COMUNICAT DE PRESĂ
APEL prezintă cel de-al patrulea raport de monitorizare a prezenţei actorilor politici
în programele posturilor de televiziune în campania electorală pentru alegerile parlamentare
2009 în cadrul unui proiect susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova

Chişinău, 03 aprilie, 2009 – Posturile de televiziune N4 şi EuTV au admis în mod repetat încălcări grave
ale reglementărilor privind reflectarea campaniei electorale, în afară de faptul că alături de NIT şi Moldova 1
au continuat să trateze inechitabil, tendenţios şi neechilibrat actorii politici antrenaţi în procesul electoral.
Concluziile sunt constatate în cel de-al patrulea raport de monitorizare a prezenţei actorilor politici în
programele posturilor tv realizat de Asociaţia Presei Electronice pe perioada: 18 – 24 martie 2009.
Contrar prevederilor legale, N4 a difuzat publicitate mascată în favoarea PCRM în cadrul „Revistei presei” din
20 martie afişând o pagină de ziar cu simbolul şi cu unul dintre sloganurile acestui concurent electoral pe
întreaga durată a emisiunii. Aceeaşi abatere de la regulă fusese admisă de N4, de asemenea la „Revista
presei, în favoarea aceluiaşi concurent electoral (PCRM), în data de 5 martie.
EuTV a difuzat din nou publicitate electorală într-un volum ce depaseste cadrul regulamentar (maximum 120
sec. pe zi pentru fiecare concurent). Astfel, spoturile publicitare ale PPCD puse pe post la 22 martie au avut
durata totală de 150 sec. Anterior, EuTV plasase pe 25 februarie publicitatea electorala a PPCD la fel în
volum de 150 sec., iar pe 3 martie – publicitatea electorala a PCRM în volum de 140 sec.
În perioada de referinţă, la difuzarea publicităţii electorale s-au mai „remarcat” cu abateri de la normele
legale alte două staţii: TV7 care pe 21 martie a plasat publicitatea electorală a PDM în volum de 150 sec şi
Moldova 1 care în zile de 23 şi 24 martie a difuzat un spot publicitar neidentificat cu durata de 12 sec, în
condiţiile în care potrivit Regulamentului CEC de reflectare a campaniei electorale (pct. 38) durat spoturilor
publicitare nu poate fi mai mică de 20 sec.
Rezultatele monitorizării curente denotă că NIT, N4 şi Moldova 1 continuă să fie mesageri ai PCRM, iar EuTV
promovează în continuare PPCD. În acelaşi timp, ProTV, TV7 şi TVC21 au reconfirmat practica lor anterioară
de abordare cantitativă echilibrată a actorilor implicaţi în campania electorală.

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, cofinanţat de Fundaţia Soros-Moldova 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

