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  DECIZIE  

din 23 iunie 2021 

cauza nr. 98/21  

 

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 

persoanei interesate: Vlad Bilețchi, Președintele Partidului Politic Alianța pentru Unirea 

Românilor (AUR) 

reclamatului: Președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova 

și au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii 

Instigare la discriminare manifestată prin discurs cu elemente rasiste și xenofobe. 

 

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 persoanei interesate 

3.1 Persoana interesată declară că, la data de 13 mai 2021, în cadrul emisiunii în limba rusă 

„ГЛАВНОЕ” de la postul de televiziune TVC 21, președintele PCRM, Vladimir Voronin a 

utilizat un discurs rasist și xenofob, notând următoarele: „Asta vă doriți, dragi alegători, 

când veți vota pentru Parlament? Vă doriți ca ei să voteze pentru eliminarea statutului 

de neutralitate al țării și pentru ca soldații NATO să vină aici și să aveți copii cu pielea 

închisă la culoare, nu doar cu pielea albă? Asta vă doriți? Iar după ei sa vină jandarmii 

români?”.  

3.2 Persoana interesată susține că în condițiile în care aceste afirmații au fost făcute în 

spațiul public de un politician care pretinde la funcția de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, fiind primul pe lista electorală a unui bloc electoral care va candida în cadrul 

scrutinului, consideră că astfel de declarații lezează și afectează onoarea și demnitatea 

persoanelor, dar și duce la discriminarea pe baza de rasă și etnie. 

 

Poziția reclamatului 
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3.3 Reclamatul susține că, fiind adeptul comunismului, stimează toate națiunile și susține 

prietenia între popoare și internaționalismul. Referitor la afirmația spusă în cadrul 

emisiunii „ГЛАВНОЕ” de la postul de televiziune TVC 21 din 13 mai 2021, comunică că 

această afirmație purta caracterul de întrebare retorică. Totodată, reclamatul pune 

accent pe faptul că în copilărie a fost cu pielea închisă la culoare și că nepoții și 

strănepoții lui sunt născuți din căsătorii mixte, iar acest fapt nu-l împiedică să-i iubească.  

3.4 Conform susținerii reclamatului, la data de 28 mai 2021, situația deplânsă a fost discutată 

de el cu domnul Dereck J. Hogan – ambasadorul Statelor Unite ale Americii în RM. Spre 

final, reclamatul susține că a fost greșit înțeles de către petiționar și că își cere scuze. 

 

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. art. 32 alin. (2) stabilește că libertatea exprimării nu poate prejudicia 

onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie; alin. (3) prevede că 

sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, 

îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la 

discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce 

atentează la regimul constituţional.  

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 identifică formele 

grave ale discriminării, precum: lit. b) susținerea discriminării prin intermediul mijloacelor 

de informare în masă; lit. g) discriminarea săvârşită asupra unui grup de persoane. 

4.3 Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64/2010 la art. 2 se redă noțiunea de 

persoană publică, fiind acea persoană care exercită funcţii publice sau o altă persoană 

care, datorită statutului, poziţiei sociale sau altor circumstanţe, trezeşte interesul public; 

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; alin. 

(2) stabilește că libertatea de exprimare protejează atât conţinutul, cât şi forma 

informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează; 

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; alin. (5) garanţiile privind libertatea de exprimare nu 

se extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violenţă. 

4.4 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 
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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. 

4.5 Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale 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 a Drepturilor Omului, cauza Erbakan c. Turciei 

(Cererea nr. 59405/00) din 06.10.2006, unde reclamantul s-a plâns pe faptul că 

organele de drept l-au condamnat la un an de închisoare pentru declarațiile de incitare 

la ură pe care le-a făcut în timpul unei campanii electorale. CtEDO a găsit violarea art. 

10 (libertatea de exprimare) și a subliniat faptul că lupta împotriva tuturor formelor de 

intoleranță și discursurilor de ură sunt parte integrantă a protecției drepturilor omului și 

că era extrem de important ca politicienii să evite să facă comentarii în discursurile lor 

susceptibile de a favoriza intoleranță. 

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.  

