
Cuprins

Introducere __________________________________________ 1

Capitolul I. Libertatea de exprimare 
şi dreptul la reputaţie. Sediul materiei. 
Natură şi domeniu de aplicare __________________________ 4

1. Acte normative interne __________________________ 4
1.1. Constituţia ________________________________ 4
1.2. Codul civil ________________________________ 8
1.3. Legea nr. 504/2002 („Legea audiovizualului”) ____ 12
1.4. Decizia nr. 220/2011 a Consiliului Naţional al 

Audiovizualului privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual ______________________ 15

1.5. Codul deontologic al ziaristului _______________ 16
2. Reglementări internaţionale _____________________ 17

2.1. Libertatea de exprimare ____________________ 17
2.1.1. Natura libertăţii de exprimare în lumina 

art. 10 din Convenţie – Domeniu de 
aplicare. Titulari. Forme ___________________ 20

2.1.2. Obligaţiile statelor membre în asigurarea 
exerciţiului libertăţii de exprimare ____________ 30

2.1.3. Art. 10 parag. 2 vs. art. 17 din Convenţie: 
criterii de demarcaţie _____________________ 35

2.2. Dreptul la reputaţie ________________________ 41

Capitolul II. Confl ictul dintre 
art. 10 şi art. 8 din Convenţie. Criterii ___________________ 47

1. Introducere __________________________________ 47
2. Descrierea confl ictului __________________________ 48
3. Metodologie __________________________________ 52

3.1. Verifi carea aplicabilităţii art. 8 şi a art. 10 din 
Convenţie în speţa dedusă judecăţii ____________ 54



X Libertatea de exprimare versus dreptul la reputaţie

3.2. Identifi carea standardului convenţional în privinţa 
dreptului la reputaţie şi a dreptului la liberă 
exprimare ________________________________ 66

3.3. Identifi carea ingerinţei ______________________ 69
3.4. Verifi carea legalităţii şi a scopului legitim al 

ingerinţei _________________________________ 75
3.4.1. Caracterul legal al ingerinţei – ingerinţa să 

fi e prevăzută de lege _____________________ 75
3.4.2. Scopul legitim al ingerinţei ______________ 78

3.5. Caracterul necesar şi proporţional al ingerinţei 
într-o societate democratică __________________ 81

3.6. Factori relevanţi în înclinarea balanţei dintre art. 8 
şi art. 10 din Convenţie ______________________ 83
3.6.1. Aspecte referitoare la persoana vizată _____ 84

3.6.1.1. Persoana publică. Persoană cunoscută 
publicului. Simplu particular ______________ 84

3.6.1.2. Oameni politici_____________________ 91
3.6.1.3. Funcţionari publici __________________ 94
3.6.1.4. Participanţi la înfăptuirea justiţiei_______ 95
3.6.1.5. Comportamentul anterior al persoanei 

vizate _______________________________ 106
3.6.2. Aspecte referitoare la conţinutul 

mesajului _____________________________ 109
3.6.2.1. Distincţia fapte – judecăţi de valoare __ 110

3.6.2.1.1. Califi carea afi rmaţiilor __________ 111
3.6.2.1.2. Exceptio veritatis. Aspecte 

privitoare la prezumţii şi administrarea 
probatoriului. Relaţia cu art. 6 si art. 13 din 
Convenţie _________________________ 129

3.6.2.2. Aptitudinea de a contribui la o dezbatere 
de interes public ______________________ 139

3.6.2.3. Tipuri de exprimare 
şi limite aplicabile _____________________ 159

3.6.2.3.1. Exprimarea politică ____________ 160
3.6.2.3.2. Exprimarea comercială _________ 170
3.6.2.3.3. Exprimarea artistică ____________ 180



Cuprins XI  

3.6.2.3.4. Exprimarea academică _________ 188
3.6.3. Modalitatea de obţinere a informaţiei _____ 194
3.6.4. Aspecte referitoare la modul de transmitere 

a mesajului ____________________________ 199
3.6.4.1. Impactul potenţial. Reguli privind 

canalul de comunicare folosit. Consecinţele 
afi rmaţiilor ___________________________ 200

3.6.4.2. Tonul, modul de adresare, limbajul şi 
stilul folosit __________________________ 205

3.6.5. Aspecte referitoare la autorul afi rmaţiilor __ 212
3.6.5.1. Limitele exprimării în raport de statutul 

autorului afi rmaţiilor ____________________ 212
3.6.5.1.1. Jurnaliştii. Libertatea presei ______ 213

3.6.5.1.1.1. Dreptul la replică  __________ 232
3.6.5.1.1.2. Relatări despre un litigiu penal 

în curs. Prezumţia de nevinovăţie ____ 237
3.6.5.1.1.3. Protecţia surselor __________ 252

3.6.5.1.2. Oamenii politici ________________ 257
3.6.5.1.3. Angajaţii în sistemul 

privat. Funcţionarii publici. Magistraţii ____ 257
3.6.5.1.3.1. Obligaţia autorităţilor publice 

de a nu aduce atingere prezumţiei de 
nevinovăţie  _____________________ 266

3.6.5.1.3.2. Problematica avertizorilor 
publici proveniţi din rândul 
funcţionarilor ____________________ 274

3.6.5.2. Buna-credinţă a autorului 
afi rmaţiilor. Relaţia anterioară cu persoana 
vizată. Conduita procesuală _____________ 283

3.6.6. Evaluarea sancţiunii aplicate ____________ 290
3.6.6.1. Clasifi carea sancţiunilor ____________ 290
3.6.6.2. Principii privind 

severitatea sancţiunilor _________________ 292
3.6.6.2.1. Sancţiunile ex-ante ____________ 292
3.6.6.2.2. Sancţiunile ex-post _____________ 314



XII Libertatea de exprimare versus dreptul la reputaţie

Capitolul III. Libertatea de exprimare 
în contextul noilor tehnologii _________________________ 334

1. Competenţa Curţii ratione personae 
şi ratione loci _______________________________ 338

2. Libertatea de exprimare în mediul online: defi niţie, 
conţinut şi titulari ____________________________ 340

3. Protecţia vieţii private în mediul online  ____________ 351
3.1. Gradul de speranţă legitimă la protecţia vieţii 

private __________________________________ 351
3.2. Anonimitatea în mediul online şi dreptul de a fi  

uitat ____________________________________ 361
3.3. Răspunderea intermediarilor pentru informaţiile 

publicate pe internet _______________________ 377
4. Jurisprudenţa naţională privind libertatea de exprimare 

în mediul online _____________________________ 403

Concluzii __________________________________________ 414

Bibliografi e ________________________________________ 418


