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Introducere

Introducere
Odat cu declararea independe ei, R.Moldova s-a angajat s edifice o societate democratic , la
temelia c reia s stea anumite principii fundamentale, care, într-o form sau alta, trebuie s fie parte
a oric rei democra ii.
Profesorul Melvin I.Urofsky determin 11 principii pe care se sprijin democra ia american .
Între acestea, la loc de onoare stau alegerile democratice i existen a mijloacelor de informare în
mas independente. [1]
Principiul alegerilor democratice prevede ca guvernan ii s fie desemna i pe calea alegerilor
deschise i corecte la care s participe to i cet enii, iar num rarea voturilor s se fac în mod corect
i cinstit. Principiul mijloacelor de informare în mas independente stabile te c mass-media
trebuie s aib posibilitatea de a urm ri activitatea guvern rii i de a informa despre aceasta f
teama c va fi persecutat . Dreptul mass-media s fac acest lucru deriv nemijlocit din dreptul
cet eanului de a beneficia de informa ie. În condi iile democra iei, presa reprezint cet eanul, îi
ofer informa ia, în baza c reia cet eanul poate ac iona i decide. Cu referire la campania
electoral , mass-media informeaz cet eanul de o manier care s -l determine s ia o decizie
calificat i con tient în ziua scrutinului.
Vom porni, în prezentul studiu, de la aceste adev ruri axiomatice în încercarea de a determina
în ce m sur mass-media moldoveneasc sluje te interesele democra iei, mai ales, din perspectiva
campaniei electorale 2009. Studiul are drept scop determinarea capacit ii mass-mediei
moldovene ti de a- i îndeplini rolul i misiunea fireasc în general i în perioada campaniei
electorale, în particular.
Campaniile electorale, ca evenimente de importan major pentru orice ar , sunt un test al
democra iei, dar i al calit ii mass-mediei. Scopul central al unor alegeri democratice este votul
con tient al cet eanului. Votul con tient este posibil doar în condi iile unei inform ri impar iale,
complexe i complete a cet eanului asupra con inutului ofertelor tuturor concuren ilor electorali. În
acest sens, mass-media, pentru a- i revendica utilitatea social i a- i legitima existen a, are
misiunea de a fi un mediator corect între concuren ii electorali i electorat, interesat în exclusivitate
i esen ialmente de volumul i calitatea informa iei care ”curge” dinspre candida i spre aleg tori i
dinspre aleg tori spre candida i.
Dezideratul unor alegeri libere i corecte i rolul mass-mediei în atingerea respectivului
deziderat subliniaz oportunitatea i utilitatea prezentului studiu. Scopul lui anun at necesit o
retrospectiv a modului în care a activat mass-media în precedentele campanii electorale, o
generalizare a aprecierilor date condi iei mass-mediei de c tre institu ii interne i organisme
interna ionale, o analiz a rela iei dintre mass-media i alte institu ii sociale etc. – toate având
menirea s contureze tabloul general al st rii mass-mediei în ajunul campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, s întrevad tendin ele.
Studiul are urm torul cuprins:
Capitolul I - Evaluarea situa iei mass-media din Republica Moldova (autor: Ion Bunduchi) cu
urm toarele subiecte:
1. Mass-media din R.Moldova în campaniile electorale de dup 2001, reprezint o trecere în
revist a comportamentului mijloacelor de informare în mas în cinci campanii electorale de dup
accederea la putere în anul 2001 a Partidului Comuni tilor. O atare abordare faciliteaz întrevederea
tendin elor în comportamentul mass-mediei în Electorala 2009.
2. Condi ia mass-mediei din R.Moldova: evolu ia involu iei, constituie o analiz a st rii i
condi iei actuale a mass-mediei bazat pe observa ii i constat ri ale unor anali ti, exper i,
organiza ii etc., preocupate de domeniu, atât din interiorul, cât i din exteriorul rii. Faptul în cauz
confer analizei credibilitate mai mare în perspectiva determin rii ac iunilor ulterioare de asanare a
st rii mass-mediei autohtone.
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3. Anul preelectoral 2008: între declara ii oficiale i practici reale, l rge te, concretizeaz i
accentueaz anumite concluzii trase în capitolul anterior, invocând retrospectiva abuzurilor în raport
cu presa, comise în anul 2008, i reac iile la aceste abuzuri, venite din interiorul i din exteriorul
rii. Acest fapt ofer posibilitatea formul rii, în finalul studiului, a unor generaliz ri, concluzii i
recomand ri.
Capitolul II - Mass-media în preajma alegerilor: cine i cum a fost reflectat în anul
preelectoral 2008? (autor: Liliana Vi u) prezint în ce m sur acoperirea defectuoas se va repeta în
alegerile generale parlamentare din 2009 i dac a fost respectat pluralismul i diversitatea de opinii
în perioada pre-electoral , ca precondi ie pentru o campanie corect .
Capitolul III cuprinde o investiga ie jurnalistic pe tema „trusturilor” media din R. Moldova.
Actuala guvernare principalul proprietar din umbr al mass-media din R. Moldova (autor:
Raisa Lozinschi) abordeaz aspectele juridice ale problemei concentr rii mass-media în Moldova,
identific administratorii din umbr ale celor mai influente media i ne spune cum ar putea actuala
structur mass-media din R. Moldova s influen eze alegerile parlamentare din 2009.
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CAPITOLUL I. Evaluarea situa iei mass-media din Republica Moldova
1. Mass-media din R.Moldova în campaniile electorale de dup 2001
Libertatea de exprimare a fost întotdeauna un punct vulnerabil pentru rile din spa iul exsovietic, inclusiv pentru R.Moldova. Dupa accederea în 2001 a Partidului Comuni tilor la putere s-a
produs o revenire la vechile deprinderi de a utiliza mass-media în calitatea ei de odinioar –
instrument de propagand în favoarea guvern rii. Preluarea controlului asupra celor mai influente
mijloace de informare în mas a limitat drastic accesul liber al opozi iei la aceste mijloace i, în
consecin , a ”îngustat pia a liber a ideilor” în societate, de i autorit ile ”au avut grij s se
conformeze formalit ilor democratice de ochii lumii”. [2]
De la proclamarea independen ei, în R. Moldova a fost creat un cadru juridic care, de jure,
proclam libertatea de exprimare, accesul la informa ie, interzicerea cenzurii, dar, de facto, pe
parcursul întregii perioade de dup 2001, institu iile mediatice s-au confruntat în permanen cu
presiuni ale autorit ilor, motiv pentru îngrijor ri frecvent exprimate public atât de societatea civil
din ar , cât i de c tre organisme i institu ii interna ionale.
Condi ia i calitatea mass-mediei se developeaz , mai ales, în campaniile electorale. În
perioada de referin , în R. Moldova asemenea campanii au avut loc în anii 2003, 2005, 2006, 2007,
2008. În cele ce urmeaz , vom face referire la un ir de documente care, în opinia noastr ,
contureaz starea mass-mediei în democra ia incipient moldoveneasc , pun un ”diagnostic” exact
al respectivei st ri i permit a întrevedea cu mai mult claritate tendin ele comportamentului massmediei în electorala 2009.
În alegerile de pân la anul 2003 comportamentul mass-mediei nu a fost criticat foarte mult. De
la 2003 încoace, comportamentul mass-mediei a înregistrat metamorfoze dramatice, fiind drastic
criticat de fiecare dat . Bun oar , în contrast cu raportul OSCE/BIDDO pe marginea alegerilor
parlamentare din 2001 în care se men iona c televiziunea i radioul “au furnizat aleg torilor
informa ii nep rtinitoare despre concuren ii electoral” [3], în cel ce viza alegerile locale din 2003, se
constata c ”mijloacele de informare în mas au fost extrem de p rtinitoare în favoarea autorit ilor
de stat. Monitorizarea mass-mediei de c tre MOA a ar tat c televiziunea de stat TV Moldova 1
(TV M1) a dedicat tirilor despre pre edinte 45 de procente, iar Guvernului 43 de procente din
timpul de emisie a tirilor i aproape toate relat rile erau pozitive.” [4]
Acela i raport mai constat : ”Presiunile politice asupra mass-mediei sunt evidente, de aceea,
aproximativ 150 de jurnali ti i sus in tori ai acestora din 40 de organiza ii s-au al turat unui mar
al libert ii presei în Chi in u pe 8 mai” [5]
Nemul umiri în leg tur cu modul în care televiziunea de stat a reflectat alegerile locale
generale din anul 2003 au exprimat i concuren ii electorali. De exemplu, "Alian a Social-Liberal
Moldova noastr " la 31 martie sesiza Comisia Electoral Central ” în leg tur cu atacurile verbale
lansate la adresa Blocului… în cadrul emisiunii "Rezonans", difuzate de postul de televiziune
Moldova 1 al institu iei publice na ionale a Audiovizualului Compania "Teleradio-Moldova" în ziua
de 29 martie 2003. [6]. Iar Partidul Social-Liberal, într-o declara ie de pres din 6 iunie 2003,
regreta ”felul în care conducerea TVM a prezentat i utilizat declara ia pre edintelui PSL” în cadrul
emisiunii "Argument" de la Televiziunea Moldovei din 31 mai, prefa ând-o în mod ”extrem” de
tenden ios i plasând-o într-un context care a denaturat con inutul ei, ”fapt ce confirm înc o dat
angajamentul politic al acestei institu ii…” [7]
Vom men iona c în 2003 R.Moldova a ratat ansa de a progresa pe calea democratiei prin
constituirea unui serviciu public de radio i tv. Parlamentul adoptase înc pe 26 iulie 2002 Legea cu
privire la institu ia public na ional a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”. Legea
impunea reorganizarea companiei într-o institu ie na ional public i prevedea supravegherea
activit ii acesteia de c tre un consiliu de observatori. Îns desemnarea componen ei consiliului a
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fost tergiversat (luna mai anul 2003), dup cum se vede, premeditat, iar prima lui întrunire a avut
loc pe 12 iunie 2003, adic dup alegeri.
Comportamentul autorit ilor în raport cu mass-media semnala o subminare a independen ei
acesteia i un pericol pentru pluralismul i diversitatea de opinii în general i în viitoarele alegeri,
în special. [8]
În martie anul 2005, în R.Moldova au avut loc alegeri parlamentare care au semnalat cu o
permanen de (ne)invidiat, pe de o parte, abuzuri cronice, mai ales, ale partidului de guvern mânt
i, pe de alt parte, un comportament inadecvat al mass-mediei.
