CJI oferă asistenta juridica jurnalistilor si organizatiilor mass-media în probleme legate de libertatea de exprimare, accesul la informaţie
și alte aspecte ale legislaţiei mass-media fără plată. Consultațiile juridice și reprezentarea în instanţă sunt oferite în cadrul proiectului de
asistenţă juridică gratuită realizat de CJI cu suportul financiar al Media Legal Defence Initiative din Londra. Pentru a beneficia de
serviciile juridice oferite de CJI, vă rugăm să o contactați pe Elena CANDU la: mlu@ijc.md, 213652, str. Sciusev 53, Chisinau.

Noutati Legislative
Proiecte legislative
Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (art.1801,
1802) (detalii)
Proiectul hotărîrii cu privire la confirmarea în funcție a unor membri ai Consiliului de
Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania ”TeleradioMoldova” (detalii)
Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional –
art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) (detalii)
Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4,
22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3) (detalii)
Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului
DECIZIA № 117 din 7 septembrie 2012 Cu privire la rezultatele monitorizării respectării
prevederilor legale de plasare a publicităţii de către posturile de radio “RETRO FM”, „RADIO
PLAI”, „Hit FM”, „Radio 21” şi „Aquarelle FM” (detalii).
DECIZIA Nr. 118 din 7 septembrie 2012 Cu privire la Concepţia generală a serviciului de
programe pentru postul de radio „Univers FM”(detalii).
DECIZIA Nr. 119 din 7 septembrie 2012 Cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie şi a
autorizaţiilor de retransmisie(detalii).
DECIZIA Nr. 120 din 7 septembrie 2012 Cu privire la eliberarea autorizaţiei de

retransmisie(detalii).
DECIZIA Nr. 121 din 7 septembrie 2012 Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie(detalii).
DECIZIA Nr. 122 din 7 septembrie 2012 Cu privire la eliberarea licenţei de emisie(detalii).
DECIZIA Nr. 123 din 11 septembrie 2012 Cu privire la oportunitatea efectuării monitorizării
lingvistice la posturile de televiziune din Republica Moldova în anul 2012 şi alocarea mijloacelor
financiare necesare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru realizarea
proiectului(detalii).
DECIZIA Nr. 124 din 11 septembrie 2012 Cu privire la participarea domnului Nicolae
DAMASCHIN, membru CCA, la Programul Lumea Deschisă, administrat de către Filiala
Consiliilor Americane pentru Învăţămînt Internaţional din Moldova(detalii).
DECIZIA Nr. 125 din 11 septembrie 2012 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru
participare laConferinţa Reţelei Francofone de Reglementare Mass-Media (REFRAM), alocarea
mijloacelorfinanciare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de
deplasare(detalii).
DECIZIA Nr. 126 din 11 septembrie 2012 Cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea
frecvenţelor radio şi a canalelor TV anunţat prin Decizia CCA nr. 109 din 19 iulie 2012(detalii).
DECIZIA Nr. 127 din 21 septembrie 2012 Cu privire la eliberarea licenţelor de emisie(detalii).
DECIZIA Nr. 128 din 21 septembrie 2012 Cu privire la cesiunea licenţei de emisie(detalii).
DECIZIA Nr. 129 din 21 septembrie 2012 cu privire la monitorizarea buletinelor informative ale
postului public de televiziune „Moldova 1” la capitolul respectării prevederilor art. 7 din Codul
audiovizualului(detalii).
DECIZIA Nr. 130 din 21 septembrie 2012 Cu privire la concepţia generală a serviciului de
programe pentru „Radio 7/ Радио 7”(detalii).
DECIZIA Nr. 131 din 21 septembrie 2012 Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile
de retransmisie(detalii).
DECIZIA Nr. 132 din 21 septembrie 2012 Cu privire la retragerea autorizaţiei de
retransmisie(detalii).
DECIZIA Nr. 133 din 21 septembrie 2012 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru
participare la Reuniunea PlatformeiEuropene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi
alocarea mijloacelor financiare dinFondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de
deplasare(detalii).

