Declaraţie în legătură cu anchetarea şi ridicarea calculatoarelor unor tineri din Chişinău
Organizaţiile neguvernamentale mass-media îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul
anchetării şi ridicării calculatoarelor unor tineri, după ce aceştia şi-au exprimat opinia pe mai
multe forumuri din Internet. Tinerii sunt acuzaţi că „prin intermediul portalurilor forum.md,
torrentsmd.com, desteptarea.info şi unimedia.md au lansat multiple chemări publice la
răsturnarea prin violenţă a orânduirii constituţionale şi lichidarea statalităţii şi integrităţii
teritoriale a Republicii Moldova”.
Atragem atenţia asupra faptului că opiniile exprimate de tinerii forumişti trebuie delimitate de
eventuale fapte care ar putea cădea sub incidenţa Codului Penal. Considerăm că, cel puţin în
cazul comentariilor plasate pe forumul Unimedia, puse la dispoziţia noastră de administraţia
acestui portal, nu există temei juridic pentru a le califica drept „chemări publice la răsturnarea
prin violenţă a orânduirii constituţionale şi lichidarea statalităţii şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova”.
De remarcat, că anchetarea forumiştilor este a treia acţiune de acest fel în anul 2008 după ce în
lunile ianuarie-martie organele de urmărire penală şi de securitate au desfăşurat campanii de
interogare a ascultătorilor postului de radio Vocea Basarabiei şi a participanţilor la dezbaterile
publice în aer liber organizate de Uniunea Jurnaliştilor. Motivul interogatoriilor a fost acelaşi:
incriminarea de chemare la răsturnare prin violenţă a regimului constituţional ş.a.m.d. în luările
de atitudine şi exprimarea opiniilor în cadrul emisiunilor interactive sau la microfonul liber.
Amintim cu această ocazie că, în conformitate cu hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie
a Republicii Moldova nr. 8 din 09.10.2006 „pentru critica sau insultarea naţiunii, a statului sau a
simbolurilor acestuia, nimeni nu poate fi pedepsit, decât dacă aceste critici sau insulte sunt
menite sau capabile să incite la violenţe iminente”. Conform „Declaraţiei privind libertatea
discursului politic în media”, adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 12
februarie 2004, „datorită poziţiei lor dominante, aceste instituţii (statul, guvernul) nu ar trebui
protejate ca atare prin legea penală împotriva declaraţiilor defăimătoare sau insultătoare. Atunci
când ele beneficiază totuşi de o asemenea protecţie, aceasta ar trebui să fie aplicată într-un mod
foarte restrictiv, evitându-se în toate cazurile folosirea sa pentru a restrânge libertatea de a
critica.”
De menţionat că acţiunea procuraturii împotriva tinerilor are loc după întâlnirea preşedintelui
Voronin cu conducătorii mass-media din RM, în cadrul căreia preşedintele a dat asigurări că
actuala putere nu va îngrădi libertatea de exprimare.
Organizaţiile guvernamentale mass-media face apel către autorităţile Republicii Moldova să se
ţină de cuvânt.
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