De exemplu, pe 18 ianuarie 2005, Partidul Social-Democrat din Republica Moldova (PSDM)
semnala public un abuz al Companiei Teleradio-Moldova care ”a ignorat invita ia la lansarea
PSDM în campania electoral , iar în buletinele de tiri difuzate nu a reflectat în nici un mod
evenimentul. În acela i timp, în buletinele de tiri de a doua zi, 13 ianuarie 2005, TVM a pus pe
post reportaje ample despre conferin a de pres a Partidului Comuni tilor, prezidat de Vladimir
Voronin, pre edintele partidului, g zduit de un alt organ mass- media subven ionat de guvern,
Moldpress. Aten ia mare pentru o conferin de pres a partidului de guvern mânt i ignorarea
total a evenimentului lans rii campaniei electorale a PSDM demonstreaz o dat în plus c atât
Partidul Comuni tilor, cât i Compania „Teleradio Moldova”, au instituit un regim de blocad
informa ional în raport cu al i concuren i electorali, prin care are loc, de fapt, fraudarea alegerilor
de la 6 martie.”.
Acela i concurent electoral, pe 8 februarie, declara c TV Analitic Media Group (AMG), care
retransmite “Pervîi canal v Moldove”, de i a f cut public declara ia precum c nu va participa la
reflectarea campaniei electorale, a lansat o emisiune de sintez “Hronicul Moldovenesc”, consacrat
aproape în exclusivitate campaniei electorale. În cadrul emisiunii, s-a f cut propagand evident în
favoarea PCRM i concomitent au fost denigra i concuren ii electorali din partea opozi iei. Pe data
de 5 februarie 2005, PSDM a primit dou invita ii de a acorda interviuri pentru emisiunea “Hronicul
Moldovenesc” difuzat de PCM. Pe antetul invita iilor oficiale parvenite de la HM prin fax i
semnate de Dina Bo an este indicat clar adresa de unde au fost expediate invita iile, i anume,
Agen ia de Stat MOLDPRES, afiliat actualei puteri”.
Pe 17 februarie 2005, PSDM anun a public c ”se adreseaz c tre cotidianul “Moldova
Suveran ”, solicitând dreptul la replic i publicarea integral a comunicatului de pres ”, difuzat la
conferin a din 14 februarie 2005, ”la care a adus argumente concrete de instaurare de c tre partidul
de guvern mânt a unui control total asupra unor institu ii mass-media. În num rul din 16 februarie,
“Moldova Suveran ” a denaturat inten ionat informa ia, prezentând-o ca pe o list “neagr ” a presei
care, dup cum a insinuat “Moldova Suveran ”, a fost întocmit de c tre PSDM”.
PSDM s-a adresat cu o scrisoare oficial i c tre ziarul, pe atunci guvernamental de jure i de
facto, “Nezavisimaia Moldova”, în care a cerut, s i se acorde dreptul la replic , prin plasarea
comunicatului de pres difuzat de PSDM, ca reac ie la publicarea în paginile ziarului a raportului
integral despre conferin a de pres din 9 februarie 2005, sus inut de pre edintele
PCRM V. Voronin.”.
Pe 18 februarie, PSDM sesiza CEC referitor la înc lc rile Concep iei privind reflectarea
campaniei electorale, de c tre postul de televiziune PRO TV Chi in u. În opinia concurentului
electoral, Compania PRO TV Chi in u, de i a declarat c nu se va implica în reflectarea
evenimentelor campaniei electorale, ”pe data de 9 februarie 2005 a reflectat conferin a de pres a
pre edintelui Partidului Comunist din Moldova — Vladimir Voronin”, iar pe data de 17 februarie –
”a f cut public sondajul Institutului de Politici Publice (IPP) privind ratingul concuren ilor
electorali”.
Acela i concurent electoral, pe 22 februarie 2005, declara: CCA „ia atitudine foarte prompt,
atunci când consider c un concurent electoral din opozi ie a fost într-un mod sau altul favorizat de
un mijloc mass-media. În acela i timp, CCA nici nu face aluzie la luarea de atitudine dac este
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vorba despre partidul de guvern mânt”. Ca exemplu, sunt aduse cazul televiziunii ruse “Pervîi
canal”, c reia, dup ce a difuzat un fragment în care apare liderul unei forma iuni politice de
opozi ie, pre edintele CCA i-a recomandat s se ab in de la punerea pe post a materialelor, ce pot
fi calificate ca agita ie în favoarea unui anumit concurent electoral, deoarece în felul acesta risc s i piard licen a; i cazul televiziunii ruse RTVi, care a pus pe post o emisiune-interviu, cu durata de
mai mult de o or , cu pre edintele PCRM, Vladimir Voronin, dar fa de care CCA nu a luat nici o
atitudine.
În alt declara ie, PSDM se referea la refuzul Ministerului Justi iei de a înregistra ziarul
“SOCIUS” i specifica: ”Partidul Social Democrat din Moldova s-a adresat înc în luna octombrie
2004 c tre Ministerul Justi iei cu cererea de înregistrare a publica iei periodice “SOCIUS” care ar
îndeplini func ia de mijloc de informare a PSDM. Pân în prezent, Ministerul Justi iei nu a
înregistrat ziarul “SOCIUS”, termenele prev zute de lege fiind demult expirate”.
La mijlocul lunii februarie 2005, concurentul electoral Blocul ”Moldova Noastr ” aducea la
cuno tin a opiniei publice c , pân la acel moment, a f cut în total 152 de contesta ii, sesiz ri i
cereri de chemare în judecat . Din 33 de contesta ii la CEC, 29 vizau institu iile audiovizualului i 3
– presa scris . Din 85 de sesiz ri, 24 vizau audiovizualul.
Pe 26 februarie 2005, concurentul electoral Partidul Popular Cre tin Democrat constata cu
îngrijorare c „atmosfera de intoleran între inut în societate de manevrele politice ale partidului
de guvern mânt, de ticurile agresive ale pre edintelui comunist Vladimir Voronin, care este pornit
contra tuturor, învr jbe te societatea, o demoralizeaz , producând o atmosfer deosebit de grav în
preajma alegerilor din 6 martie curent”, c ”în cadrul aceleia i campanii de denigrare a PPCD i a
lui Iurie Ro ca, ca lider de partid, va fi reluat, în ultimele zile ale campaniei electorale, prin re elele
TV prin cablu din localit ile rurale (în acest scop fiind tirajate între 50–70 copii), la indica ia
nemijlocit a Pre edin iei, filmul “Opri i extremismul!”, care a fost difuzat la postul institu iei
publice na ionale a audiovizualului Compania “Moldova 1” în ziua de duminic , 20 februarie
curent”. [9]
Alegerile parlamentare din 2005, în premier , au fost monitorizate i de o coali ie local
format din 152 de ONG-uri. La începutul lunii februarie 2005, concurentul electoral PCRM a f cut
public o scrisoare prin care înainta preten ii mari Coali iei Civice pentru Alegeri Libere i Corecte
— Coali ia 2005. În scrisoare, între altele, se spunea: ”ac iunile i concluziile Coali iei 2005 dau
dovad de nivelul sc zut de observare i analiz a procesului preelectoral, rezultatele finale fiind
unilaterale, subiective i p rtinitoare… Am constatat c majoritatea presupuselor înc lc ri (circa
90%) sînt invocate concurentului electoral PCRM, iar gravele înc lc ri ale celorlal i concuren i
electorali continu s fie inten ionat ignorate de Coali ia 2005, în pofida faptului c în demersul s u
tre Coali ie-2005, PCRM a atras aten ia asupra acestui factor negativ…
La momentul actual, PCRM nu poate accepta Coali ia 2005 în alt ipostaz decît o filial
tenebr i protec ionist a unor concuren i electorali, înc lc rile flagrante ale c rora sînt inten ionat
ignorate de c tre aceast organiza ie…
Luînd în considera ie partizanatul politic f
al Coali iei-2005 în favoarea BMD — forma iune
favorizat de regimul separatist de la Tiraspol —, ne expim m sincerul regret pentru faptul c
sursele financiare externe prev zute ini ial pentru promovarea democra iei spre Est sînt îndreptate
indirect pentru sus inerea regimului dictatorial i antipopular de la Tiraspol. Ne rezerv m dreptul de
a insista pe lîng organele de resort ca sumele primite din exterior de c tre Coali ia-2005 s fie
confiscate i s se fac venit la buget, astfel cum prevede Codul electoral.”.
Referindu-se la acest caz de r sunet, autorul unei edi ii dedicate alegerilor parlamentare din
2005, scria: ”Nervozitatea liderilor PC a ie it în eviden mai ales datorit faptului c au atacat
„Coali ia 2005”, o comunitate de ONG-uri sus inut financiar de c tre funda ii occidentale pentru
monitorizarea procesului electoral, pe motiv c ar fi p rtinitoare în favoarea BMD i a liderilor
separati ti transnistreni. Concluzia ciudat a liderilor PC nu s-a bazat pe contestarea fraudelor
comise de PC care sunt fixate in rapoartele de monitorizare, ci pe pretinsa lips a elucid rii i a
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fraudelor electorale comise de forma iunile de opozi ie. În consecin , PC a primit un r spuns
prompt din partea ambasadelor occidentale i a institu iilor interna ionale acreditate în RM, trebuind
se resemneze...”. [10]
La reac ia ambasadelor, Centrul de pres al PCRM, pe 9 februarie 2005, a r spuns într-o
tonalitate departe de duritatea con inut în scrisoare, precizând c ”Partidul Comuni tilor din
Republica Moldova ofer structurilor care finan eaz activitatea “Coali iei 2005” posibilitatea de ai forma un tablou veridic al situa iei create, dar nu lanseaz acuza ii la adresa lor. Informarea
deschis a societ ii reprezint nu o acuza ie, ci doar o metod de a protesta, la care a preferat s
recurg PCRM.”.
La 7 martie 2005, în raportul s u preliminar de monitorizare a scrutinului, „Coali ia 2005” a
conchis c „în linii generale, alegerile parlamentare din 6 martie 2005 s-au desf urat cu respectarea
par ial a standardelor i principiilor OSCE în domeniul alegerilor, consfin ite prin Documentul de
la Copenhaga adoptat în 1990 i a angajamentelor i obliga iilor pe care i le-a asumat Republica
Moldova în calitatea sa de stat membru al Consiliului Europei”. Cu toate acestea, se arat în
raportul Coali iei, „campania electoral pentru alegerile parlamentare din 6 martie 2005 s-a
desf urat cu înc lcarea standardelor privind alegerile autentice, libere i corecte. Votul exprimat de
aleg tori în ziua alegerilor a fost exprimat în general în mod liber, îns acest vot nu a fost bazat pe o
informare ampl i deplin a aleg torilor cu privire la procesul electoral” [11].
Scrutinul pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova a fost monitorizat în 2005 i de
tre 817 observatori interna ionali i 158 de jurnali ti din str in tate. Misiunea Interna ional de
Observare a Alegerilor (MIOA) a fost principalul organism de monitorizare a alegerilor constituit
din observatori interna ionali. MIOA a reprezentat o opera iune comun la care au luat parte
BIDDO/ OSCE, Adunarea Parlamentar a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentar a Consiliului
Europei (APCE) i Parlamentul European (PE).
