COMUNICAT DE PRESĂ

Radiodifuzorii publici national si regional, prin politicile editoriale adoptate in reflectarea campaniei
electorale pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, nu respecta principiile de echitate,
echilibru şi de impartialitate, asa precum prevăd normele legale naţionale şi recomandările europene,
fapt care, in consecinta, nu asigura o informare suficienta a cetateanului care sa-l determine sa faca
o alegere informata, constienta si calificata. Aceasta este una dintre concluziile la care au ajuns 10
ONG-uri de media şi din domeniul apărării drepturilor omului care sub egida Asociaţiei Presei
Electronice APEL monitorizează implementarea prevederilor Codului audiovizualului.
În raportul de monitorizare a programelor de ştiri şi a emisiunilor cu prezenţa actorilor politici în
perioada 4 februarie – 3 martie 2009 autorii constată, pe de o parte, sporirea vizibilităţii în emisie a
tematicii electorale, iar, pe de altă parte, o eschivare de la vocaţia publică a radiodifuzorilor
menţionaţi. Astfel nici IPNA Compania "Teleradio-Moldova" şi nici IPRA Compania "TeleradioGăgăuzia" nu au initiat emisiuni speciale (in afara dezbaterilor electorale) menite sa familiarizeze
alegatorii cu ofertele electorale ale concurentilor.
Totodată monitorii au realizat un studiu de caz vizând calitatea Concepţiei de reflectare a campaniei
electorale elaborate de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. În acest sens au fost scoase în
evidenţă contradicţiile care există între legislaţia electorală şi respectivul document.
***
ONG-urile de media şi din domeniul drepturilor omului, sub egida APEL, monitorizează modul în care sunt
aplicate prevederile Codului audiovizualului. Echipa de implementare a proiectului este constituită din experţi şi
consultanţi din rândul societăţii civile: Asociaţia Juriştilor Independenţi, Asociaţia Presei Independente, Asociaţia
Telejurnaliştilor Independenţi, Centrul Acces-Info, Centrul Independent de Jurnalism, Comitetul pentru
Libertatea Presei, Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Umane şi Profesionale, Juriştii pentru Drepturile
Omului, OWH-Studio, Uniunea Jurnaliştilor din Moldova.
Prin proiectul „Monitorizarea implementării Codului Audiovizualului”, finanţat de Fundaţia Soros Moldova şi
desfăşurat în perioada campaniei electorale în cadrul Coaliţiei pentru Alegeri Liberi şi Corecte – Coaliţia 2009 ,
se urmăreşte instituirea unui mecanism de control public asupra modului în care este aplicată legislaţia
audiovizuală din Republica Moldova.
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