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 APEL 
 către instituţiile mass-media din Republica Moldova 

  
Consiliul de Presă din Republica Moldova face apel către instituţiile mass-media din ţară să 
împiedice difuzarea mesajelor cu caracter defăimător în comentariile plasate de vizitatori pe 
paginile electronice şi prin sms-urile expediate în timpul emisiunilor în direct.  
 
Mai mulţi consumatori de produse mass-media au cerut Consiliului de Presă să intervină pentru a 
determina instituţiile de presă scrisă, audiovizuală, precum şi portalurile informaţionale să renunţe 
la difuzarea mesajelor cu caracter defăimător transmise de persoane necunoscute prin sms în 
timpul emisiunilor în direct la posturile de televiziune sau prin comentarii pe paginile web ale 
instituţiilor mass-media.  
Consiliul de Presă reaminteşte că dreptul la exprimare liberă este o valoare protejată de Convenţia 
Europeană pentru Drepturile Omului, la fel ca şi dreptul la apărarea reputaţiei. După examinarea 
unor cazuri de acest fel în şedinţa din 6 mai 2010, Consiliul de Presă se adresează cu un apel 
comun către toate instituţiile mass-media din ţară, solicitând ca mass-media să ia măsuri 
suplimentare pentru moderarea mesajelor (sms şi comentarii la articolele de pe site-uri) care conţin 
atac direct la persoană, declaraţii xenofobe, limbaj licenţios, alte texte cu caracter discriminator şi 
defăimător. În acest fel, vor fi evitate potenţiale cauze de învinuire de defăimare prin intermediul 
mass-media, iar instituţiile de presă vor face dovada responsabilităţii în faţa publicului. 
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Consiliul de Presă este un mecanism de autoreglementare, creat* pentru sporirea responsabilităţii 
presei din Republica Moldova faţă de cititori prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre publicaţii 
şi cititori, cultivarea culturii dialogului şi respectului reciproc între presă şi consumatorii de media, 
promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor profesionale şi deontologiei 
jurnalistice. Din componenţa Consiliului de Presă fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul 
unui concurs deschis. Patru membri ai Consiliului reprezintă mediul jurnalistic, iar cinci membri 
reprezintă consumatorii de produse mass-media. Consiliul de Presă din Republica Moldova este 
membru al Alianţei Europene a Consiliilor de Presă Independente (AIPCE) care reuneşte structuri 
similare din 32 de ţări ale lumii - http://www.aipce.net/ 

 
* Fondatori ai Consiliului de Presă din Republica Moldova sunt: Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru 

Jurnalism Independent, Comitetul pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova, Centrul de Resurse al 
Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova „CREDO” şi Institutul pentru Dezvoltare şi 
Iniţiative Sociale „Viitorul”. 

http://www.aipce.net/

