
 

    

 

 nr. 34/4 -  1771  din ”12 ” mai  2022 

      la nr. 6424  din  10 mai   2022                                                                                                                                               

 

                                                                                                           Doamnului Vasile Gancev 
                             
            Stimate domnule Gancev,  

     

La 10 mai 2022, în adresa Inspectoratului General al Poliției a parvenit demersul 

formulat de Centrul pentru Jurnalism Independent prin care se solicită interpretarea 

articolului 365/5 din Codul contravențional în sensul înțelegerii dacă jurnaliștii și 

instituțiile media pot fi sancționate pentru ilustrarea simbolurilor și atributelor, cum ar fi 

panglica bicoloră al Sf. Gheorghe, în materialele jurnalistice difuzate publicului. 

Direclia juridică precizează că în cazul  jurnaliștilor și/sau instituțiilor media 

articolul 365/5 din Codul contravențional urmează  a fi aplicat în coroborare cu articolul 

4 al Legii nr.243/1994 cu privire la presă. 

Potrivit articolului 4 alineatul (1) al Legii nr. 243/1994 cu privire la presă, 

publicațiile periodice și agențiile de presă publică, potrivit aprecierilor proprii, orice fel 

de materiale și informații, ținând cont de faptul că exercițiul acestor libertăți  ce comportă 

datorii și responsabilități  este supus unor formalități, condiții, restrângeri  și unor 

sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, 

pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii 

și prevenirea crimei, ocrotirea sănătății, protecția  moralei, protecția reputației sau 

apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea unor informații confidențiale 

sau pentru a garanta  autoritatea și imparțialitatea puterii judiciare. 

Așadar, atâta timp cât jurnaliștii și/sau instituțiile media publică materiale 

jurnalistice despre simboluri și atribute interzise prin lege, dar o fac într-o manieră 

compatibilă cu principiile democratice ale statului, atunci nu putem vorbi despre 

comiterea unei fapte contravenționale. 

Pe de altă parte, dacă materialele jurnalistice publicate sau difuzate de jurnaliști 

și/sau instituțiile media au menirea de a propaga valori contrare principiului democratic, 

atunci articolul 365/5 din Codul contravențional le este aplicabil. 

        

 

        Cu respect,                

        șef, 

        inspector principal                  /semnat/                    Diana FETCO-CUPEȚ 
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