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AVIZ CONSULTATIV 
din 25 iunie 2021 
cauza nr. 137/21 

 
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 22 iunie 2021, Comisia Electorală Centrală a solicitat Consiliului aprecierea 
mesajelor concurentului electorali Partidul Politic ,,Alianța pentru Unirea Românilor" în 
adresa concurentului electoral Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, din perspectiva 
prevederilor Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012.    
 

II. Temeiul emiterii avizului consultativ 
Consiliul, conducându-se de prevederile pct. 19 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 
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protejează atât conținutul, cât și forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care 
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 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. 

3.5 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. 

3.6 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. 

3.7 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 
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. 

3.8 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Feldek c. Slovacia (cerea 
nr. 29032/95, parag. 77-90) Mai multe ziare slovace au publicat o declaraţie pe care 
reclamantul o distribuise serviciilor publice de informare, prin care făcea referire la „trecutul 
fascist” al unuia dintre miniștrii noului guvern. Reclamantul a fost condamnat pentru calomnie 
în urma acestei declarații. Curtea a subliniat că faptul de a favoriza libera dezbatere politică 
este o caracteristică esențială a unei societăți democratice, astfel că doar considerații foarte 
puternice pot justifica restrângerea discursului cu caracter politic. În ochii Curții, declarația 
reclamantului constituie o judecată de valoare a cărei veridicitate nu poate şi nu trebuie 
demonstrată. Aceasta a fost făcută contra unui personaj politic, public, în raport de care 
limitele criticii admisibile sunt mai largi decât în cazul unei simple persoane particulare. 
Judecată de valoare a reclamantului se baza informații deja cunoscute marelui public. Astfel, 
Curtea a considerat că nu exista nicio nevoie socială imperioasă pentru a sancționa 
declarația reclamantului. În consecință, instanțele interne au omis să păstreze un echilibru 
între interesele în joc, astfel că art. 10 a fost încălcat. 

3.9 Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza Vanjai c. Ungaria (cerea nr. 
33629/06, parag. 46-58) Reclamantul, vicepreşedintele Partidului Muncitoresc, un partid 
politic de stânga a fost condamnat pentru folosirea unui simbol totalitar. Curtea a notat că 
chiar dacă dacă atingerea adusă de autoritățile naționale dreptului la libertatea de exprimare 
al reclamanţilor putea fi justificată prin încercarea de a proteja ordinea publică, cu precădere 
în climatul politic în mod particular tensionat care domnea în ţară la epoca faptelor, 
sancţiunile aplicate persoanelor interesate erau t disproporţionate. Instanţele interne au 
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trecut dincolo de ceea ce ar fi constituit o restrângere necesară a libertății de exprimare a 
reclamantului, astfel că art. 10 a fost încălcat. 
 

IV. IV. În concluzie, Consiliul reține următoarele 
 

4.1 Din materialele recepționate, Consiliul ia act că se deplânge faptul că candidații vizați au 
publicat pe o rețea de socializare postări în care îndemânau susținătorii lor la anumite acțiuni. 
Din cele reținute de Consiliul, se solicită examinarea mesajului următor „pentru a nu lăsa 
prea mult timp această mizerie în centrul Chișinăului” în contextul pozei făcute pe placatul 
concurentului electoral.  

4.2 Consiliul notează că, din perspectiva noțiunilor prevăzute de Legea cu privire la asigurarea 
egalității nr. 121/2012, astfel de mesaje/declarații urmează a fi examinate prin prisma 
elementelor formei de instigare la discriminare.  

4.3 În acest context, Consiliul reamintește că pentru a fi în prezența instigării la discriminare, 
faptele deplânse trebuie să caracterizeze cumulativ următoarele elemente: 
a) comportamentul prin care o persoană aplică presiuni sau afișează o conduită intenționată  
b) cu scopul sau efectul discriminării unei terțe persoane  
c) pe baza unui criteriu protejat  

4.4 Astfel, Consiliul reține că mesajul disputat ar putea fi considerat drept presiune, influență sau 
un îndemn a populației de a împărtăși ideile lor. Consiliul admite că, odată acceptat un astfel 
de îndemn, prejudiciat ar fi concurentul electoral care are viziuni, opinii și strategii politice 
diferite. Consiliul nu poate să respingă că, criteriul de opinie politică și-ar găsi incidență, însă 
atrage atenția că aici trebuie de abordat concurența dintre două opinii politice în contextul 
dezbaterilor politice (campanie electorală), opinii care se contrazic se opun.  

4.5 Consiliul notează că informațiile și ideile ce aparțin domeniului politicului ocupă o poziție 
privilegiată în sfera de incidență a libertății de exprimare, iar Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului conferă criticii, pe care o suscită dezbaterea politică, o dimensiune importantă. În 
jurisprudența sa, Curtea afirmă că libertatea dezbaterilor politice este însăși substanța 
conceptului de societate democratică, ce domină textul Convenției.  

4.6 Consiliul notează că libertatea de exprimare acoperă nu numai informațiile și ideile primite 
favorabil sau cu indiferență ori considerate inofensive, dar și acele care șochează sau 
deranjează. Acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței, spiritului deschis, fără de care nu 
există societate democratică (cauza Lingens c.Austriei, nr. 9815/82, din 08.07.1986). Astfel, 
pluralitatea de partide politice ce reprezintă diverse curente de opinie care se întâlnesc la 
populația unui stat este indispensabilă organizării de alegeri libere, în sensul art. 3 din 
Protocolul nr. 1. 

4.7 În viziunea Consiliul, în pofida faptului că mesajele ne displac și ne creează un sentiment de 
disconfort, acestea mesajele trebuie acceptate drept opinie politică a unei organizații social-
politice, bazată pe strategia politică a partidului. Mai mult, acest fapt nu poate justifica o 
limitare a libertății de exprimare. În plus, Consiliul notează că acțiunile atenționate depășesc 
sfera de aplicare a Legii cu privire la asigurarea egalității.  

4.8 În concluzie, Consiliul conchide că afirmația examinată nu pate fi reținută drept instigatoare 
la discriminare, ci din drept o idee politică, care deși displace, face parte din substanța 
pluralismului politic care se încadrează în limita criticilor opiniilor politice ale concurenților 
electorali. 
 
 
 
Președinte                                                                                                       Ian FELDMAN 


