COMUNICAT DE PRESĂ
APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenţei actorilor politici
în programele posturilor de televiziune în perioada postelectorală în cadrul unui
proiect susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 17 iunie, 2009 – Televiziunea publică Moldova 1 şi operatorii televizuali privaţi NIT, N4, Prime,
precum şi pe unele segmente EuTV, au continuat şi în cea de-a două lună de după alegeri să mediatizeze
actorii politici cu derogări de la prevederile legale. Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare
postelectorală a prezenţei actorilor politici în programele unui număr de 9 posturi tv realizat de Asociaţia
Presei Electronice pe perioada: 01 – 31 mai 2009.
Potrivit datelor monitorizării programelor de ştiri şi a emisiunilor cu prezenţa actorilor politici, cele mai
semnificative abateri admise de televiziunile susmenţionate, se referă la respectarea parţială şi diferenţiată a
echilibrului şi pluralismului politico-social, principii revendicate de Codul audiovizualului. În perioada de
referinţă, în programele de ştiri, cei mai mediatizaţi actori politici în context pozitiv la posturile monitorizate
au fost reprezentanţii puterii, evidenţiindu-se, în acest sens, V.Voronin şi Z.Greceanâi. În context negativ, cei
mai mediatizaţi actori politici în ştiri au fost reprezentanţii opoziţiei.
Datele monitorizării curente denotă că dezechilibrul prezentării actorilor politici în emisiuni este mai
pronunţat în perioada postelectorală decât în perioada alegerilor. Patru posturi tv (N4, Moldova 1, NIT şi
EuTV) demonstrează un sprijin făţiş faţă de partidul de guvernământ, PCRM, şi faţă de reprezentanţii acestei
formaţiuni politice. În acelaşi timp, aceşti radiodifuzori plasează în context negativ şi defavorizează partidele
parlamentare de opoziţie, unele partide extraparlamentare şi pe fruntaşii acestora. Alte posturi tv (ProTV,
TV7 şi TVC21) în luna mai au continuat, în cele mai frecvente cazuri, să trateze actorii politici în spiritul
imparţialităţii şi pluralismului politico-social.
În opinia experţilor, rezultatele monitorizării din luna mai 2009, sugerează aprofundarea procesului de
polarizare a operatorilor audiovizuali şi incapacitatea sau nedorinţa unor servicii tv de a dezvolta, prin
informarea echidistantă şi dezbaterea imparţială a problemelor de interes public, un dialog prielnic pentru
depăşirea crizei politice şi economice cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, inclusiv pentru
derularea în condiţii democratice a alegerilor parlamentare anticipate.

Proiectul „Monitorizarea prezenţei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada
preelectorală, electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare 2009” este finanţat de către Delegaţia
Comisiei Europene în Republica Moldova în cadrul Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile
Omului şi se desfăşoară în cadrul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – Coaliţia 2009. Raportul de
monitorizare va fi accesibil în variantă electronică pe pagina web a APEL (www.apel.md).
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Uniunea Europeană este constituită din 27 state membre, care au decis să-şi unească treptat abilităţile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul
unei perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând în acelaşi timp diversitatea
culturală, toleranţa, şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu ţările şi oamenii din afara
frontierelor sale

