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Demers 

 

 

Parlamentul Republicii Moldova 

Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media 

Domnului Adrian LEBEDINSCHI, președinte 

Domnului Vasile NĂSTASE, vicepreședinte 

 

Stimate domnule președinte,  

Stimate domnule vicepreședinte, 

 

Asociaţia Presei Independente (API) solicită intervenția Dvs. pentru 

deblocarea editării publicațiilor periodice în Republica Moldova, urmare 

a interdicțiilor nejustificate în activitatea tipografiilor și a Î. S. „Poșta 

Moldovei” în legătură cu pandemia de COVID-19 și instituirea stării de 

urgență. Astfel, tipografiile din mun. Chișinău nu primesc comenzi de 

tipărire a ziarelor pe motiv că activitatea de distribuire a publicațiilor 

periodice a fost oprită de către Î. S. „Poșta Moldovei”, iar redacțiile 

ziarelor din mun. Chișinău și din regiunile țării au fost informate că 

factorii poștali nu vor distribui publicațiile periodice la abonați. În 

consecință, săptămâna curentă doar la tipografia EditTiparGrup din mun. 

Chișinău riscă să nu fie editate cel puțin 16 publicații periodice: „Gazeta 

de Chișinău”, „Ziarul de Gardă”, „Unghiul”, „Cuvântul”, „Observatorul 

de Nord”, „Expresul”, ”Gazeta de Sud”, „Nord Info”, „Znamea”, „Glia 

Drochiană”, „Komsomolskaia Pravda v Moldove”, „Argumentî i Faktî”, 

„Vocea Poporului”, „Makler”, „Capital Market”, „Moldavskie 

Vedomosti”. 

 

O asemenea situație contravine prevederilor legale, inclusiv Legii nr. 

212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de 

război1 (capitolul III. Starea de urgență) și Hotărârii Parlamentului 

Republicii Moldova privind declararea stării de urgență2 din 17 martie 

2020. Conform declarațiilor prim-ministrului Ion Chicu, activitatea 

 
1 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27024&lang=ro 
2 http://www.parlament.md/Actualitate/Noutati/tabid/89/NewsId/2374/language/ru-RU/Default.aspx 
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întreprinderilor de producere nu este restricționată, dar se impune 

respectarea normelor sanitare recomandate de autorități. În condițiile în 

care oficiile poștale funcționează într-un regim special și în cazul 

respectării normelor speciale de protecție a factorilor poștali, 

distribuția publicațiilor periodice trebuie continuată pentru a 

asigura dreptul cetățenilor la informații, inclusiv în situație de 

urgență.  

Sistarea pe o perioadă îndelungată a editării publicațiilor periodice va 

afecta profund și ireversibil atât gradul de informare a cetățenilor, cât și 

situația economică a redacțiilor, inclusiv în ce privește onorarea 

angajamentelor față de abonați. 

 

 

 Petru Macovei, 

Director Executiv API  

18 martie 2020 
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