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La cererea Dvs. de acces la informaţie, Vă informăm asupra următoarelor:

Avocatul Poporului îşi desfăşoară activitatea în temeiul art.59* din Constituţia Republicii 
Moldova, Legii nr.52 din 03 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), 
Principiilor de la Paris adoptate prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite (ONU) nr.48/134 din 20 decembrie 1993, asigurând promovarea şi protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Conform art.l din Legea nr.52/2014. Avocatul Poporului asigură respectarea drepturilor şi 
libertăţilor omului de către autorităţile publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul 
de proprietate şi forma juridică de organizare, organizaţiile necomerciale şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile şi contribuie la apărarea drepturilor şi 
libertăţilor omului, prin prevenirea încălcării acestora, aplicând procedeele reglementate de 
această lege.

Constituţia Republicii Moldova garantează, prin articolul 34, dreptul la informaţie. Potrivit 
primului alineat al acestui articol, dreptul persoanei de acces la orice informaţie de interes 
public nu poate fi îngrădit.

In acelaşi timp, în conformitate cu articolul 34 alin. (3) din Constituţie, dreptul la informaţie 
nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa publică.

La fel, în art. 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (adoptată la New York la 10 
decembrie 1948 şi ratificată de către Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 217- 
XII din 28 iulie 1990) se menţionează că „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi 
exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi 
libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi 
independent de frontierele de stat."

Potrivit Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (adoptat de către Adunarea 
Generală a ONU la 16 decembrie 1966 şi ratificat de către Republica Moldova prin Hotărârea 
Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990) ” (1.) Nimeni nu trebuie să aibă de suferit din 
cauza opiniilor sale. (2.) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare; acest drept 
cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei de orice fel, indiferent 
de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită ori artistică, sau prin orice alt mijloc, la alegerea sa. 
(3.) Exercitarea libertăţilor prevăzute la paragraful 2 al prezentului articol comportă obligaţii şi 
răspunderi speciale. în consecinţă, ea poate fi supusă anumitor limitări care trebuie însă 
stabilite în mod expres prin lege şi care sunt necesare: a) respectării drepturilor sau
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reputaţiei altora; b) apărării securităţiii naţionale, ordinii publice, sănătăţii sau moralităţii 
publice."

Legea nr.64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare în art. 3 reglementează că 
exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrîngeri prevăzute de lege, necesare 
într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa 
publică, pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja sănătatea şi morala, 
reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau 
pentru agaranta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.

La fel, în alin.4 al art.3 din Legea 64 din 23.10.2010, este prevăzut că restrîngerea libertăţii de 
exprimare se admite doar pentru protejarea unui interes legitm prevăzut la alin.(3) şi doar în 
cazul în care restrîngerea este proporţională cu situaţia care a determinat-o, respectîndu-se 
echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare, precum şi libertatea 
publicului de a fi informat.

în acelaşi timp, informaţia solicitată de Dvs. este protejată şi prin acordul sau dezacordul 
persoanei vizate în solicitare.

Totodată, Avocatul Poporului, recomandă lecturarea Legii nr.l22 din 12.07.2018 privind 
avertizorii de integritate, scopul căreia este sporirea cazurilor de dezvăluire a practicilor ilegale şi 
a altor dezvăluiri de interes public prin: promovarea climatului de integritate în sectoarele public 
şi privat; asigurarea protecţiei avertizorilor de integritate împotriva răzbunării în contextul 
examinării dezvăluirilor de interes public ale practicilor ilegale; prevenirea şi sancţionarea 
răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate.

în acest context, potrivit principiilor de activitate a Ombudsmanului, prevăzute în art.2 din Legea 
nr.52 din 03.04.2014, Avocatul Poporului este în imposibilitate de a Vă oferi informaţia 
solicitată.

Cu respectj

Ex: Şimon A., tel: 022 234 800
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