MIOA a constatat, la 7 martie 2005, în raportul s u preliminar de observare a scrutinului, c
„alegerile parlamentare din 6 martie 2005 din Republica Moldova s-au desf urat în general în
conformitate cu majoritatea angajamentelor OSCE, cu standardele Consiliului Europei i cu alte
standarde interna ionale referitoare la alegeri. Cu toate acestea, nu au reu it s îndeplineasc unele
angajamente i standarde indispensabile pentru un proces electoral cu adev rat competitiv. În
special, condi iile desf ur rii campaniei electorale i accesul la mass-media nu au fost suficient de
echitabile; în aceast privin , s-au confirmat tendin ele negative constatate înc de la alegerile
locale din 2003.” [12]
Aceast concluzie a fost sus inut i de Departamentul de Stat al SUA, iar un comentariu al
Departamentului de Informa ii al Ministerului Afacerilor Externe al Federa iei Ruse indica
„reflectarea p rtinitoare, tenden ioas a procesului electoral mai ales în mass-media de stat. Aceste
concluzii ar fi putut fi confirmate sau infirmate de observatorii din CSI, inclusiv din Rusia,
participarea c rora la monitorizarea alegerilor a fost nedorit de Chi in u. S-ar putea ca autorit ile
RM s fi avut ce ascunde dac au procedat în acest fel, recurgând chiar la re inerea i deportarea din
RM a reprezentan ilor organiza iilor neguvernamentale i de ap rare a drepturilor omului,
preponderent a cet enilor ru i, care în baze legale au dorit ca i colegii lor din str in tate s
participe la observarea alegerilor...” [13]
Raportul final al Misiunii de Observare a Alegerilor OSCE/BIDDO men iona: ”Trebuie luate
suri pentru a asigura faptul ca to i concuren ii s aib acces liber i egal la electorat, i s poat
desf ura campania electoral f
nici un impediment… Prevederile legale care impun restric ii
asupra dreptului posturilor de televiziune de a reflecta activit ile electorale în buletinele de tiri i
programele de actualit i trebuie omise”.
Referindu-se la reclama iile examinate de CEC, raportul constata: ”De la începutul perioadei
electorale, CEC a emis peste 50 de hot râri privitor la reclama iile depuse de concuren ii electorali,
în special privitor la înc lc rile regulamentelor de campanie i reflect rii de c tre posturile TV”.
”…Televiziunea de stat Moldova 1 a manifestat o p rtinire clar în favoarea partidului de
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guvern mânt i nu i-a onorat obliga iile de mijloc de informare public. ...Mass-media scris a
exprimat o diversitate de opinii i a reflectat campania pe larg, îns aceasta a avut o r spândire i un
impact limitat.”.
..Pro-TV Chi in u a luat hot rârea de a scoate talkshow-ul s pt mânal În profunzime din
grila de emisie pân la finele alegerilor. Postul de radio public din Chi in u Antena C a procedat la
fel referitor la toate programele sale interactive. Pe 18 februarie, programul s pt mânal Hronicul
Moldovenesc, difuzat pe Pervîi kanal în serile de vineri a fost suspendat pân la încheierea
alegerilor. Cele dou edi ii ale programului pe care MOA a reu it s le monitorizeze înainte de a fi
suspendat au dat dovad în mod clar de p rtinire politic împotriva BMD i PPCD. ...
…Primele cazuri de propagand negativ au ap rut în mass-media dup 15 februarie. Codul
Electoral nu reglementeaz sau interzice propagand negativ , îns prevede respectarea unor vagi
„norme etice”. (Art. 47.1). La Moldova 1 i NIT, desenele animate împotriva BMD i PPCD au fost
difuzate f indica ii referitor la cine a solicitat transmiterea lor sau cine a pl tit difuzarea acestora.
Conducerea de la Moldova 1 a informat OSCE/BIDDO MOA c responsabilitatea îi revine PCRM.
Au fost de asemenea difuzate mai multe spoturi împotriva PCRM, în mare parte din partea BMD. În
data de 20 februarie, Moldova 1 a transmis un film de nou minute intitulat “Opri i extremistul!”, în
care liderul PPCD Iurie Ro ca era înf at într-o lumin extrem de negativ i comparat cu Osama
Bin Laden.
...Sediul publica iei de opozi ie Moldavskie Vedomosti, afiliat Partidului
nesc Cre tin
Democrat, a fost vizitat de poli ie c tre sfâr itul campaniei. Al turi de ziarul de opozi ie Timpul,
Moldavskie Vedomosti se confrunt cu un num r larg de procese de def imare, ini iate în 2004
împotriva acestor ziare de c tre persoane i institu ii apropiate actualei puteri.” [14]
În decembrie 2006, în dou tururi de scrutin, s-au desf urat alegerile pentru func ia de
Guvernator (Ba can) al UTA G uzia (Gagauz Yeri). Dou organiza ii neguvernamentale –
Asocia ia Presei Independente i Centrul Independent de Jurnalism, care au monitorizat mass-media
în Campania electoral respectiv , în concluziile generale din raportul de monitorizare (4-15
decembrie 2006), constatau c institu iile audiovizuale supuse monitoriz rii ”au manifestat un
comportament relativ echilibrat, cu o u oar favorizare a candidatului independent Nicolai
Dudoglo, în contextul unei implic ri foarte pasive atât a posturilor na ionale, cât i a celor regionale.
TV Moldova 1, NIT i Radio Moldova au prezentat pe larg desf urarea alegerilor
guvernatorului UTA G uzia în ziua de 3 decembrie, ca mai apoi s abandoneze reflectarea
acestor alegeri. Moldova 1 i Radio Moldova au difuzat doar tirea cu declara ia lui A. Stoianoglo
precum c nu a chemat aleg torii s -l sus in în turul doi pe M. Formuzal, tire care-l defavorizeaz
indirect pe M. Formuzal.
La Radio G
uzia i TV G uzia au fost organizate dezbateri electorale cu participarea
ambilor candida i, care au trebuit s r spund la întreb rile radioascult torilor i telespectatorilor.
Moderatorii nu au formulat întreb ri.
Presa scris , care în turul întâi l-a favorizat pe actualul ba can Gheorghi Tabun cic, s-a
manifestat u or de partea actualului primar de Comrat Nicolai Dudoglo, defavorizându-l pe Mihail
Formuzal”. [15]
Într-o Declara ie comun asupra turului întâi i doi al alegerilor Ba canului în Unitatea
Teritorial Autonom G uzia, 11 ambasade de la Chi in u, Delega ia Comisiei Europene în
Republica Moldova i Reprezentantul Special al Secretarului General al Consiliului Europei,
salutând ”eforturile întreprinse de c tre Guvernul Republicii Moldova i autorit ile locale ale
uziei în vederea asigur rii derul rii alegerilor Guvernatorului G uziei (Ba canului) din 3
Decembrie 2006 în conformitate cu standardele interna ionale pentru alegeri democratice”, î i
exprimau îngrijorarea în leg tur cu desf urarea primului tur al alegerilor i aten ionau autorit ile
locale „asupra importan ei corect rii unor probleme citate de c tre Congresul Puterilor Regionale i
Locale din Europa (CLRAE), Misiunea OSCE în Moldova, precum i de c tre observatori locali i
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interna ionali, remarcate în timpul primului tur. Aceste probleme sunt condi iile inegale în campania
electoral , accesul preferen ial la mass-media, precum i inexactitatea listelor electorale...”.
A doua zi dup alegeri, Misiunea OSCE în Moldova, într-un comunicat de pres , declara c
alegerile în G uzia s-au desf urat într-un mod calm i ordonat. eful Misiunii OSCE în
Moldova, Ambasadorul Louis O'Neill, a precizat c ”ambii candida i au beneficiat de acces
echitabil la mass-media i au avut posibilitatea s participe la dezbaterile de la Teleradio G uzia”.
Totodat , îns , r mân unele ”deficien e importante…”. ”M rirea volumului de publicitate contra
plat la televiziune i radio a fost în contradic ie cu reglement rile privind mass-media, stabilite de
tre Comisia Electoral G uz . [16]
În mai-iunie 2007, au avut loc alegeri locale generale, eveniment care, din nou, a testat
maturitatea actorilor electorali i a mass-mediei.
Un comunicat de pres al Partidului Democra iei Sociale, f cut public pe 21 mai 2007, era
intitulat: ”FLASH-MOB “Opri i cenzura de la TVM” i anun a cum au protestat ”tinerii Partidului
Democra iei Sociale împotriva deciziei arbitrare a companiei de a nu plasa spotul publicitar al dlui
Dumitru Braghi , candidatul PDS la func ia de Primar General al municipiului Chi in u.”. Vorba e
la 18 mai 2007, Compania “Teleradio Moldova” a refuzat s pun pe post spotul publicitar al
candidatului care con inea critici dure la adresa guvernan ilor comuni ti i care, conform spuselor
directorului televiziunii “Moldova 1”, “a fost supus unei expertize” în urma c reia s-a decis c el
nu poate fi difuzat. În aceea i zi, problema a fost examinat la Comisia Electoral Central , care a
decis c spotul poate fi difuzat. [17]
Campania electoral pentru alegerile locale din 2007 a fost monitorizat de câteva ONG-uri de
profil, care, în Raportul final, referindu-se la comportamentul mass-mediei, concluziona: ”În primul
tur de scrutin, posturile publice Moldova 1 i Radio Moldova au mediatizat intens ac iunile i
declara iile cu tent electoral ale pre edintelui
rii, prim-ministrului i pre edintelui
Parlamentului, favorizând partidul de guvern mânt i ignorând partidele de opozi ie. Majoritatea
buletinelor de tiri erau concepute în mod evident pentru a influen a audien a în folosul guvern rii,
prezentând realitatea doar din unghiul de vedere al acesteia. Doar spre sfâr itul campaniei
electorale, înainte de 3 iunie i în turul doi, dup ce au fost avertizate de c tre Consiliul
Coordonator al Audiovizualului asupra lipsei de pluralism i echidistan , Moldova 1 i Radio
Moldova au început s pun pe post unele informa ii difuzate de partidele de opozi ie.
Un comportament similar cu al posturilor publice l-au avut unele posturi private supuse
monitoriz rii – NIT, Antena C i, în m sur mai mic , N4...
E semnificativ faptul c în diminea a desf ur rii turului doi al scrutinului, Moldova 1 a dedicat
în buletinele sale de tiri mai mult timp “Cupei pre edintelui la ciclism”, decât alegerilor...
