COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă raportul de monitorizare a prezenŃei actorilor politici/electorali
în programele posturilor de televiziune în perioada campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare anticipate 2009 în cadrul unui proiect susŃinut de către
DelegaŃia Comisiei Europene în Republica Moldova

Chişinău, 21 iulie, 2009 – Trei posturi de televiziune, N4, NIT şi EuTV, au admis încălcări grave ale rigorilor
legale vizând comportamentul radiodifuzorilor în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate,
principalele derogări fiind: difuzarea publicităŃii ascunse a unui concurent electoral (N4); inserarea conŃinutului unui
spot de publicitate electorală în interiorul ediŃiei de ştiri (NIT); depăşirea volumului de 120 sec. pentru un
concurent electoral pe zi (EuTV). Concluziile sunt constatate în raportul de monitorizare a 9 canale TV realizat de
AsociaŃia Presei Electronice pe perioada: 01 – 14 iulie 2009.
În programele de ştiri, televiziunile monitorizate au sporit în această perioadă şi au diversificat numărul actorilor
politici plasaŃi în context pozitiv şi negativ. EuTV, Moldova 1, N4 şi NIT, au mediatizat masiv în ştiri, în context
pozitiv, actorii politici personalizaŃi reprezentanŃi ai guvernării, iar în context negativ – reprezentanŃii opoziŃiei.
Moldova 1, N4 şi NI, au manifestat în ştiri atitudine favorizantă faŃă de reprezentanŃi ai puterii şi împreună cu EuTV
– atitudine defavorizantă faŃă de actori politici reprezentanŃi ai opoziŃiei. Prime, ProTV, TV7 şi TVC21 nu au
favorizat şi nu au defavorizat actori politici.
Rezultatele monitorizării principalelor canale de televiziune, în perioada 1-14 iulie 2009 a campaniei pentru alegerile
parlamentare anticipate, denotă tratamentul diferenŃiat al actorilor politici sub aspect cantitativ şi calitativ. Astfel pe
dimensiunea cantitativă a programelor de ştiri şi a emisiunilor au fost atestate anumite progrese în mediatizarea
mai echilibrată a actorilor politici la majoritatea posturilor tv de referinŃă, în timp ce pe segmentul calitativ a ieşit în
evidenŃă mult mai pronunŃat instrumentalizarea serviciilor de programe ale unor televiziuni cu scopul de a produce
anumite efecte mediatice cu impact politic şi electoral.

Proiectul „Monitorizarea prezenŃei actorilor politici/electorali la principalele canale de televiziune în perioada
preelectorală, electorală şi postelectorală a alegerilor parlamentare 2009” este finanŃat de către DelegaŃia Comisiei
Europene în Republica Moldova în cadrul Instrumentului European pentru DemocraŃie şi Drepturile Omului;
cofinanŃat pe perioada campaniei electorale de către FundaŃia Soros-Moldova; FundaŃia Eurasia din resursele
acordate de Sida/Asdi şi USAID şi desfăşurat în cadrul CoaliŃiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte – CoaliŃia
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 abilităŃile, resursele şi destinele. Împreună, pe parcursul unei
perioade de 50 de ani de extindere, ele au creat o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă, menŃinând în acelaşi timp diversitatea culturală, toleranŃa,
şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a împărtăşi realizările şi valorile sale cu Ńările şi oamenii din afara frontierelor sale