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. Republicii Cehe par. 82-

84, par. 177, cauza Chassagnou și alții c. Franței par. 91-92, cauza Timishev c. Rusiei 

par. 57) prevede o regulă specială referitor la sarcina probei în litigiile privind 

discriminarea, și anume: sarcina probei trece la reclamat atunci când se prezintă 

suficiente dovezi din care se poate prezuma că a existat un tratament discriminatoriu.  

5.3 Reieșind din alegațiile expuse, 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 permită întrunirea cumulativă a 

următoarelor 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  

5.4 Analizând circumstanțele relatate de către persoana interesată, Consiliul stabilește că 

prezumția instigării la discriminare a fost instituită. În acest sens, drept comportament 

intenționat, Consiliul a reținut mesajele vociferate în cadrul unei emisiuni televizate, în 
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special: „ (..) soldații NATO să vină aici și să aveți copii cu pielea închisă la culoare, nu 

doar cu pielea albă?(...)”. Consiliul a observat că acest mesaj țintește în „copiii cu pielea 

închisă la culoare”, expresie, care fiind folosită în contextul dezbaterilor, drept o 

preîntâmpinare a unui fenomen grav, care ar putea să se producă, poate duce la 

stigmatizarea grupului vizat și îl poate proiecta în afara relațiilor sociale. Consiliul 

notează că mesajele etichetează persoanele “cu pielea închisă la culoare”, astfel fiind 

incident criteriul culoare.  

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 despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează 

să aprecieze caracterul comportamentului deplâns din perspectiva: (i) amplorii acestuia 

în contextul actual raportat la climatul social cu privire la grupul țintit (ii) efectului asupra 

publicului în partea ce probabilitatea de determinare a acestuia la acțiuni discriminatorii 

față de grupurile vizate.  

5.6 În susținerea poziției sale, reclamatul susține că este adeptul comunismului, stimează 

toate națiunile și susține prietenia între popoare, iar afirmația spusă în cadrul emisiunii 

„ГЛАВНОЕ” de la postul de televiziune TVC 21 din 13 mai 2021 avea un caracter de 

întrebare retorică. 

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, rasism și xenofobie. 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 atenția 

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 internațional cu 

privire la drepturile civile și politice, art. 10 din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului, nici de art. 3 alin. (5) din Legea cu privire la libertatea de exprimare.  

5.8 Consiliul a luat act de statutul reclamatului (politician, liderul Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova, în trecut Președinte al Republicii Moldova) și reiterează faptul că 

politicienii trebuie să dovedească un grad sporit de responsabilitate în discursurile 

publice, deoarece se bucură de un grad de credibilitate în societate, ceea ce ar contura 

riscul ca populația care îl susține să recurgă la acțiuni similare. Din aceste considerente, 

conform jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, limitele libertății de 

exprimare a unui politician și ale persoanelor publice sunt mai restrânse în comparație 

cu ale celorlalți membri ai societății.  

5.9 Acestea fiind explicate, Consiliul notează că asemenea discurs este inacceptabil într-un 

stat de drept bazat pe valorile democratice și respectarea drepturilor omului.  

5.10 Consiliul a luat act de faptul că, la data de 31 mai 2021, reclamatul și-a prezentat scuzele 

publice printr-un mesaj publicat pe site-ul web www.pcrm.md și că reclamatul regretă 

faptul că nu s-a exprimat chiar corect și își prezintă scuzele. Deși, Consiliul apreciază 

acest fapt, considerându-l drept o conștientizare a inacceptabilității unor astfel de 

mesaje, totuși subliniază că neglijența în exprimare nu schimbă semnificația declarației. 

 

http://www.pcrm.md/
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Astfel, conducându-se de prevederile art. 1, 2, 3, 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 culoare.  

2. În vederea prevenirii faptelor similare pe viitor, Consiliul recomandă reclamatului să fie 

mai prudent la exprimările sale publice, astfel încât prin declarațiile sale să nu eticheteze 

și/sau ofenseze grupurile sociale, afirmații care ar putea răspândi şi conduce la creșterea 

intoleranței în societate.  

3. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

4. 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/

