
 

Argumentum 

Libertatea de exprimare este una dintre coordonatele fundamen-
tale ale societ ilor democratice moderne, argumentul esen ial în 
acest sens reprezentându-l includerea acesteia în cadrul libert ilor 
i drepturilor cu valoare constitu ional  (atât în constitu iile statelor 

apar inând sistemului de drept continental, cât, mai ales, în sis-
temul constitu ional american, unde ocup  o pozi ie privilegiat ). 

În egal  m sur , toate instrumentele interna ionale de protec ie 
a drepturilor omului reglementeaz  libertatea de exprimare, recunos-
când valen ele multiple ale acesteia în contextul unei societ i în care 
protejarea drepturilor fundamentale î i propune a fi un mecanism 
realmente eficient, dar enun ând, în mod firesc, i restrângerile 
autorizate ale acestui drept (art. 19 din Pactul Interna ional cu privire 
la Drepturile Civile i Politice; art. 13 din Conven ia American  a 
Drepturilor Omului; art. 10 din Conven ia pentru ap rarea 
Drepturilor Omului i a Libert ilor Fundamentale). 

Libertatea de exprimare este, în acela i timp, oarecum para-
doxal, un drept cu poten ial invaziv, care, în absen a unui control 
prin mecanisme legislative adecvate, aduce atingere altor drepturi 
(de exemplu dreptului la respectarea vie ii private i de familie, 
dreptului la respectarea libert ii de gândire, con tiin  i religie, 
dreptului la nediscriminare). Din aceast  ra iune, legislatorul a 
prev zut limit ri ale libert ii de exprimare, inclusiv penale, care ar 
trebui s  garanteze realizarea scopului real al acestui drept parti-
cular, acela de vector al pluralismului, în contextul nevoii de 
evolu ie social , cultural  i politic  a unei na iuni1. 

                                                 
1 „Libertatea este cifrul culturii europene (...) Libertatea nu este conse-

cin a adev rului, ci a pluralismului, a coexisten ei opiniilor diferite. Liber-
tatea ine în mod esen ial de posibilitatea afirm rii unei opinii, indiferent 
c  e adev rat , moral , folositoare ori decent ”. A se vedea H.-R. Patapievici, 
Omul recent, Ed. Humanitas, Bucure ti, 2001, p. 212-213.  
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Art. 53 din Constitu ia revizuit  a României, referitor la restrân-
gerea exerci iului unor drepturi sau libert i, este relevant i în 
cazul libert ii de exprimare, întrucât enun  limitativ situa iile 
excep ionale care justific  limitarea acestei libert i fundamentale, 
anume ap rarea securit ii na ionale, a ordinii, a s n t ii ori a 
moralei publice, precum i desf urarea instruc iei penale. 

Aceste restrângeri la care face referire alin. (1) al art. 53 din 
Constitu ie trebuie s  treac  un dublu test, pe de o parte, testul 
necesit ii i al propor ionalit ii ingerin ei, în acord cu jurispruden a 
consacrat  a Cur ii Europene a Drepturilor Omului, iar pe de alt  
parte, s  nu fie aplicate în mod discriminatoriu sau de o manier  care 
aduce atingere îns i existen ei dreptului sau a libert ii. 

Dac  în cazul protec iei securit ii na ionale, a s n t ii i a 
moralei publice, restrângerile libert ii de exprimare sunt justificate 
(de i, chiar i în aceste domenii ingerin ele pot crea derapaje, a a 
cum am argumentat în cadrul tezei), în cazul particular al ordinii 
(n.n. – al ordinii publice), limitarea libert ii de exprimare este 
dificil de circumscris. Aceasta întrucât conceptul de „ordine 
public ” este unul extrem de vast, care, tocmai datorit  complexi-
t ii con inutului s u, apare ca echivoc i imprevizibil. 

Astfel, devine ineluctabil  formularea întreb rii „Când anume 
este necesar  restrângerea libert ii de exprimare pentru protec ia 
ordinii publice?” 

O atare posibilitate de limitare a exerci iului libert ii de expri-
mare, reglementat  constitu ional, deschide calea unui precedent 
periculos în practica judiciar , care ar putea legitima amend ri 
(chiar penale) ale libert ii de exprimare, justificate ambiguu i 
sumar prin „necesitatea de a proteja ordinea public ”. O astfel de 
no iune vag  aminte te de o sintagm  similar , aceea de „pericol 
concret pentru ordinea public ”, reglementat  de controversatul 
art. 148 lit. f) C.proc.pen., invocat invariabil, dar în aceea i termeni 
echivoci, pentru a motiva m sura arest rii preventive. În contextul 
în care legea trebuie s  fie accesibil , previzibil  i clar formulat , 
credem c  astfel de no iuni suspect de flexibile, deci nociv aplicate 
în contextul protec iei unor drepturi i libert i fundamentale, ar 
trebui înl turate din corpul de legi. 



Argumentum XVII

Cât prive te necesitatea protec iei onoarei i demnit ii persoa-
nei, pe fondul unor atacuri tot mai agresive în presa scris  i media 
audio-vizual , limitele libert ii de exprimare au fost împinse 
excesiv, pân  în punctul în care au fost abrogate insulta i calomnia 
din Codul penal român (în vigoare)1, actualmente existând doar 
posibilitatea unei repara ii morale, pe cale civil , a prejudiciului de 
imagine. Sub influen a evident  a Comisiei i Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului, care considerau excesive condamn rile penale 
ale jurnali tilor pentru insult  i calomnie, a avut loc abrogarea 
acestor fapte din Codul penal român, ceea ce echivaleaz  de fapt 
cu abdicarea de la o tradi ie de peste 100 de ani a legisla iei penale 
române, care a incriminat actele care aduc atingere onoarei i 
demnit ii persoanei. 

