COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă primul raport de monitorizare a prezenţei actorilor politici/electorali
în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare anticipate 2009 în cadrul unui proiect susţinut de către
Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova
Chişinău, 10 iulie, 2009 – Rezultatele procesării datelor din primele 2 săptămâni de campanie electorală
denotă ignorarea prevederilor legale şi a normelor deontologiei profesionale de către majoritatea posturilor tv
monitorizate. Şi această practică este perpetuată, în condiţiile în care, în campania electorală precedentă, pentru
un comportament similar, operatorii tv au fost avertizaţi public de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi
obligaţi să asigure echilibrul şi pluralismul politic şi social în serviciile lor de programe. Concluziile sunt constatate în
primul raport de monitorizare electorală realizat de Asociaţia Presei Electronice pe perioada: 17 – 30 iunie 2009.
Datele cantitative şi indicii calitativi ai monitorizării denotă că televiziunile continuă să trateze diferenţiat actorii
politici. Moldova 1, N4, NIT şi EuTV rămân în continuare promotori ai unor forţe politice distincte (în cazul primelor
3 servicii – PCRM, în cazul ultimului – PPCD). TV7 şi ProTV înclină să aplice abordarea cantitativă echilibrată a
actorilor implicaţi în campania electorală şi să-i trateze pe aceştia, de regulă, în mod echitabil şi imparţial.
EuTV, Moldova 1, N4 şi NIT au mediatizat masiv în ştiri, în context pozitiv, actori politici personalizaţi reprezentanţi
ai guvernării şi, cel mai des – pe Vladimir Voronin şi pe Iurie Roşca (în premieră). PCRM şi PPCD sunt formaţiunile
politice care au fost plasate cel mai des în ştiri, în context pozitiv, în primul rând, de aceleaşi televiziuni. În context
negativ, cel mai des au fost plasaţi liderii PL, PLDM şi AMN. Moldova 1, după ce în premieră, în perioada
preelectorală (01-16 iunie 2009), nu a manifestat în ştiri atitudine favorizantă faţă de nici un actor personalizat şi
faţă de vreo formaţiune politică, revine la practica de părtinire promovată la alegerile din 5 aprilie 2009.
Dezechilibrul prezentării actorilor politici este la fel de pronunţat şi în emisiuni. N4, NIT, EuTV şi Moldova 1
continuă să favorizeze PCRM, şi mult mai frecvent ca alte dăţi – PPCD. Reprezentanţii acestor 2 partide apar la
canalele tv susnumite într-o lumină favorabilă, în timp ce membrii formaţiunilor politice de opoziţie sunt prezentaţi
în mod unilateral, în context negativ. ProTV şi TV7 păstrează, cu unele excepţii, echidistanţă faţă de actorii politici.

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

