COMUNICAT DE PRESĂ
APEL prezintă raportul final 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, 14 aprilie, 2009 – În campania electorală televiziunile monitorizate au practicat două tipuri de
jurnalism: unul apropiat de cel democratic şi altul de ataşament. Primul tip de jurnalism a fost practicat de
ProTV, TV7 şi TVC21, al doilea – de EuTV, Moldova 1, NIT şi N4. Concluziile sunt constatate în raportul final
de monitorizare a prezenţei actorilor politici în programele posturilor tv realizat de Asociaţia Presei
Electronice pe perioada: 04 februarie – 05 aprilie 2009.
Unele posturi de televiziune, în special EuTV şi N4, au promovat mesaje electorale camuflate difuzând
emisiuni care au vizat, direct sau indirect, subiecţi electorali, fără ca acestea să fie identificate conform
legislaţiei în vigoare cu genericul „Electorala”.
Cinci televiziuni (EuTV, N4, NIT, ProTV şi TV7) pe 4 aprilie 2009 au reluat programe de ştiri din ajun cu
participarea concurenţilor electorali, iar două dintre acestea (EuTV şi N4) au difuzat în cadrul programelor lor
mesaje în favoarea sau în defavoarea unor concurenţi electorali, astfel încălcându-se grav art. 47 alin. 14 al
Codului electoral ce stipulează: „În ziua alegerilor şi în cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie
electorală”.
Organele abilitate responsabile de respectarea legislaţiei electorale şi audiovizuale (CEC şi CCA), prin lipsa de
reacţie promptă la încălcările semnalate, au încurajat în felul acesta perpetuarea abaterilor de la lege de
către posturile tv pe tot parcursul campaniei electorale.
Canalele tv monitorizate nu au contribuit la crearea unui spaţiu public în care să fie discutate şi dezbătute în
mod adecvat ofertele electorale, astfel încât cetăţeanul, în definitiv, să facă o alegere conştientă şi calificată.

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