DECIZIA Nr. 134 din 21 septembrie 2012 Cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru
participare la Conferinţa privinddigitalizarea Bulgariei şi alocarea mijloacelor financiare din
Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare(detalii).
DECIZIA Nr. 137 din 21 septembrie 2012 Cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de
Justiţie(detalii).
DECIZIA Nr. 138 din 4 octombrie 2012 Cu privire la examinarea raportului de monitorizare
efectuat de către „Media Forest Moldova” la capitolul respectării procentajului de muzică
autohtonă în serviciile de programe ale unor posturi de radio(detalii).
DECIZIA № 139 din 4 octombrie 2012 Cu privire la examinarea sesizărilor membrilor
CCA(detalii).
DECIZIA nr. 140 din 05 octombrie 2012 Cu privire la eliberarea licenţelor de emisie„NOI
SOLUŢII MEDIA” SRL şi „Teleproiect” SRL(detalii).
DECIZIA nr. 141 din 05 octombrie 2012 Cu privire la modul de executare a prevederilor
legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie(detalii).
DECIZIA nr. 142 din 05 octombrie 2012 Cu privire la cesiunea canalului TV 38 – Vădeni de la
„Flor-TV” SRL către „TV – Comunicaţii Grup” SRL(detalii).
DECIZIA nr. 143 din 05 octombrie 2012 Cu privire la utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor
TV nevalorificate(detalii).
DECIZIA nr. 144 din 05 octombrie 2012 Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de
retransmisie(detalii).
DECIZIA nr. 146 din 19 octombrie 2012 Cu privire la monitorizarea serviciilor de programe ale
posturilor de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, „Mega TV” şi „N 4” la capitolul
respectării concepţiilor generale(detalii).
DECIZIA nr. 147 din 19 octombrie 2012 Cu privire la examinarea solicitării IPNA Compania
”Teleradio-Moldova”(detalii).
DECIZIA nr. 148 din 19 octombrie 2012 Cu privire la eliberarea licenţei de emisie „NOI
SOLUŢII MEDIA” SRL(detalii).
DECIZIA nr. 149 din 19 octombrie 2012 Cu privire la reperfectarea licenţei de emisie pentru
postul de televiziune prin satelit „Euro TV”(detalii).
DECIZIA nr. 150 din 19 octombrie 2012 Cu privire la eliberarea autorizaţiei de
retransmisie(detalii).

DECIZIA nr. 151 din 19 octombrie 2012 Cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de
retransmisie(detalii).
DECIZIA nr. 152 din 19 octombrie 2012 Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al
Audiovizualului în trimestrul III al anului 2012(detalii).
PRACTICA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL LIBERTĂŢII DE
EXPRIMARE ŞI DREPTULUI LA INFORMARE
Hotărârea CEDO pe cauza Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikasi c. Turciei Cererea nr.
20641/05: Cauza vizează procedurile de desfiinţare a unui sindicat a profesorilor, al cărui statut
prevedea apărarea dreptului la educaţie în „limba maternă”. Curtea a considerat că exprimarea
acestui drept nu se află în contradicţie cu principiile democratice. Curtea a observat că statutul în
cauză nu încuraja utilizarea violenţei, a rezistenţei armate sau a insurecţiei, şi nu era capabil de
incitare la violenţă prin insuflarea unei uri înveterate şi iraţionale împotriva semenilor.
Hotărârea CEDO pe cauza Alkaya c. Turciei (Cererea nr. 42811/06): Curtea a constatat în
speţă încălcarea articolului 8 al Convenţiei (dreptul la respectul vieţii private şi de familie).
Cauza vizează dezvăluirea de către presă a adresei domiciliului unei actriţe din Turcia, al cărei
apartament fusese jefuit. Instanţele judecătoreşti naţionale au considerat că reclamanta, în calitate
de persoană bine-cunoscută, este persoană publică, în timp ce Curtea a statuat că opţiunea
locuinţei este o chestiune fundamental privată, iar exerciţiul liber al acestei alegeri este parte
integrantă a sferei autonomiei personale protejate de articolul 8. Adresa domiciliului unei
persoane constituie date sau informaţii cu caracter personal care intră sub incidenţa vieţii private
şi, prin urmare, este susceptibilă de protecţia care este acordată acesteia.
Hotărârea CEDO pe cauza Smolorz c. Poloniei Cererea nr. 17446/07: Curtea a constatat
încălcarea articolului 10 (libertatea de exprimare). Cauza vizează un jurnalist care a publicat un
articol foarte critic la adresa unei arhitecturi din era comunistă aflată în oraşul Katowice în
Polonia. El a fost sancţionat penal pentru că a lezat reputaţia unuia din arhitecţii numiţi în articol.
Curtea a statuat că dl Smolorz şi oponentul său sunt persoane publice care s-au angajat într-o
dezbatere publică legată de un subiect care poate fi descris ca fiind „istoric”. Curtea a constatat
că instanţele de judecată poloneze au fost rigide şi nu au acordat suficientă importanţă
contextului şi naturii articolului disputat. De asemenea, ea a reiterat faptul că sarcasmul şi ironia
sunt
perfect
compatibile
cu
libertatea
de
exprimare
a
jurnaliştilor.
Hotărârea CEDO pe cauza Najafli c. Republicii Azerbaidjan Cererea nr. 2594/07:
Curtea a constatat încălcarea articolului 3 (interzicerea tratamentului inuman şi degradant), a
articolului 3 în ceea ce priveşte investigarea acuzaţiilor de maltratare a jurnalistului şi a
articolului 10 (libertatea de exprimare).Cauza vizează un jurnalist care a fost bătut de către
poliţie în timp ce reflecta un protest neautorizat în oraşul Baku. Curtea a constatat că maltratarea
fizică de către agenţii statului a jurnaliştilor care-şi exercită atribuţiile funcţiei împiedică în mod
grav exerciţiul dreptului lor de a primi şi de a răspândi informaţii. Indiferent de faptul dacă a
existat sau nu o intenţie directă de a-l împiedica pe dl Najafli de la activitatea jurnalistică, el a

