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10 noiembrie 2009 

 

În aten ț ia candidaț i lor la Președin ț ia României:  

Dlui Traian Băsescu,  candidat susț inut de Partidul Democrat Liberal 

Dlui Mircea Geoană,  candidat al Alian ței Partidul Social Democrat –  Partidul 
Conservator 

Dlui  George-Crin-Lauren ț iu Antonescu ,  candidat al Partidului Na ț ional Liberal 

Dlui George Becali,  candidat al Partidului Noua Genera ț ie 

Dlui Corneliu Vadim Tudor,  candidat al Partidului România Mare 

Dlui Remus Florinel Cernea,  candidat al Partidului Verde 

Dlui Kelemen Hunor,  candidat al Uniunea Democrată  Maghiară  din România 

Dlui Sorin Mircea Oprescu,  candidat independent 

Dlui Constantin Ninel Potîrcă,  candidat independent 

Dlui Ovidiu Cristian Iane,  candidat al Partidului Ecologist Român 

Dlui Gheorghe-Eduard Manole,  candidat independent 

Dlui Constantin Rotaru,  candidat al Partidului Alian ța Socialistă 

 
Subiect: PACT PENTRU GARANTAREA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE ȘI CREȘTEREA 
RESPONSABILITĂȚII PRESEI 

 

STIMATE DOMNULE CANDIDAT, 

Organizațiile semnatare vă cer să sprijiniți apelul de față și să semnați Pactul pentru 
Garantarea Libertății de Exprimare și Creșterea Responsabilității Presei.  

România continuă să fie o țară codașă în Uniunea Europeană  sub aspectul 
independenței presei, fapt reflectat și de pozitia ei în raportul organizației Reporteri fără 
Frontiere. Astfel, România se află pe locul 50, în descreștere față de 2008 și 2007, în cel mai 
recent clasament privind libertatea presei în lume, publicat de prestigioasa organizație 
Reporteri fără Frontiere.  

Asociațiile semnatare au identificat în ultimii ani câteva pârghii care ar putea fi 
acționate pentru a îmbunătăți aceasta situație, pârghii aflate la îndemana instituțiilor statului. 
Astfel, se impun de urgență: 

- consolidarea aplicării legii accesului la informațiile de interes public, inclusiv prin 
garantarea și facilitarea accesului jurnaliștilor și a publicului la datele de la 
Registrul Comerțului;  

- asigurarea transparenței în aplicarea legii achizițiilor publice, în principal a 
achiziției de publicitate şi produse mass media din bani publici; 

- modificarea legii serviciilor publice de radio și televiziune în sensul asigurării 
independenței politice a celor două instituții și a garantării funcționării lor în 
interes public; 

- transpunerea în act normativ a prevederii constituţionale privind transparenţa 
surselor de finantare a companiilor de media, inclusiv prin transparenţa 
structurilor de proprietate;  
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- consolidarea legislaţiei pentru prevenirea concentrării excesive a proprietății în 
mass media, inclusiv prin măsuri împotriva proprietății încrucișate, pentru a 
preveni înțelegerile de tip cartel sau abuzul de poziție dominantă; 

- sprijinirea industriei de media prin politici fiscale adecvate pentru garantarea 
independenței financiare a instituțiilor de media, așa cum se aplică în majoritatea 
statelor din Uniunea Europeană; 

- eliminarea pedepselor penale pentru delictele de presă; 
- semnarea, ca Președinte, a Cartei Europene pentru Libertatea Presei (în 

românește aici http://www.pressfreedom.eu/en/index.php#charter ). 

Utilitatea promovării la nivel legislativ și instituțional a acestor principii constă în faptul 
că acestea pot contribui la însănătoșirea, responsabilizarea și independența presei din 
România.  

Având în vedere faptul că, prin atribuțiile sale constitutionale, Președintele României 
veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice și că, în 
acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat 
şi societate (art. 80, alin. 2 din Constituția României), vă rugăm să vă exprimați poziția față 
de:  
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„Pe durata mandatului meu de președinte al României, în conformitate cu rolul Constituțional al 
Președintelui de a veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice (art 80 
din Constituția României), mă angajez să sprijin dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informare 
(art. 30 și 31 din Constituția României), folosind pârghiile legale de care dispun. Astfel, voi sprijini: 

- consolidarea aplicării legii accesului la informațiile de interes public, inclusiv prin 
garantarea și facilitarea accesului jurnaliștilor și a publicului la datele de la Registrul 
Comerțului;  

- asigurarea transparenței în aplicarea legii achizițiilor publice, în principal a achiziției de 
publicitate şi produse mass media din bani publici; 

- modificarea legii serviciilor publice de radio și televiziune în sensul asigurării 
independenței politice a celor două instituții și a garantării funcționării lor în interes public; 

- transpunerea în act normativ a prevederii constituţionale privind transparenţa surselor de 
finantare a companiilor de media, inclusiv prin transparenţa structurilor de proprietate;  

- consolidarea legislaţiei pentru prevenirea concentrării excesive a proprietății în mass 
media, inclusiv prin măsuri împotriva proprietății încrucișate, pentru a preveni înțelegerile 
de tip cartel sau abuzul de poziție dominantă; 

- sprijinirea industriei de media prin politici fiscale adecvate pentru garantarea 
independenței financiare a instituțiilor de media, așa cum se aplică în majoritatea statelor 
din Uniunea Europeană; 

- eliminarea pedepselor penale pentru delictele de presă; 
- semnarea, ca Președinte, a Cartei Europene pentru Libertatea Presei (în românește aici 

http://www.pressfreedom.eu/en/index.php#charter ). 

Semnătura          Data 

_ _ _ 

Observatie:  

Organizaț i i le semnatare se angajează  să  facă  publică  pozi ț ia candidatului. Aș teptăm un răspuns 
din partea dumneavoastră  până  pe 16 noiembrie 2009. 
Lista este deschisă în situația în care candidatul are și alte propuneri în sprijinul libertății de exprimare și a dreptului la 
informare.  
Precizăm că temele pe care le-am prezentat ca prioritare sunt teme care au fost în dezbatere în Parlamentul 
României fără a fi ajuns la o soluție favorabilă.   
Pentru eventuale clarificări, vă rugăm să ne contactați. Persoana de contact: Liana Ganea 0723 306 308, 
liana@activewatch.ro. 
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Organiza ț i i  semnatare: 

 

ActiveWatch – Agenția de Monitorizare a Presei 

Centrul pentru Jurnalism Independent 

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație 

Asociația Patronală a Editorilor Locali (APEL) 

Asociația Jurnaliștilor din România (AJR) 

Sindicatul Jurnaliștilor Galați 

Federația Română a Jurnaliștilor MediaSind 

Asociația AltPHel 

Uniunea Jurnaliștilor Maghiari din România – Mureș 

Liga Jurnaliștilor Sibiu 

Asociația Jurnalistelor din România "Ariadna" 

Asociația pentru Protejarea și Promovarea Libertății de Exprimare (APPLE) 

Asociația Profesioniștilor din Presă - Cluj (APPC) 

Patronatul Presei din România - ROMEDIA 