Publica iile ex-guvernamentale Moldova Suveran i Nezavisimaia Moldova i cele publice
locale au mediatizat ac iunile cu tent electoral ale administra iei publice centrale i locale,
favorizând direct i indirect partidul de guvern mânt. În primele s pt mâni ale campaniei electorale,
aceste ziare au ignorat partidele de opozi ie, ulterior, candida ii forma iunilor politice de opozi ie
fiind prezenta i doar în lumin negativ , în special în paginile publica iilor Moldova Suveran ” i
Nezavisimaia Moldova i ale ziarului public Golos B i.
...De men ionat ac iunile abuzive ale poli iei în raport cu presa la începutul campaniei
electorale: la finele lunii martie, au fost aresta i jurnali tii PRO TV, iar reporterilor DTV le-a fost
sechestrat caseta (în procesul reflect rii unei ac iuni organizate de PL), iar la 22 aprilie 2007 a fost
re inut un cet ean-pensionar pentru faptul distribuirii ziarului Democra ia. În data de 8 iunie, ca
urmare a semnal rii de c tre Euro TV Chi in u a unor înc lc ri ale legisla iei electorale, poli ia a
descins abuziv la sediul postului respectiv, intimidând angaja ii acestuia. [18]
Coali ia civic pentru alegeri libere i corecte ”Coali ia 2007”, format dintr-un grup de
organiza ii neguvernamentale, referindu-se la comportamentul mass-mediei în turul întâi, specifica:
”Partidul de guvern mânt a monopolizat accesul la audiovizualul i presa public supus
monitoriz rii, nu numai din punct de vedere numeric, dar i geografic. Prevederile Regulamentului
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de reflectare în mass-media a campaniei electorale, adoptat de CEC, au fost excesive i prohibitive,
ceea ce a împiedicat schimbul liber de opinii i idei între concuren i.”. În turul doi, inclusiv în ziua
alegerilor, ”mass-media a avut un comportament, în general, corect de i modul de reflectare a
campaniei electorale nu a fost tocmai profesionist, subiectul alegerilor fiind ignorat pre de câteva
ore la postul public de televiziune. De men ionat c perioada dintre cele dou tururi de scrutin a fost
marcat de multiple atacuri la persoan i materiale de pres denigratoare la adresa candidatului
Partidului Liberal.” [19]
În Declara ia Ambasadei SUA, datat cu 8 iunie 2007, privind campania electoral i alegerile
locale din 3 iunie, printre remarci pozitive despre campanie i procedura de votare, se constata
îngrijorarea privitor la ”plângerile larg r spândite i, dup cum se pare, întemeiate privitor la
intimid rile candida ilor, accesul i reflectarea inegal a partidelor în mass-media, utilizarea
improprie a resurselor administrative, rapoartele privind agita ia ilegal în apropierea sec iilor de
votare, favoritismul din partea guvernului pentru candida ii partidului de guvern mânt i
iregularit ile în listele de aleg tori. De asemenea, suntem îngrijora i de unele momente ale Codului
Electoral, care sunt neclare i de aceea greu de implementat...”. [20]
Pe 18 iunie 2007, misiunea interna ional pentru observarea alegerilor a Biroului pentru
Institu ii Democratice i Drepturile Omului (BIDDO) i a Congresului Autorit ilor Locale i
Regionale ale Consiliului Europei a concluzionat într-o declara ie de pres c ”problemele majore
identificate în timpul perioadei preelectorale au persistat, în special caracterul p rtinitor al massmediei i intimidarea candida ilor.
“De i am accentuat aceste deficien e în comunicatul nostru privind primul tur, autorit ile
relevante nu au luat nici o m sur de remediere înainte de turul doi”, a relatat Ambasadorul Dieter
Boden care a condus Misiunea de Observare a Alegerilor a BIDDO.
În perioada dintre cele dou tururi, majoritatea posturilor de televiziune monitorizate, inclusiv
postul Moldova 1 care este finan at de la bugetul de stat, a continuat s ofere o acoperire
substan ial a autorit ilor statului în afara contextului de campanie, astfel repetându-se aceea i
tendin constatat înainte de primul tur. Aceasta a avantajat candida ii proguvernamentali i a
limitat oportunit ile opozi iei de a- i comunica mesajul electoratului în mod egal.
Activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) a fost întrerupt în ultima
pt mân înainte de turul doi de c tre o investiga ie efectuat de Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corup iei (CCCEC) pe fundalul unor afirma ii neconfirmate de luare de
mit de c tre membrii CCA.
Cele dou foste publica ii de stat, Moldova Suveran i Nezavisimaia Moldova, care au primit
subven ii substan iale de la bugetul de stat la sfâr itul lui 2006, l-au sprijinit în mod evident pe dl
Iordan i au publicat mai multe articole împotriva d-lui Chirtoac , unele din ele având un caracter
inflamator.” [21]
În Raportul Final al Misiunii de Observare a Alegerilor al OSCE/BIDDO se men iona: ”În
tirile difuzate la ore de maxim audien , postul cu capital public Moldova 1 a avut o presta ie care
a fost în mod clar p rtinitoare i a oferit o acoperire vast a activit ilor autorit ilor guvernamentale
în afara contextului campaniei electorale.
…NIT i N4 au adoptat un model similar cu cel al Moldova 1. Euro TV i Radio Antena C de
asemenea au acordat o acoperire în general favorabil activit ilor autorit ilor statului înainte de
primul tur al scrutinului. …Pro TV i TV7 au fost unicele canale care au oferit o acoperire mai
echilibrat a campaniei electorale. …CEC, la cererea CCA, a avertizat cele dou posturi private Pro
TV i Euro TV, ca urmare a dep irii limitei zilnice de timp pentru publicitatea electoral contra
plat în favoarea candida ilor PDS, PD i PPCD. Cu toate acestea, avertiz ri de acest gen nu au fost
emise la adresa NIT care a dedicat mai mult decât timpul de anten contra plat pentru unii
candida i electorali între 21 mai i 1 iunie. … Autorit ile nu au reu it s întreprind nici o ac iune
de remediere între cele dou tururi pentru a redresa situa ia privind reflectarea p rtinitoare de c tre
postul public TV.
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Cele dou publica ii de stat, Moldova Suveran i Nezavisimaia Moldova, l-au sus inut în mod
clar pe dl Iordan i au publicat mai multe articole împotriva dlui Chirtoac , unele din acestea cu
con inut def im tor. Prin contrast, Timpul, Jurnal de Chi in u i Ziarul de Gard i-au ar tat
sprijinul pentru dl Chirtoac i l-au criticat pe oponentul acestuia” [22]
Pe 16 i 30 martie 2008, în UTA Gagauz Yeri, în dou tururi de scrutin, s-au desf urat
alegeri pentru Adunarea Popular a G uziei. Liga pentru Ap rarea Drepturilor Omului din
Moldova (LADOM), care a monitorizat alegerile, semnala în al III-lea Raport, ce reflecta rezultatele
monitoriz rii efectuate în perioda 17 - 31 martie 2008: ”Observatorii LADOM au sesizat c în
campania electoral în unele localit i se efectuau repara ii spontane de drumuri i c i de acces.
Publica ia de la Chi in u “Moldavskie Vedomosti” a efectuat investiga ii la acest subiect privind
finan area din bugetul de stat al R. Moldova a repara iei unor drumuri locale, înaintând presupuneri
s-ar face în scopuri electorale. În articolul „Înc o dat despre metodele electorale în G uzia”,
Moldavskie Vedomosti citeaz o indica ie a prim-ministrului Vasile Tarlev, cu num rul 0913-223
din 20 februarie 2008, c tre Ministerul Transportului i Gospod riei Drumurilor, în conformitate cu
care, la cererea unor deputa i din Adunarea Popular a Autonomiei G uze, au fost alocate
mijloace financiare pentru repararea în a a-numita „variant alb ” a 18 kilometri de drumuri locale
i str zi din localit ile care au votat pentru candidatul sus inut de puterea central .
Concuren ii electorali au avut acces la Posturile publice de radio i televiziune locale.
Candida ii din partea grupurilor politice men ionate se bucur de sprijinul mass-media pe care le
controleaz .
În edin a public din 18 martie 2008, CCA a adoptat o decizie prin care a recomandat tuturor
radiodifuzorilor i distribuitorilor de servicii s respecte cu stricte e prevederile legilor i actelor
normative ce vizeaz activitatea institu iilor audiovizuale în perioada campaniilor electorale..
Decizia survine dup ce CCA a fost sesizat de mai multe persoane despre cazul înregistrat la
13.03.2008 în or. Comrat. Astfel, la ora 20 i 15 min., în re eaua de cablu a studioului „Eni Ildîz”
(întreprinderea fondatoare „Media PS Grup” SRL) retransmiterea programelor Companiei Publice
“G uziya Radio Televizionu” a fost înlocuit cu imprimarea congresului preelectoral al mi rii
”, înc lcându-se legisla ia în vigoare. Incidentul s-a produs în zenitul campaniei
electorale i prin interven ia sa studioul TV prin cablu „Eni Ildîz” s-a implicat ilegal în agita ia
electoral , înc lcînd prevederile „Concep iei de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile în
Adunarea Popular a UTA G uzia din martie 2008 de c tre institu iile audiovizualului”.
Reprezentan ii studioului nominalizat au depus o explica ie din care reiese c aceast întrerupere s-a
produs în mod automat, semnalul canalului “G uziya Radio Televizionu” fiind înlocuit cu cel al
canalului TV „Eni Ai”. Totodat , ziarele locale controlate de partidul de guvern mânt au anun at
cifre aproximative referitor la rezultatele primului tur al alegerilor din autonomia g uz , astfel, în
loc de 3 locuri în Adunarea Popular , acestea au anun at c PCRM ar fi
tigat 7 locuri din 18
candida i ale i în primul tur de scrutin, probabil pentru a convinge electoratul c Partidul
Comuni tilor va câ tiga i în al doilea tur, încurajându-l, astfel, s voteze pentru PCRM.”. [23]
adar, comportamentul mass-mediei moldovene ti în perioada ultimelor cinci campanii
electorale developeaz dou probleme centrale ale mijloacelor de informare în mas : 1) capacitatea
redus de a- i îndeplini misiunea fireasc i 2) capacitatea redus de rezisten în fa a presiunilor,
mai ales de ordin politic. Ambele probleme sunt în m sur s diminueze drastic calitatea procesului
electoral ca indicator sensibil al gradului de democratizare a societ ii.
