HOTĂRÎRE
privind independența presei și asigurarea libertății de
exprimare în Republica Moldova
Ca urmare a audierii Raportului Consiliului Coordonator al Audiovizualului
cu privire la independența presei și asigurarea libertății de exprimare în Republica
Moldova,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. – (1) Se ia act de informația prezentată în cadrul audierilor cu privire
la independența presei și asigurarea libertății de exprimare.
Se constată progresul realizat în ultimii doi ani în domeniul independenței
mass-mediei și asigurării libertății de exprimare în Republica Moldova, confirmat
de rezultatele monitorizării organizațiilor naționale și internaționale de profil.
Se reiterează că pluralismul de opinii şi libertatea presei, precum și
pluralismul politic reprezintă condiții fundamentale ale oricărei societăţi
democratice funcţionale.
(2) Se ia act de informația prezentată de Consiliul Coordonator al
Audiovizualului precum că retragerea licenţei de emisie a postului de televiziune
NIT ar constitui rezultatul încălcării repetate a prevederilor legale, inclusiv al
nerespectării principiului pluralismului de opinii în cadrul buletinelor de știri și al
perpetuării apelurilor la nesupunere civică și instigare la ură socială.
Se ia act de faptul că Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat
aceleași norme de monitorizare tuturor radiodifuzorilor, în conformitate cu
legislația în vigoare și cu pct. 47–50 din Recomandarea R (2000)23 a Comitetului
de Miniștri al Consiliului Europei, adoptată la 20 decembrie 2000.
Se ia act de obiecțiile opoziției privind modalitatea retragerii licenței de
emisie a postului de televiziune NIT și se consideră că prerogativa de apreciere a
gradului de legalitate a retragerii licenței postului de televiziune NIT aparține
instanței de judecată.
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(3) Se recomandă actorilor implicați să continue modernizarea managementului instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
și să accelereze implementarea reformelor în cadrul instituțional al audiovizualului
public.
Se recomandă instituțiilor statului să reacţioneze în continuare în cazuri de
agresiune împotriva jurnaliştilor, de intimidare şi hărţuire a presei, de violare a
dreptului la exprimare, de îngrădire a accesului la informaţia de interes public, a
accesului jurnaliştilor la evenimentele de interes public, inclusiv la informațiile
difuzate în mass-media obținute prin efectuarea unor măsuri speciale de
investigații, în conformitate cu principiile unei societăţi deschise, democratice şi în
corespundere cu normele naționale și internaţionale.
Se solicită instituțiilor statului să aplice și să asigure funcţionarea legilor în
vigoare, în special a Legii cu privire la libertatea de exprimare, precum și să se
abţină de la exercitarea influenţei şi presiunilor asupra Consiliului Coordonator al
Audiovizualului şi a radiodifuzorilor publici şi să nu admită exercitarea influenței
și presiunilor de către diverse grupuri cu interese de ordin politic sau economic.
Art. 2. – Comisia parlamentară cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi
mass-media va elabora, în termen de 4 luni, proiecte de modificare și completare a
unor acte legislative pentru asigurarea bunei funcționări a mass-mediei în
Republica Moldova, inclusiv a transparenței proprietății radiodifuzorilor, și le va
prezenta Parlamentului spre examinare.
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