
 
 

DECLARAŢIE COMUNĂ  
cu ocazia  

ZILEI MONDIALE A LIBERTĂŢII PRESEI 2007  
 

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Libertăţii Presei 2007, Ambasadele şi Organizaţiile 

Internaţionale subsemnate reiterează importanţa unei Prese puternice şi independente pentru 

dezvoltarea unei societăţi democratice, libere şi deschise. O democraţie funcţională este de 

neimaginat fără o mass-media pluralistă, fără o presă cu adevărat liberă şi independentă şi fără 

posibilitatea ca toţi cetăţenii să-şi poată exercita dreptul la libera exprimare şi la liberul acces la 

informaţie.  

 

În această ordine de idei, reamintim, o dată în plus, numeroasele angajamente şi promisiuni pe 

care şi le-a asumat Republica Moldova faţă de şi prin Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, Consiliul Europei, Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare în Europa, Planul de Acţiuni UE-Moldova şi Programul SUA 

Provocările Mileniului.  

 

Acordăm o mare importanţă acestor valori. Şi de aceea regretăm profund că doar un progres 

limitat în implementarea lor a fost înregistrat în ultimul an. Într-adevăr, Moldova de fapt a 

înregistrat un regres în ultimul an, trezind îngrijorări privind seriozitatea angajamentelor 

asumate privind libertatea mass-media.  

 

Apreciem Republica Moldova pentru progresele realizate în vederea îmbunătăţirii cadrului legal 

privind libertatea mass-media, şi în mod special adoptarea noului Cod al Audiovizualului. Cu 

toate acestea, rămânem cu ideea că recentele abateri în implementarea legislaţiei  ar putea pune 

aceste realizări în primejdie. 

 

Reorganizarea făcută în grabă şi de o manieră netransparentă a posturilor Antena C şi Euro TV, 

întreruperea semnalului de retransmitere al postului de radio Antena C în perioada procesului de 

reorganizare şi reţinerea protestatarilor paşnici şi a jurnaliştilor pe 27 martie în Chişinău denotă  

o tendinţă negativă îngrijorătoare. Mai mult decât atât, Teleradio Moldova, deşi au trecut ani,  a 

înregistrat progrese minore în procesul de transformare într-un radiodifuzor public cu adevărat 

independent.  

 



Fără o corectare în această tendinţă, Moldova ar putea să nu fie capabilă să-şi îndeplinească 

obligaţiunile internaţionale.  

 

Prin urmare, îndemnăm instituţiile vizate din Republica Moldova, inclusiv Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului să întreprindă acţiunile necesare pentru a schimba această 

tendinţă şi pentru a asigura realizarea unui veritabil progres în susţinerea dezvoltării unei mass-

media libere, independente şi pluraliste în Republica Moldova.  

 

Campania electorală pentru alegerile locale din 2007 intră astăzi în plină forţă şi reprezintă o 

importantă oportunitate în acest sens.  

  
 
Chişinău, 3 mai 2007 
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