
 

 
 
 

 
Rezoluţia  

Forumului mass-media din Republica Moldova 2017 
(Chişinău, 14-15 noiembrie 2017) 

 
Participanţii la Forumul mass-media 2017 aprobă următoarea rezoluţie: 

 

1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă 
fără respectarea deplină a principiilor libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, consacrate în 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în 
alte documente şi convenţii internaţionale la care ţara noastră este parte; 

2. Reconfirmând angajamentul comunităţii jurnalistice şi a asociaţiilor de profil de a contribui la 
edificarea în țară a unui mediu favorabil dezvoltării mass-media pe principii democratice şi în 
baza concurenţei loiale; 

3. Conștientizând că jurnaliştii şi instituţiile mass-media trebuie să-şi exercite eficient misiunea de 
„câini de pază” ai democraţiei, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiţii pentru 
funcţionarea mass-mediei în interesul public; 

4. Accentuând importanţa transmiterii de către instituţiile mass-media a unor opinii diferite în 
probleme de interes public major, pentru reflectarea corectă a realităţii şi informarea onestă a 
publicului; 

5. Manifestând îngrijorare în legătură cu reducerea în continuare a calității produsului mediatic oferit 
de multiple instituţii mass-media şi implicarea acestora în acţiuni de partizanat politic, manifestat 
prin promovarea unor formaţiuni politice şi acţiuni de discreditare mediatică a oponenţilor politici 
ai acestor formaţiuni; 

6. Atenționând asupra impedimentelor în accesul la informația de interes public și tentativelor de 
secretizare nejustificată a unor informații și date de interes public, reclamate de jurnaliștii de 
investigație; 

7. Semnalând extinderea fenomenului „ştirilor false”, inclusiv prin apariţia unor site-uri clonă şi a 
resurselor online specializate în difuzarea informaţiilor false și defăimătoare; 

8. Constatând unele evoluții după ultima ediție a Forumului mass-media (2-3 decembrie 2016), 
inclusiv crearea de către Parlamentului Republicii Moldova a grupului de lucru pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei mass-media; 
 

Forumul mass-media: 
  

1. Condamnă lipsa unor politici publice coerente de limitare a monopolurilor în domeniul mass-
media și în domeniile conexe, fapt care se răsfrânge negativ asupra calității informațiilor oferite 
consumatorilor de presă și permite utilizarea presei ca instrument de manipulare şi propagandă. 

2. Îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media să semnaleze cazurile de cenzură, să se opună 
controlului politic și/sau economic, exercitându-și profesia în beneficiul cetățeanului și în 
conformitate cu standardele profesionale. 

 

Forumul mass-media solicită autorităţilor: 
- Să urgenteze elaborarea și implementarea unor politici publice coerente de dezvoltare a mass-

media pe principii democratice în beneficiul întregii societăți; 
- Să urgenteze completarea cadrului juridic de reglementare a activității mass-media din țară și 

ajustarea acestuia la legislația comunitară și la bunele practici internaționale; 
- Să revadă ”Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019” pe segmentul mediatic în vederea 
completării lui cu acțiuni pe măsură să contribuie la dezvoltarea domeniului; 

- Să fortifice cooperarea cu societatea civilă și cu mass-media în scopul atingerii obiectivelor 
Forumului mass-media, ediția a III-a; 

- Să dezvolte mecanisme de identificare a persoanelor care deschid site-uri de ştiri false şi le 
utilizează în scopuri de defăimare sau în alte scopuri ilegale. 

 
 
15 noiembrie 2017, mun. Chişinău 