2. Condi ia mass-mediei din R. Moldova: „evolu ia” involu iei
În pofida unui cadru juridic de reglementare a activit ii mass-mediei, în bun parte, conform
principiilor democratice de edificare a societ ii, implementarea lui are loc cu mari deficien e,
semnalate pe tot parcursul istoriei noi atât de exper i i institu ii na ionale, cât i de exper i i
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organisme interna ionale. Referindu-se la transform rile produse în presa rilor foste comuniste din
Europa de Est, Articolul 19, Campania Global pentru Libertatea de Exprimare, în studiul
„Libertate i responsabilitate: protejarea libert ii de exprimare prin autoreglementarea presei”,
realizat în anul 2005, constata c s-a înregistrat un progres destul de mare în ceea ce prive te
reforma legisla iei, dar, totu i, „multe ri au avut dificult i cu punerea în practic a acestei
legisla ii noi tocmai pentru c aceasta înseamn lupta continu cu guvernele care, indiferent de
culoarea politic , sunt tentate s i exercite controlul asupra presei”. [24]
La câ iva ani de la adoptarea în R. Moldova a Legii accesului la informa ie, prima de acest gen
în spa iul ex-sovietic, autorii lucr rii „Mass-media i oficialit ile: între leg turi primejdioase i
normalitate” afirmau cu bun dreptate c dreptul publicului de a fi informat nu este suficient. El
trebuie s fie exercitat. În realitate, îns , ”nimeni sau aproape nimeni, în afara sectorului nonguvernamental, nu este preocupat de promovarea, popularizarea i implementarea acestei legi.” [25]
În Memoriul lansat public cu ocazia Zilelor Libert ii Presei la Chi in u, în luna mai 2008, sunt
enumerate 18! cazuri de abuzare a ziari tilor i institu iilor mass-mediei i de îngr dire a accesului
lor la informa ie. [26 ]
Dou organiza ii neguvernamentale, “ADEPT” i “Expert Grup”, autoare ale unui studiu
vizând modul în care este realizat Planul de Ac iuni Uniunea European – R.Moldova, au constatat
libertatea presei i accesul la informa ie în Republica Moldova “nu au înregistrat evolu ii
importante” i reliefeaz un ir de probleme, inclusiv lipsa sprijinului financiar din partea statului
pentru mass-media, imixtiunea unor factori politici i grupuri de interese în activitatea CCA, IPNA
Compania “Teleradio-Moldova” continu s nu întruneasc pe deplin caracteristicile unui
audiovizual public, iar Consiliul de Observatori al IPNA nu i-a identificat locul i rostul prev zut
de legisla ie. [27]
Asupra unor caren e similare indic i rapoartele de monitorizare a implement rii Codului
audiovizualului de c tre autoritatea de reglementare a domeniului (CCA), de c tre CO al IPNA i
administra ia IPNA “Teleradio-Moldova”, de c tre Institu ia Public Regional a Audiovizualului
(IPRA) “Teleradio-G uzia”. Monitorizarea a fost efectuat de zece ONG-uri din domeniul media
i protec iei drepturilor omului sub egida Asocia iei Presei Electronice “APEL”, începând cu
intrarea în vigoare a Codului. Autorii monitoriz rii au f cut i câteva studii de caz. Atât rezultatele
monitoriz rii, cât i studiile de caz indic asupra unor dese i grave abateri de la legisla ia în vigoare
la toate nivelurile i de c tre to i subiec ii responsabili de implementarea adecvat a legisla iei din
domeniu. [28]
Într-un Raport de monitorizare lansat de organiza ia neguvernamental “Acces-Info” în vara
anului 2008, se con in extrase din 55 de cazuri de litigii în domeniul accesului la informa ie
examinate de c tre Curtea Suprem de Justi ie doar în perioada ianuarie 2007 – iunie 2008. [29]
Un studiu elaborat de Consiliul Interna ional pentru Cercetare i Schimb (IREX) i f cut public
în anul 2005 plasa R. Moldova pe locul 16 într-un clasament privind situa ia presei în 20 de state
din sud-estul Europei i Eurasia. Studiul indica degradarea principalilor indici de evaluare a situa iei
presei: libertatea de expresie, standardele de calitate a jurnalismului, pluralitatea surselor de tiri,
capacitatea de sus inere a afacerilor i institu iile sprijinitoare. Cu scorul de 1,56 puncte, R.Moldova
se situa în rândul statelor care „îndeplinesc în mod minim cele cinci obiective”. [30]
În anul 2006, pentru prima dat de la proclamarea independen ei, R. Moldova a fost trecut în
categoria rilor în care lipse te libertatea presei. [31]
Potrivit raportului “Nations in Tranzit 2008”, dat publicit ii la Washington, SUA, în vara
anului 2008 de c tre Organiza ia american “Freedom House”, independen a mass-mediei în
R.Moldova era notificat cu cel mai sc zut scor de la 1999 încoace (din ultimii nou ani), fiind
apreciat cu 5,5 puncte:
Independent Media
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.00
5.00
5.25
5.50 [32]
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“Independen a mass-mediei” este unul din cei 8 indicatori, dup care “Freedom House” apreciaz
scorul democra iei într-un stat ori altul în raportul anual “Nations in Tranzit”. În anul 2008, scorul
democra iei în R.Moldova a fost evaluat la 5 puncte. Pu in mai sc zut în ultimii 9 ani el a fost doar
în 2005:
Nations in Transit. Ratings and Averaged Scores
Democracy Score
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4.25
4.29
4.50
4.71
4.88
5.07
4.96
4.96
5.00 [33]
Alt organiza ie interna ional – „Reporteri f
frontiere”, dup indicele libert ii presei,
plasa Moldova în anul 2007 pe locul al 81-lea din 169 de state [34], iar în anul 2008 – pe locul al
98-lea din 173, între Kenya i Guinea. [35]
Raportul Departamentului de Stat al SUA despre respectarea drepturilor omului în lume, în
Sec iunea 2 - „Respectarea libert ilor civile”, precizeaz c num rul de publica ii ”care nu apar in
i nu sunt conduse de guvern sau de partide politice a crescut pu in în decursul anului, dar multe au
mas în serviciul guvernului i al mi rilor politice i au beneficiat de subsidii importante din
partea acestora”, c cele dou ziare – „Moldova Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova”, deetatizate
în iunie 2005, ” i-au continuat activitatea ca publica ii independente, dar i-au p strat pozi ia ferm
proguvernamental ”. ”Controversele au continuat i în ce prive te pretinsul control al Guvernului
asupra TRM în ciuda eforturilor ini iate în august 2004 de a transforma unitatea respectiv a massmedia într-o companie public independent .
Atât jurnali tii presei scrise, cât i cei ai audiovizualului au continuat s practice autocenzura
din cauza utiliz rii de c tre stat i demnitarii publici a legilor civile cu privire la def imare i
calomnie, precum i a plângerilor din partea autorit ilor referitor la reflectarea în tiri…” [36]
Într-o declara ie comun a 15 ambasade str ine i organiza ii interna ionale acreditate în
R.Moldova, f cut public în prim vara anului 2008 cu prilejul Zilei Mondiale a Libert ii Presei,
se afirma c republica a înregistrat un regres în ultimul an, “trezind îngrijor ri în ceea ce prive te
seriozitatea angajamentelor asumate privind libertatea mass-media”. [37]
În virtutea lipsei unei tradi ii istorice de activitate în limitele unui cadru legal clar,
proximitatea temporal fa de fostul sistem politic, fac ca tributul pl tit reflexelor ideologice i
birocratice s fie mai mare decât miza care se pune pe valorizarea principiilor democratice.
3. Anul preelectoral 2008: între declara ii oficiale i practici reale
Pe parcursul anului 2008 autorit ile centrale au f cut un ir de declara ii vizând problema
asigur rii accesului mass-mediei la informa iile de interes public. De exemplu, într-un mesaj adresat
jurnali tilor cu prilejul Zilei Mondiale a Libert ii Presei, premierul Zinaida Greceanîi men iona c
o pres liber , neangajat politic i eficient economic are o importan primordial în func ionarea
unei democra ii.
La 13 mai, într-o edin convocat cu factorii de decizie din Guvern, pre edintele V. Voronin
men iona importan a unei strânse conlucr ri i a unui dialog continuu între institu iile publice i
mass-media pentru asigurarea inform rii obiective i corecte despre evolu iile din ar , accentuând
i oportunitatea particip rii conduc torilor administra iei publice centrale la emisiuni radio i
televiziune, conferin e de pres tematice, talk-show-uri etc. Totodat , el a solicitat membrilor
Guvernului s manifeste o cât mai mare deschidere i transparen în raport cu jurnali tii, astfel
încât informa ia veridic de interes public s ajung integral i operativ la fiecare cet ean în parte; a
îndemnat membrii Guvernului s perceap colaborarea permanent cu reprezentan ii mediilor de
informare drept o component foarte important i responsabil a atribu iilor de serviciu. La 10
iunie, în cadrul unei întâlniri cu manageri ai mass-mediei, pre edintele Voronin a revenit la
problema în cauz .
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La 14 mai, în edin de Guvern, Zinaida Greceanîi a dat indica ii mini trilor i efilor de
agen ii s organizeze lunar conferin e de pres , a obligat autorit ile publice centrale s angajeze
responsabili pentru rela iile cu presa i i-a îndemnat pe conduc torii autorit ii publice s manifeste
deschidere total în rela iile cu mass-media.
La finele lunii mai, pre edintele Parlamentului Marian Lupu, în cadrul unei vizite la B i, a
declarat c sunt îngrijor toare situa iile de felul celor cu blocarea conturilor unor publica ii sau cu
lansarea amenin rilor la adresa jurnali tilor, men ionând c subiectul libert ii presei în Moldova
trebuie tratat cu maxim aten ie.
La 9 iulie, în cadrul conferin ei de pres prilejuit de primele o sut de zile de guvernare a
noului Cabinet de mini tri, Premierul Zinaida Greceanîi a dat asigur ri mass-mediei c activitatea
Guvernului va fi transparent , iar rela iile cu presa – prioritare. În opinia premierului, jurnali tii
sunt acele persoane care pot asigura cea mai bun comunicare între societatea civil i autorit ile
publice. Premierul a reamintit ziari tilor c a solicitat de mai multe ori de la conduc torii
ministerelor i autorit ilor publice centrale s organizeze întrevederi cu presa cel pu in o dat pe
lun .
La 1 decembrie, pre edintele Parlamentului, Marian Lupu, în cadrul inaugur rii la Chi in u a
lucr rilor Conferin ei „Responsabilitatea democratic a mass-media în campaniile electorale”,
organizat de Parlamentul RM i Consiliul Europei, men iona c oglindirea echilibrat i impar ial
a procesului electoral ofer posibilitatea cet enilor s exercite un vot con tient, astfel încât acest
vot s reflecte corect voin a i mandatul poporului. Potrivit speakerului, mass-media în timpul
campaniilor electorale are o responsabilitate dubl . Pe de o parte, fa de popula ie, pe care trebuie
o informeze corect, iar pe de alt parte, fa de concuren ii electorali, c rora trebuie s le acorde
posibilitatea de a- i prezenta mesajul lor pe baza principiului egalit ii. Marian Lupu a concluzinat
, în esen , libertatea mass-mediei rezid nu numai în dreptul de a fi liber , dar i în obliga ia de a
fi responsabil . Totodat , speakerul a atras aten ia asupra riscurilor sau presiunilor cu care se poate
confrunta presa pe durata campaniei electorale, precizând c acestea pot veni atât din partea
organelor de stat, cât i din partea concuren ilor electorali.