Apreciem opera iunea de abrogare a insultei i calomniei ca 
fiind un regres în evolu ia legisla iei penale române, în care se 
impunea a fi men inut  posibilitatea aplic rii unei sanc iuni cu 
amenda penal  pentru astfel de atingeri aduse onoarei i reputa iei, 
cu excluderea definitiv  a pedepsei închisorii. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât majoritatea codurilor penale europene incrimineaz  
insulta i calomnia (Codul penal german, art. 185-186; Codul penal 
spaniol, art. 208-210; Codul penal italian, art. 594-599 .a.). 

De asemenea, de i art. 30 alin. (8) teza final  din Constitu ia 
României prevede c  delictele de pres  se stabilesc prin lege, în 
prezent nu exist  o lege actualizat  în acest domeniu, Legea presei 
nr. 3/1974 fiind recent abrogat 2.  

Toate cele expuse anterior reprezint  doar câteva considerente 
care demonstreaz  c  abordarea unei teme precum aceea a libert ii 
de exprimare i limitelor ei penale nu deriv  dintr-o simpl  dorin  
de a provoca reac ii din partea doctrinarilor i practicienilor dreptului 
penal, în contextul în care nu a fost înc  publicat  o lucrare având 
aceast  tematic , ci reprezint  un demers tiin ific perfect legitim, 

                                                 
1 Art. 205 (Insulta), art. 206 (Calomnia) i art. 207 (Proba verit ii) 

C.pen. au fost abrogate prin dispozi iile art. I pct. 56 din Legea  
nr. 278/2006 (M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006). 

2 Legea presei nr. 3/1974 a fost abrogat  prin Legea nr. 95/2012 
(M.Of. nr. 453 din 6 iulie 2012).  
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care î i propune s  clarifice o chestiune delicat , anume în ce m sur  
libertatea de exprimare poate fi surs  a r spunderii penale. 

În acest demers tiin ific, care, datorit  unor precau ii de la sine 
în elese, nu se dore te unul exhaustiv (tema îns i implic  o 
circumscriere atent  a subiectului libert ii de exprimare), am 
utilizat o serie de metode de cercetare tiin ific , care au facilitat i 
au orientat riguros abordarea juridic  a tematicii alese. Primo, 
metoda analitic  a fost utilizat  în scopul analizei conceptelor i al 
clarific rii ideilor (în special, Capitolul I al tezei); secundo, am 
agreat metoda comparativ , bazat  pe analiza concordan elor, 
diferen elor i a varia iilor concomitente1 între diferitele forme de 
incriminare a libert ii de exprimare în legisla iile europene 
(Capitolele III i IV), dar i metoda exegetic , care face uz de 
principiile generale de drept, de logic  formal  i de analogie, 
adic  procedee ale interpret rii logice2, care completeaz  regulile 
interpret rii gramaticale (Capitolele III, IV i V).  

Aceste metode de cercetare au f cut posibil , între altele, 
analiza anumitor fapte penale ca infrac iuni de opinie, ceea ce 
reclam  un caracter de noutate în doctrina penal  român  i trage 
un semnal de alarm  cu privire la incriminarea i sanc ionarea 
penal  a opiniilor.  

De asemenea, nu puteam ignora un aspect extrem de actual al 
explor rii libert ii de exprimare, acela al proceselor mediatice, 
care imprim  eticheta vinov iei unei persoane înainte ca aceasta 
s  fi fost definitiv judecat  de c tre instan a competent . Ceea ce 
este grav în acest context este faptul c  înc lcarea prezum iei de 
nevinov ie, sub acoperirea libert ii de exprimare (mai concret, a 
dreptului de a prezenta informa ii de interes public), poate proveni 
chiar din partea autorit ilor publice, de exemplu, poli i ti i 
procurori, cu atât mai mult cu cât ace tia sunt direct implica i i 
controleaz  desf urarea anchetei penale. 

                                                 
1 R.-M. St noiu, Metode i tehnici de cercetare în criminologie,  

Ed. Academiei Republicii Socialiste România, Bucure ti, 1981, p. 88.  
2 O.-M. B lan, Metoda exegetic  de interpretare: dogma completitu-

dinii i omnipoten a legiuitorului, în Revista de tiin e Politice nr. 1/2011, 
Ed. Universitaria, Craiova (http://www.thefreelibrary.com). 



Argumentum XIX

Acestea sunt ideile esen iale pentru care apreciem c  era 
necesar  abordarea temei libert ii de exprimare i a limitelor ei 
penale, studiul ce urmeaz  încercând a r spunde dilemelor i 
controverselor formulate in limine, cu men iunea c  prezentul 
demers tiin ific este doar unul de orientare, care deschide 
perspective asupra subiectului abordat, ce vor trimite la rândul lor, 
la alte idei i modalit i de abordare a libert ii de exprimare. Fie i 
numai prin contribu ia la propagarea unor idei care s  conduc  la 
perfec ionarea doctrinei i practicii penale române, studiul de fa  
î i va fi îndeplinit misiunea. 


