COMUNICAT DE PRESĂ

APEL prezintă primul raport de monitorizare a prezenţei actorilor politici în programele
posturilor de televiziune în perioada electorală a alegerilor parlamentare 2009 în cadrul unui
proiect susţinut de către Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova

Chişinău, 2 martie, 2009 – Preşedintele Vladimir Voronin este cel mai mediatizat actor politic personalizat,
iar PCRM – cel mai mediatizat actor instituţionalizat, în primele două săptămâni ale campaniei electorale.
Acest fapt îl denotă rezultatele monitorizării prezenţei actorilor politici în programele de ştiri şi în emisiunile
unui număr de 7 posturi TV din cele 9 monitorizate în perioada: 4 – 17 februarie 2009.
Totodată monitorii atestă un comportament mai precaut şi mai temperat în politica de editare a ştirilor şi a
emisiunilor cu participarea actorilor politici. Totuşi, cota ştirilor care favorizează anumiţi concurenţi electorali,
de regulă, exponenţi ai guvernării, şi defavorizează pe alţii, cu precădere exponenţi ai opoziţiei, rămâne
destul de ridicată.
Rezultatele monitorizării mai relevă că publicitatea electorală la canalele de televiziune monitorizate
demonstrează tendinţa actorilor electorali de a plasa publicitate la posturile care i-au favorizat în perioada
preelectorală.
Autorii monitorizării ajung în concluzii finale la constatarea că din trei canale de televiziune cu acoperire
naţională, două – Prime si 2Plus – s-au eschivat de la reflectarea campaniei electorale, faptul denotând o
utilizare extrem de ineficientă a frecventelor terestre care sunt patrimoniu naţional şi care nu servesc la
informarea adecvată a cetăţenilor despre un eveniment de majoră importanţă pentru destinele democraţiei
din Moldova – alegerile parlamentare.
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