La 22 decembrie, pre edintele R.Moldova Vladimir Voronin, în cadrul unei întrevederi cu
ambasadorii unor ri europene i cel al SUA, a declarat: “Nu am efectuat i nu vom efectua
presiuni asupra jurnali tilor care activeaz legal pe teritoriul Republicii Moldova”. Potrivit efului
statului, “orice reprezentant al mass-media are dreptul la primirea i distribuirea informa iei”,
invocând, în acest sens mai multe acte legislative conforme cerin elor europene. Pre edintele a mai
afirmat c autorit ile pledeaz pentru o libertate deplin a mass-media în R. Moldova.
Sunt declara ii ale primelor persoane în stat, f cute pe parcursul anului 2008, declara ii cu
referire la mass-media i la domeniile de interes pentru mass-media. Ele con in idei juste i
judicioase exprimate într-un limbaj european, democratic. Ce st dincolo de declara ii? Vom c uta
spuns în cele ce urmeaz , confruntând declara iile despre mass-media cu realit ile mass-mediei.
Ini ial, vom proceda la o în iruire în ordine cronologic a unor cazuri reprobabile întâmplate în anul
2008 cu ziari ti i institu ii mediatice, cazuri clasificate în câteva categorii, f
preten ia de
categorisire cu exactitate farmaceutic .
Îngr direa accesului la evenimente
1. La 18 ianuarie 2008, un grup de jurnali ti de la „PRO TV Chi in u”, TV Dixi, i “Jurnal
de Chi in u” a fost împiedicat s relateze despre seara de crea ie a scriitorului i umoristului
Gheorghe Urschi, sub pretextul c nu ar fi avut „bilete de invita ie”. În afar de aceasta,
cameramanul de la PRO TV a fost for at s tearg imaginile cu pre edintele Voronin, filmate
la intrarea acestuia în Palatul Na ional.
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2. La 15 februarie 2008, corespondentul ziarului „Moldavskie vedomosti” nu a fost admis
la întâlnirea comisarului european pentru rela iile externe i politica european de vecin tate,
Benita Ferrero-Waldner, cu studen ii Universit ii de Stat din Chi in u. Administra ia
Universit ii, secundat de gardienii Serviciului de Paz , au blocat, sub diverse pretexte false,
intrarea jurnalistului în sal , permi ând, în acela i timp, altor jurnali ti s participe la
eveniment.
3. La 9 martie 2008, agen ii din paza de corp a pre edintelui Parlamentului R. Moldova au
împiedicat echipa postului „PRO TV Chi in u” s -l filmeze pe dl Marian Lupu care participa la
festivalul minorit ilor slave „Masleni a”. Alte posturi de televiziune nu au fost oprite s i fac
meseria.
4. La 11 aprilie 2008, dup întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i liderul
separatist Igor Smirnov, pre edin ia a organizat o conferin de pres la care au fost invitate
doar televiziunile loiale autorit ilor.
5. La 23 iulie, Lina Grâu, corespondent al agen iei române ”NewsIn” la Chi in u, nu a
avut acces la conferin a de pres de bilan a pre edintelui Vladimir Voronin pe motivul invocat
ziarista nu fusese acreditat de Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene de la
Chi in u. De precizat c jurnalista a fost acreditat de c tre autorit i abia în toamn , la mult
timp dup expirarea termenelor de examinare a dosarului de acreditare.
6. La finele lunii octombrie, Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene (MAEIE)
al R. Moldova a respins cererea de acreditare a corespondentului „Radio România Actualit i”,
Cristina Dumitrescu. Autorit ile de la Chi in u nu i-au motivat refuzul.
7. Doru Dendiu, primul corespondent TVR la Chi in u, i-a depus dosarul de acreditare la
MAEIE pe 19 mai, institu ia în cauz urmând s -i comunice rezultatul în termen de 30 de zile,
dar, abia la începutul lunii iulie, i s-a comunicat c Ministerul Afacerilor Interne i-a dat aviz
negativ, din care cauz MAEIE i-a refuzat acreditarea.
8. În cadrul unei edi ii din luna septembrie a emisiunii “În PROfunzime” de la “PRO TV
Chi in u”, autoarea ei aducea la cuno tin opiniei publice c dup întrevederea pre edintelui
moldovean Vladimir Voronin cu omologul s u rus – Dmitri Medvedev de la Soci, Rusia, la
conferin a de pres de la Pre edin ie au fost invita i doar ziari tii de la institu iile mediatice
loiale puterii.
9. La solicitarea Centrului de Investiga ii Jurnalistice a informa iei despre câ iva agen i
economici care activeaz în domeniul construc iilor în municipiul Chi in u i beneficiaz de
contracte din bani publici, Camera Înregistr rii de Stat a cerut achitarea a câte 63 de lei pentru
fiecare informa ie vizând agen ii economici, dar, i dup achitarea pl ii, a tergiversat oferirea
informa iei.
10. Au fost tergiversate acredit rile coresponden ilor TVR1 i Agerpres. Probleme de acest
gen au avut i coresponden ii Reuters i Itar-TASS.
11. În luna noiembrie, unei echipe de la “PRO TV Chi in u” i-a fost interzis accesul la o
adunare solemn organizat la B i de reprezentan ii locali ai partidului de guvern mânt, cu
prilejul anivers rii revolu iei bol evice din 1917. Evenimentul a avut loc în sala de festivit i a
Sec iei B i de eviden i documentare a popula iei. Refuzul a fost motivat prin faptul c ,
dup ora cinci, institu ia public este închis i c ziari tii de la PRO TV nu au fost inclu i în
lista invita ilor.
Sechestr ri. Confisc ri
1. La 22 martie 2008, vame ii din RM au confiscat de la un cet ean român 450 de
exemplare ale revistei „Credin a noastr ”. Incidentul s-a produs în vama Sculeni.
2. La 14 aprilie, Judec toria sectorului Centru din Chi in u a decis aplicarea sechestrului
contului publica iei “Jurnal de Chi in u” pe suma de 300 mii lei. Publica ia a fost informat pe
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22 aprilie. Instan a a decis aplicarea sechestrului ca urmare a unei cereri depuse de un fost
procuror de Dondu eni, care a pretins c dou articole, publicate în 2003 i 2004, i-au lezat
onoarea i demnitatea. La 7 mai, Curtea de Apel Chi in u a decis ca dosarul ziarului “Jurnal de
Chi in u” s fie rejudecat în prima instan , conturile bancare fiind deblocate. Redac ia a
considerat c prin aplicarea sechestrului se urm re te paralizarea activit ii ziarului.
3. La sfâr itul lunii septembrie Publica ia “Edinaya Gagauzia”, editat de Mi carea
politic omonim din autonomia g uz , declara c a devenit victima atacurilor puterii
comuniste de la Chi in u. Mi carea “Edinaya Gagauzia” a difuzat o declara ie în care las s se
în eleag c Procuratura General a R. Moldova ar fi instrumentul de r fuial cu publica ia.
Potrivit declara iei, Procuratura ar fi ini iat procesul de lichidare a publica iei g uze editat în
limba rus . Redactorul- ef al ziarului, Dmitri Papazoglo preciza c presiunile au început dup
publicarea unor materiale critice la adresa unor func ionari din organele de drept.
4. O instan de la Comrat a dispus aplicarea sechestrului pe conturile publica iei “Edinaya
uzia” pe suma de jum tate de milion de lei. Sechestrul a fost aplicat publica iei în baza
unei cereri de chemare în judecat depus de c tre procurorul autonomiei, care pretindea c
dou articole publicate de ziarul nominalizat i-au lezat onoarea i demnitatea. Redac ia ziarului
solicita Misiunii OSCE, misiunilor diplomatice acreditate în R. Moldova s nu admit ac iunile
arbitrare ale procuraturii care au ca scop principal desfiin area ziarului.
uirea i agresarea ziari tilor
1. În luna mai, ziarul „Moldavskie vedomosti” a fost supus unor controale financiare din
partea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corup iei, în cadrul unui proces de
urm rire penal ini iat de Procuratura General pentru o presupus infrac iune de „delapidare a
averii str ine în propor ii deosebit de mari”. Aceast învinuire i se aducea ziarului în urma
faptului c a publicat în paginile sale materiale publicitare ale întreprinderii „Cariera de la
Soroca”.
2. Pe data de 16 februarie, un reporter al cotidianului „Timpul de diminea ” a fost bruscat
de c tre un agent din paza de corp a prim-ministrului V. Tarlev pe teritoriul Bazei auto a
Aparatului Guvernului, inspectat de c tre premier. De i ziarista s-a legitimat, invocând faptul
premierul este o persoan public i viziteaz un obiectiv public, unul dintre gardienii
premierului, la indica ia efei Serviciului de Pres , a scos-o pe jurnalist cu for a din incinta
întreprinderii respective. Înainte de incident, ziarista publicase câteva articole în leg tur cu
unele nereguli comise de aceast institu ie la achizi ionarea a 17 automobile „Skoda”.
3. În edin a din 7 mai a CCA, a fost pus în concurs frecven a utilizat de c tre ”Radio
21” a c rei licen expira pe 8 iunie 2008. CCA a votat acordarea prin concurs a frecven ei
utilizate de Radio 21 în contradic ie cu Hot rârea Parlamentului nr. 433-XVI din 28.12.2006
prin care s-a aprobat “Regulamentul cu privire la procedura i condi iile de eliberare a
licen elor de emisie i a autoriza iilor de retransmisie”. Regulamentul prevede expres în art. 15,
17 c “frecven ele radio i TV disponibilizate se anun la concurs numai dup expirarea
termenului de valabilitate a licen elor”.
4. Pe data de 10 iulie 2008, ziaristul Ghenadie Brega, venit la Procuratura municipal din
Chi in u pentru a lua imagini cu unul dintre tinerii ancheta i în cazul forumi tilor acuza i c ar
fi lansat „prin intermediul portalurilor forum.md, torrentsmd.com, desteptarea.info i
unimedia.md .... multiple chem ri publice la r sturnarea prin violen
a orânduirii
constitu ionale i lichidarea statalit ii i integrit ii teritoriale a Republicii Moldova”, a fost
atacat fizic i verbal, de c tre o persoan în civil ie it din sediul Procuraturii.
5. Jurnalisti de la ”Ziarul de Gard ” au declarat c , dup publicarea la 4 septembrie a
articolului „Var torid la SIS” care relata despre tineri contacta i de un colaborator al
Serviciului de Informatii i Securitate care a încercat s -i racoleze într-o misiune, redac ia
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ziarului a fost supus unor presiuni i atacuri telefonice i electronice. Aceste ac iuni se repetau
zilnic, persoane neidentificate amenin ând c tiu numele reporterilor care au scris articolul,
adresele de domiciliu ale acestora, pe membrii familiilor lor, c le sunt ascultate telefoanele, le
este citit coresponden a electronic i c vor „avea probleme cu SIS-ul”.
