuie să se 
bucure de nivelul de protecție oferit de articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului împotriva altor forme de exprimare. 

3.15 Recomandarea CM/Rec(2014)6 a Comitetului de Miniștri către statele membre cu 
privire la Ghidul drepturilor omului pentru utilizatorii de internet la pct. 42 din anexă 
stipulează că discursul instigator la ură, totuşi, este o formă de exprimare care decade din 
sfera de aplicabilitate al art. 10 al CEDO. Deși nu există o definiție universal acceptată a 
discursului instigator la ură, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a declarat că discursul 
instigator la ură se referă la toate formele de exprimare care răspândesc, incită, promovează 
sau justifică ura rasială, xenofobie, anti-semitism sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, 
inclusiv intoleranța exprimată sub formă de naționalism și etnocentrism agresiv, discriminare 
și ostilitate împotriva minorităților, migranților și persoanelor de origine imigrantă. 

3.16 Recomandarea de politică generală nr. 15 a Comisiei Europene împotriva Rasismului 
și Intoleranței la pct. 10 lit. e) să ia măsuri adecvate și eficace de drept penal împotriva 
folosirii, într-un context public, a discursului de incitare la ură care are ca scop sau poate fi 
de așteptat în mod rezonabil să aibă ca efect incitarea la acte de violență, intimidare, ostilitate 
sau discriminare împotriva celor vizați de discurs, în cazul în care nicio altă măsură mai puțin 
restrictivă nu ar fi eficace și cu respectarea libertății de exprimare și de opinie și în acest sens 
să asigure penalizări pentru astfel de infracțiuni, care au în vedere atât consecințele grave 
ale discursului de incitare la ură, cât și nevoia unui răspuns proporțional. 

 
IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

4.1 Consiliul, analizând conținutul expresiilor din spotul video disputat, reține că urmează să se 
pronunțe dacă acestea pot fi calificate drept instigare la discriminare pe criteriu de etnie. 

4.2 Consiliul notează că în contextul examinării unor astfel de expresii este necesar totodată de 
a asigura un echilibru just între libertatea de exprimare și instigarea la discriminare sau ură. 
Astfel, Consiliul menționează că, dreptul persoanei de a-și exprima liber, a susține, promova 
și răspândi, prin toate căile legale, ideile și opiniile fără teama de a fi supusă unor sancțiuni 
constituie caracteristici ale libertății de exprimare. În același timp, Consiliul punctează că, 
libertatea de exprimare nu este una absolută și poate fi limitată în cazul când prin restricțiile 
respective se urmărește protejarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei. 
Restrângerea exercițiului libertății de exprimare poate avea loc doar în corespundere cu 
normele de drept internațional și în cazul când este necesar în interesele securității naționale, 
integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii 
tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor 
persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei. 

4.3 Referitor la instigarea la discriminare, Consiliul subliniază că o afirmație poate deveni 
instigatoare la discriminare atunci când, prin comportamentul/acțiunile persoanei care o 
vociferează, se aplică presiuni sau se afișează o conduită intenționată în scopul discriminării 
unei terțe persoane pe baza criteriilor protejate. Aceasta presupune ca declarațiile să fie de 
natura unui îndemn la excludere, restricție, preferință sau deosebire în drepturi și libertăți a 
persoanei sau a unui grup de persoane în baza unui criteriu protejat. 

4.4 Cât privește acţiunile intenţionate îndreptate spre ațîțarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării 
naţionale, etnice, rasiale sau religioase, Consiliul notează că un discurs cu un astfel de efect 
ar fi acela care răspândește, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobie, anti-
semitism sau alte forme de ură bazate pe intoleranță, inclusiv intoleranța exprimată sub formă 
de naționalism și etnocentrism agresiv, discriminare și ostilitate împotriva minorităților, 
migranților și persoanelor de origine imigrantă. În vederea examinării dacă un discurs instigă 
sau nu la ură, ca și în cazul instigării la discriminare, este important de a stabili dacă mesajele 
se încadrează în limitele libertății de exprimare, inclusiv, urmează a se ține cont de 
severitatea substanței acestora. 

4.5 Prin urmare, atunci când se pune problema stabilirii în ce măsură declarațiile exprimate 
corespund standardelor în materie de nediscriminare, cât și dacă acestea cuprind sfera 
noțiunii legale a libertății de exprimare, ori după caz, constituie fapte pentru care persoana 
este pasibilă de răspundere penală, Consiliul aplică un set de criterii, printre care: substanța 
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mesajului transmis, calitatea vorbitorului și influența acestuia, vulnerabilitatea auditoriului, 
diseminarea și impactul potențial, contextul social care amplifică tensiuni existente în 
societate. 

4.6 În rezultatul celor enunțate, Consiliul reține spre apreciere următoarele declarații: ”Этот 
народ дьявольский”; ”Этот народ крысиный, живёт параллельно с человеческим”; 
”Секта жидовстующих объединяет народ, предавший Бога и присягнувший дьяволу”. 

4.7 Raportând declarațiile analizate la ceea ce a fost indicat mai sus, Consiliul menționează că 
expresiile utilizate de către autor pot fi calificate drept instigare la discriminare pe criteriul de 
origine etnică. Consiliul notează că o astfel de comparație admisă în privința unei întregi etnii 
este incompatibilă cu valorile proclamate de Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale în special toleranța, pacea socială și 
nediscriminarea. În opinia Consiliului, astfel de declarații, dacă sunt distribuite în public, 
constituie un comportament discriminator care instigă la discriminare față de etnia vizată. Or, 
un astfel de comportament depășește limita libertății de exprimare care are ca efect lezarea 
demnității persoanelor aparținând etniei vizate. 

4.8 În egală măsură, Consiliul este de opinia că, deși asocierile autorului atribuite etniei evreiești 
constituie un atac vehement împotriva acestui grup etnic, care nu sunt compatibile cu valorile 
precum toleranța, liniștea socială și non-discriminarea, acestea nu se ridică la pragul de 
gravitate corespunzător pentru a fi calificat drept infracțiune. În susținerea acestei poziții, 
Consiliul atrage atenția că substanța mesajului nu este de natura unui îndemn la acțiuni 
violente, iar calitatea vorbitorului și influența acestuia nu sunt pe măsură să genereze acțiuni 
în masă de diferențiere sau dezbinare etnică. 

4.9 Acestea fiind explicate, Consiliul conchide că comparațiile admise în privința etniei evreiești 
lezează demnitatea grupului etnic vizat și constituie un comportament discriminator. 
 
 
 
 
 
 
 
Președinte                                                                                                       Ian FELDMAN 


