
 
 

                                     
 

1 Aprilie , 2016 

Chisinau 

Raportul Consiliului Europei cu referire la Republica Moldova cu privire la 

Protecţia drepturilor omului în Internet a fost aprobat  

 

În cadrul  mesei rotunde din 30 martie 2016, actorii naţionali ai sectorului public, privat şi societăţii civile din 

Republica Moldova au aprobat pozitiv Raportul de compatibilitate cu referire la Republica Moldova privind 

respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Internet cu prevederile Recomandării CM/Rec (2014) 6 

aprobat de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei din 16 aprilie privind Ghidul pentru drepturile omului 

pentru utilizatorii de Internet, elaborat sub egida proiectului al Cadrului comun de Cooperare Programatică Consiliul 

Europei/Uniunea Europeană (PCF): „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a 

Agendei Digitale a Republicii Moldova”. 

 

Raportul plasează un accent nou de cercetare și analiză juridică privind provocările emergente în materia drepturilor 

omului, inclusiv a copiilor și a tinerilor în mediul digital în Republica Moldova, care răspund cerințelor naționale de 

dezvoltare a societății informaționale. 

Lansarea acestuia a fost marcată de prezentarea expertului local al Consiliului Europei, a  constatărilor și 

recomandărilor concrete în ceea ce privește drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute de Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, jurisprudența CEDO privind drepturile omului cu referire la Guvernanţa Internetului 

și Convențiile Consiliului Europei ratificate de Republica Moldova în acest sens. 

 

Scopul elaborării Raportului a fost evaluarea politicilor naționale în conformitate cu standardele Consiliul Europei 

adoptate în domeniul Internetului și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, precum și sensibilizarea 

sectorului public, privat și a societăţii civile privind aceste standarde. 

 

Raportul a fost elaborat în contextul proiectului al Cadrului comun de Cooperare Programatică Consiliul 

Europei/Uniunea Europeană (PCF): „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a 

Agendei Digitale a Republicii Moldova” şi accesibil în limba română şi engleză. 

 

Bugetul total al proiectului este de 400.000 €, fiind co-finanţat de Uniunea Europenă în valoare de 90% şi de Consiliul 

Europei cu 10%. 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/eap-pcf/information-society-and-internet-governance/-/asset_publisher/W9jKIDb7RqoX/content/human-rights-on-the-internet-in-moldova?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fpjp-eu.coe.int%2Fen%2Fweb%2Feap-pcf%2Finformation-society-and-internet-governance%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_W9jKIDb7RqoX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D2).