6. La 8 octombrie, o echip a postului „PRO TV Chi in u” a fost bruscat de c tre un
poli ist i de vicecomisarul raionului Orhei în incinta Judec toriei din aceast localitate.
Poli tii au îngr dit accesul jurnali tilor în sala de judecat . Ulterior, la 16 octombrie, cei doi
poli ti au fost sanc iona i disciplinar „pentru comportament neadecvat cu jurnali tii”.
Sanc iunea disciplinar a fost ordonat de ministrul Afacerilor Interne.
7. La 11 octombrie, Vasile Costiuc, un cameraman de la postul TV pe Internet „JURNAL
TV”, a fost intimidat de poli ti. Incidentul s-a petrecut în Pia a Marii Adun ri Na ionale din
Chi in u, unde se desf urau manifest ri cu prilejul Zilei Na ionale a Vinului. Cameramanul a
fost asaltat de bodyguarzii efului statului în momentul când filma cum pre edintele trece pe la
fiecare cârcium improvizat din Pia , gustând din vinuri. Ulterior, operatorul a fost urcat intro ma in i plimbat vreo patruzeci de minute prin Chi in u. Pe durata c toriei, unul dintre cei
patru a luat camera operatorului i a privit tot materialul pe care îl filmase, f
ca s tearg
îns ceva. Nici unul dintre cei patru nu s-a legitimat, de i operatorul a solicitat acest lucru.
8. La 27 noiembrie, un operator al postului “PRO TV Chi in u” a fost obligat de c tre
agen ii din garda de corp a pre edintelui V. Voronin s tearg imaginile în care ap reau doi
ofi eri de paz urcând în ma in . Incidentul s-a produs dup vizita efului statului la Centrul
Anticorup ie.
9. În decembrie 2008, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a refuzat s prelungeasc
de drept licen a PRO TV Chi in u, enun ând c demersul postului de televiziune nu ar întruni
condi iile prev zute de art. 24 al Codului Audiovizualului, deoarece nu ar fi respectat toate
prevederile legisla iei audiovizuale i con inutul licen ei de emisie. De notat c cele patru cazuri
calificate drept derog ri de la prevederile legisla iei în vigoare, pe parcursul a 5 ani, sunt
irelevante. Ulterior, la conferin a de pres din 12 decembrie 2008, pre edintele CCA invoca alt
motiv, f când trimitere, de data aceasta, la prevederile art. 26 al Regulamentului cu privire la
procedura i condi iile de eliberare a licen elor de emisie i a autoriza iilor de retransmisie,
adoptat prin hot râre de Parlament, potrivit c rora se prelungesc doar licen ele de emisie
„ob inute în temeiul Codului Audiovizualului”. Mai mul i juri ti au considerat argumentele
CCA drept un tertip formal, deoarece, conform Codului Audiovizualului, “licen a de emisie se
prelunge te de drept radiodifuzorului, la solicitare, dac acesta a activat în conformitate cu
prevederile prezentului cod i a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licen ei de
emisie, condi iile prev zute în ea”.
10. La 26 decembrie, un poli ist a agresat-o fizic pe jurnalista Domnica Negru de la postul
„PRO TV Chi in u” i i-a distrus microfonul în timp ce aceasta realiza un reportaj despre jaful
filialei unei b nci din Chi in u. Incidentul s-a produs pe strada Petricani din capital . Anterior,
dup numeroase plângeri din partea jurnali tilor referitor la comportamentul inadecvat al
poli tilor, MAI a promis breslei jurnalistice c va aborda un stil civilizat de comportament cu
reprezentan ii presei.
Intimid ri. Arest ri. Dosare penale
1. La 11 februarie 2008, Procuratura General i-a intentat un dosar penal directorului
ziarului “Timpul de diminea ” Constantin T nase „pe faptul ac iunilor inten ionate îndreptate
spre a area vrajbei sau dezbin rii na ionale, rasiale sau religioase”.
2. La 11 aprilie 2008, pre edintelui Uniunii Jurnali tilor din Moldova, la Procuratura mun.
Chi in u, i s-au cerut explica ii în leg tur cu dezbaterile publice în aer liber, organizate de
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UJM la Chi in u în fiecare duminic în semn de protest fa de instituirea controlului
autorit ilor asupra institu iei publice a audiovizualului din R. Moldova.
3. La 30 aprilie 2008, jurnalistul Oleg Brega a fost re inut i condamnat la trei zile de arest
administrativ pentru inten ia de a protesta pa nic în fa a Palatului Na ional, unde avea loc o
festivitate cu ocazia anivers rii a 50-ea de la fondarea TVM. Poli ia l-a împiedicat pe jurnalist
se apropie de Palatul Na ional, iar judec toria sectorului Buicani a considerat „injurie”
pancarta cu inscrip ia „50 de ani de minciun ”, afi at de Brega.
4. La 10 mai, Ghenadie Brega, care protesta în fa a Guvernului, a fost agresat de c tre
ofi eri de poli ie în civil, apoi arestat i dus la Comisariatul de poli ie al sectorului Buiucani,
Chi in u, unde a fost inut timp de 48 de ore în condi ii inumane i degradante, fiind învinuit de
“nesubordonare cu rea-voin la cerin ele legitime ale colaboratorilor de poli ie, opunere de
rezisten i ultragierea poli iei“. La începutul lunii iunie, Judec toria sectorului Buiucani din
Chi in u a decis achitarea jurnalistului i a dispus clasarea dosarului din lipsa faptelor
contraven iei.
5. La 11 iunie, Procuratura din Chi in u a invitat un grup de tineri pentru a fi audia i în
cadrul unui dosar de urm rire penal , dup ce ace tia au publicat pe mai multe site-uri
comentarii critice la adresa actualei guvern ri de la Chi in u. Pân a merge la procurori, unora
dintre tineri le-au fost ridicate calculatoarele personale de pe care î i scriau comentariile.
6. Veronica Russu, jurnalist la “Ziarul de gard ”, a fost intimidat de c tre unul dintre
gardienii care înso eau un inculpat în sala de judecat . Incidentul s-a produs în incinta
Judec toriei Militare din Chi in u. Potrivit redac iei “Ziarului de gard ”, de i pre edintele
instan ei i-a permis reporterului s fotografieze în sal – dup pronun area edin ei sau în pauz
– gardianul, f a avea temei s impun restric ii, i-a interzis acest lucru. La finele edin ei de
judecat , reporterul i-a f cut o poz inculpatului cu permisiunea acestuia. A luat i câteva poze
din sala de judecat . De i nici un gardian nu intrase în imagine, un reprezentant al escortei s-a
apropiat de jurnalist i i-a interzis s mai fotografieze. Acesta i-a cerut legitima ia de jurnalist
(f
a fi abilitat cu asemenea drept), a luat-o i s-a retras, consultându-se cu un alt gardian.
Gardianul a refuzat s i motiveze restric iile.
7. La 10 noiembrie, administratorul Societ ii “Termocom” a refuzat canalului PRO TV s
participe la o emisiune în direct despre problema agentului termic în Chi in u, etichetându-l
drept “post ig nesc de televiziune”.
8. În luna noiembrie, reprezentan i ai PPCD în Parlament au formulat în câteva rânduri
acuza ii dure la adresa PRO TV, afirmând c activitatea acestui post ar submina interesele
na ionale ale R.Moldova. Pe data de 29 noiembrie, vicepre edintele Parlamentului Republicii
Moldova, pre edintele PPCD, Iurie Ro ca, a amenin at în mod direct PRO TV c va fi închis.
9. În noiembrie, Procuratura General a demarat o anchet în baza interpel rii deputatului
PPCD Stefan Sec reanu, pentru a stabili cine sunt proprietarii postului de televiziune PRO TV
Chi in u. Procuratura l-a informat pe deputat c legalitatea activit ii postului de televiziune
este examinat de un grup de lucru constituit din reprezentan ii Procuraturii Generale, ai
Procuraturii Anticorup ie i ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corup iei.
Procuratura a mai comunicat c Inspectoratului Fiscal Principal de Stat i-a fost solicitat s
efectueze un control din care s rezulte dac a fost sau nu respectat legisla ia fiscal , în ceea ce
prive te achitarea impozitelor, iar Consiliului Coordonator al Audiovizualului i s-a cerut s
verifice modul în care au fost respectate principiile comunic rii audiovizuale, prev zute de
Codul audiovizualului.
10. La 25 noiembrie 2008, ca urmare a unei scrisori adresate de c tre deputatul PPCD
Stefan Sec reanu premierului, Centrul de Medicin Preventiv a verificat respectarea nivelului
sonor în preajma postului PRO TV Chi in u. Anterior, al i speciali ti testaser nivelul radia iei
din preajma sediului sta iei tv. Într-o plângere anonim , cauza radiatiei era invocat drept motiv
frunzele de pe copacii din preajm ar fi c zut mai devreme ca de obicei.
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11. La 29 noiembrie, liderul PPCD Iurie Ro ca a insultat un reporter de la postul PRO TV
Chi in u (Tatiana urcanu), spunându-i: „Duduie, da i-mi voie s m exprim române te:
terge- i mucii. ...Foarte repede nu o s mai ai unde s te prostituezi". Incidentul s-a produs în
finalul unor dezbateri din cadrul „ThinkMoldova” desf urate la Academia de Studii
Economice din Chi in u, un proiect apolitic realizat de tineri cu atitudine civic . Amintim ca
declara iile ofensatoare la adresa jurnalistei de la PRO TV Chi in u au fost facute la finalul
dezbaterilor. Reporterul PRO TV Chi in u i-a solicitat lui Iurie Rosca explica ii pe marginea
unor declara ii f cute ce vizau postul de televiziune. Cel din urm îns a insultat jurnalista. În
aceea i zi, un comportament brutal a manifestat fa de un alt reporter (Sorina Obreja) de la
PRO TV Chi in u i pre edintele Vladimir Voronin.
12. La 25 decembrie, mai multe ONG-uri media i pentru ap rarea drepturilor omului au
luit la Chi in u, în semn de solidaritate cu persoanele i organiza iile care au fost
împiedicate de autorit i s organizeze întruniri publice. Protestatarii nu au fost l sa i de c tre
poli ti s se apropie de sediul legislativului i nici de Pre edin ie. Mar ul de protest s-a
încheiat în fa a Ministerului Afacerilor Interne unde, un angajat al MAI, recunoscut de
protestatari ca fiind Petru Corduneanu, fost vicecomisar al ora ului, i-a etichetat pe protestatari
cu “râsuri i lep turi ale societ ii care de diminea umbl pe str zi i încurc s rb torile
religioase de iarn ”.