fost supus unei acţiuni de forţă nenecesară şi excesivă, chiar dacă a încercat să se identifice ca
fiind
jurnalist
în
exerciţiul
funcţiunii.
Hotărârea CEDO pe cauza Falter Zeitschriften GmbH c. Austriei (nr.2) Cererea nr.
3084/07: Publicarea declaraţiei neveridice în privinţa atitudinii părtinitoare a preşedintelui
completului de judecată: nicio încălcare.
Activități Departamentului Politici şi Legislaţie Mass Media al CJI
11.09.2012 / Pe 8 septembrie a.c. CJI a organizat un atelier de lucru pe tema „Libertatea de
exprimare și mass-media în Moldova: aspecte juridice şi de procedură”. Reunind 15 jurnalişti din
mai multe regiuni ale ţarii, activitatea și-a propus să îmbunătățească capacitatea reprezentanților
mass-media de a reacţiona adecvat în cazurile de defăimare.
21.09.2012 / CJI a lansat un nou studiu: “Impactul Legii cu privire la Libertatea de Exprimare”.
Un nou studiu realizat de Centrul pentru Jurnalism Inependent (CJI) „Transparenţa proprietăţii
mass media în Republica Moldova” constată că legislația moldovenească acoperă superficial și
ineficient problema transparenței proprietății mass media, motiv pentru cdare publicul nu poate fi
informat despre cei care stau în spatele instituțiilor de presă(detalii aici).
26.09.2012 / Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a discutat cu jurnaliști, reprezentanți ai
instituțiilor mass-media și ai organizațiilor neguvernamentale propunerile de modificare a
Codului Electoral privind comportamentul mass media în alegeri. Amendamentele au fost
elaborate de experții Ion Bunduchi, director executiv APEL și juristul Eugeniu Rîbcă. (detalii
aici).
22.10.2012 / CJI a organizat un program de instruire pentru jurnaliști „Cele mai bune practici ale
jurnalismului în domeniul juridic”’ unde au fost abordate temele: Jurnalismul responsabil, rolul
jurnaliștilor în prevenirea și combaterea corupției, transparența guvernamentală și accesul la
informație. (detalii aici).
Declarații CJI
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) salută decizia Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) din 5
septembrie a.c. în cazul ziarului de investigație „Panorama” de a admite recursul publicației şi
de a casa soluţiile instanţelor inferioare prin care ziarul urma să achite un prejudiciu moral
de 5000 lei Comisarului de Poliție din Dondușeni.
ONGurile de media cer politicienilor sa se abtina de la presiuni asupra jurnalistilor.
Organizaţiile neguvernamentale de media au lansat un Apel catre institutiile statului privind
cazul Î.M.„Newsmedia Group” catre „Interact Media” S.R.L.

Calendar DPLM al CJI - Noiembrie -Decembrie 2012
Lansarea studiului „Transparenţa proprietăţii mass-media
Finanţare: National Endowment for Democracy (NED)

în

Republica

Moldova”