Este o list nici pe departe complet care caracterizeaz rela iile dintre institu iile mediatice i
autorit i. Este o dovad a faptului c anul preelectoral 2008 nu a însemnat o schimbare în bine a
rela iilor respective. Lista este incomplet , dat fiind c nu fiecare caz de abuz i de îngr dire a
libert ii mass-mediei de a- i exercita misiunea a fost raportat ori dat publicit ii. De exemplu, un
studiu recent releva faptul c o treime din num rul redac iilor membre ale Asocia iei Presei
Independente s-au confruntat cu probleme în rela iile lor cu Administra iile Publice Locale. Cele
mai frecvente probleme invocate de redac ii au fost, în ordine descresc toare: limitarea accesului
reporterilor la edin e, accesul limitat la informa ie, campaniile de denigrare, intimidarea
reporterilor i ac ionarea în judecat . [38]
De men ionat c i presa, i societatea civil , i organismele interna ionale au reac ionat în
repetate rânduri la comportamentul autorit ilor în raport cu institu iile mediatice. Mai întâi – reac ia
unei institu ii mediatice: cotidianul “Timpul de diminea ”, dup declara ii ale pre edintelui i
premierului rii referitoare la necesitatea deschiderii guvern rii c tre pres , dup îndemnurile
adresate func ionarilor s perceap colaborarea cu mass-media ca pe o component important i
responsabil a atribu iilor de serviciu, a decis s testeze „cât cost ” respectivele declara ii i
îndemnuri. Astfel, 2 ziari ti ai cotidianului au tot telefonat la servicii de pres i în anticamerele
unor mini tri, solicitând s li se organizeze interviuri cu mini trii. Din 11 solicit ri de la diferite
ministere jurnali tii nu au ob inut nici un r spuns univoc în ce prive te organizarea vreunui interviu.
În majoritatea cazurilor, persoanele responsabile invocau fie c mini trii sunt foarte ocupa i, fie c
sunt în deplas ri.
Reac ii oficiale
La 31 ianuarie 2008, pre edintele Vladimir Voronin, în cadrul edin ei l rgite a Colegiului
Serviciului de Informa ii i Securitate (SIS) al R. Moldova, solicit acestuia implicarea în procesul
de contracarare a finan rilor ilicite ale partidelor politice i mass-mediei, inclusiv din resurse din
afara rii. Pre edintele rii manifestase i anterior nemul umiri fa de finan area din exterior a
unor mijloace de informare autohtone. De data aceasta, îns , în premier , pre edintele solicita
implicarea unei institu ii de for . La trei s pt mâni de la edin a SIS, noul director al acestuia,
Artur Re etnicov, fost consilier preziden ial, într-un interviu acordat Agen iei de stat „Moldpres”,

19

Evaluarea situa iei mass-media din Republica Moldova

sa s se în eleag c institu ia pe care o reprezint va aplica ac iunile necesare în vederea
contracar rii finan rii de peste hotare a unor mijloace de informare i forma iuni politice din
Moldova.
Pe 17 iulie 2008, pre edintele Vladimir Voronin, în cadrul unei edin e a Comisiei Na ionale
pentru Integrare European , critica în termeni duri presa de opozi ie din Moldova. eful statului
considera c ”problema actualei percep ii a Moldovei în multe capitale din Uniunea European o
constituie faptul c mul i evalueaz situa ia pe baza unor zvonuri, cred în vechile stereotipuri, se
informeaz exclusiv din presa de opozi ie i din presa electronic care poate s arunce, i arunc , ce
vrei pe paginile internetului”, c ziari tii ”trebuie s aib soveste, c asta-i ara noastr ” i c
”trebuie s ar m lumii întregi care sunt eforturile concrete ale Moldovei, dar nu acele supte din
degetele murdare ale cuiva i cu interesele respective”. [39]
Atragem aten ia asupra unui fapt “întâmpl tor”. Pe 25 iunie 2008, a fost f cut public o
declara ie semnat de c tre Liga jurnalistilor profesioni ti din RM, Compania Teleradio Moldova,
TV Moldova 1 i Radio Moldova, [40] în care, între altele, se spunea c ”în Republica Moldova se
desf oar un proces de deta are crescând fa de practica restric iilor i controlului presei i al
jurnali tilor din partea autorit ilor de stat”, c ”statul a oferit garan ii sigure i drepturi intangibile
pentru afirmarea, inclusiv prin mass-media, a drepturilor omului”, c s-a încheiat ”procesul de
deetatizare a mass-media”, c în domeniul audiovizualului ”au loc un ir de reforme profunde”, c
autorit ile statului ”nu intervin în politica editorial a publica iilor sau în cea a programelor de
radio i televiziune.”. ”Cu toate acestea, se spunea în declara ie, mul i dintre „monitorii” interni i
externi nu doresc ori nu sunt în stare s vad tendin ele pozitive în afirmarea libert ii presei... Este
vorba de încerc rile unor publica ii, posturi de radio i televiziune, unor lideri de opinie de a
monopoliza opinia public , de a pretinde la exclusivitate în spa iul mediatic i politic. Ei se declar
de in tori ai adev rului în ultim instan , f cînd presiuni asupra altor pozi ii mediatice, inclusiv
asupra celor care poart responsabilitate fa de viitorul Republicii Moldova, de imaginea rii în
ansamblu. Mai mult, ei recurg la un stil de def imare a RM, profesînd un stil de comunicare
agresiv, cu preten ii de not ultimativ fa de to i cei care au o alt opinie decît a lor.
Punem la curent OSCCE (ortografie preluat din textul original – n.r.), CE, UE, alte institu ii
interna ionale, misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova c procesele de
democratizare desf urate în ara noastr sînt ireversibile... Pornind de la succesele deja ob inute în
domeniul libert ii presei în ara noastr , pled m i în continuare pentru o pres liber i deschis ,
corect cu cet eanul, accesibil pentru publicul larg, sincer cointeresat în opera de edificare i
prosperare a statului Republica Moldova.” Nu facem leg tur direct între declara ia aceasta i cea a
pre edintelui rii, dar este u or de observat c ”viziunile principale” asupra mass-mediei ”de
opozi ie”, din declara ia din 25 iunie au fost reiterate de eful statului pe 17 iulie.
La 22 decembrie 2008, în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu ambasadorii unor ri
europene i cel al SUA, pre edintele Vladimir Voronin declara c “nu am efectuat i nu vom
efectua presiuni asupra jurnali tilor care activeaz legal pe teritoriul Republicii Moldova”, c
“orice reprezentant al mass-media are dreptul la primirea i distribuirea informa iei. Am adoptat în
acest sens mai multe acte legislative care sînt în corespundere cu cerin ele europene” i c
“autorit ile pledeaz pentru o libertate deplin a mass-media în R. Moldova.”. [41] Anterior presa
de la Chi in u relata despre faptul c un oficial american ar fi fost împuternicit de statele membre
ale UE, OSCE i Consiliului Europei s discute cu pre edintele Vladimir Voronin despre
„subiectele ce au ap rut recent cu privire la libertatea mass-media în R. Moldova". În acest sens, UE
a prezentat o not verbal diploma iei modovene ti. [42]. Exper i locali constatau c presiunile din
anul 2008 asupra unor redac ii au avut o intensitate i frecven f
precedent în R. Moldova,
explicându-le i prin faptul ca a fost un an preelectoral.
adar, vom observa o reac ie neunivoc a autorit ilor statale fa de problematica libert ii
mass-mediei: adoptarea unui „limbaj european” în declara ii i întâlniri oficiale, i un comportament
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caracterizat de ac iuni ostile în raport cu mass-media în practica real . De fapt, este expresia
dublelor standarde, a logocra iei i reminiscen elor trecutului recent.
Reac ii ale societ ii civile
În luna martie a anului 2008, 6 organiza ii nonguvernamentale în domeniul mass-media au
cerut autorit ilor din Republica Moldova s pun cap t practicii de h uire i intimidare a massmedia, de îngr dire a accesului jurnali tilor la evenimente de interes public dup criterii ideologice
i politice. Deteriorarea situa iei mass-media în Republica Moldova, constatau semnatarii
declara iei, a devenit i mai evident dup ce conduc torul statului a ordonat colaboratorilor
Serviciului de Informa ii i Securitate s efectueze controlul surselor de finan are a partidelor i a
presei independente, în contextul declan rii neoficiale a campaniei pentru alegerile parlamentare
din 2009.
În luna aprilie 2008, opt organiza ii neguvernamentale în domeniul mass-mediei au luat
atitudine în leg tur cu aplicarea sechestrului pe contul publica iei „Jurnal de Chi in u”,
exprimându- i profunda îngrijorare pentru pericolul poten ial de a „bloca apari ia acestei
publica ii.”. Autorii declara iei considerau cazul „Jurnalului de Chi in u” o confirmare în plus c
„de la litera legii i pân la fapta justi iei moldovene ti este o distan lung ”.
La pu in timp dup întâlnirea pre edintelui V.Voronin cu conduc torii mass-media din
R.Moldova, în cadrul c reia eful statului a dat asigur ri c actuala putere nu va îngr di libertatea de
exprimare, 6 organiza ii de media, într-o declara ie public î i exprimau îngrijorarea în leg tur cu
faptul anchet rii i ridic rii calculatoarelor unor tineri, dup ce ace tia i-au exprimat opinia pe mai
multe forumuri din Internet. Tinerii erau acuza i c prin intermediul portalurilor „au lansat multiple
chem ri publice la r sturnarea prin violen a orânduirii constitu ionale i lichidarea statalit ii i
integrit ii teritoriale a Republicii Moldova”. Semnatarii declara iei atr geau aten ia asupra faptului
opiniile exprimate de tinerii forumi ti trebuie delimitate de eventuale fapte care ar putea c dea
sub inciden a Codului Penal i remarcau faptul c anchetarea forumi tilor este a treia ac iune de
acest fel în anul 2008.
La mijlocul lunii mai, într-o ampl declara ie public , opt organiza ii din domeniul mass-media
constatau o agravare continu a situa iei presei în Republica Moldova. „În pofida recentelor
declara ii de ata ament la principiile libert ii presei, f cute de pre edintele Vladimir Voronin i
premierul Zinaida Greceanîi, ac iunile de intimidare a jurnali tilor, de violare a dreptului la libera
exprimare, de supunere a presei nu înceteaz , ci, dimpotriv , se intensific .”. Autorii declara iei
invocau, intre multe cazuri, si cel al Consiliului Coordonator al Audiovizualului care, în cadrul
edin elor din 7-8 mai, nu a acordat nici o frecven „posturilor care ofer acces opozi iei sau
difuzeaz opinii critice la adresa actualei guvern ri”, în schimb, “postul de radio Antena C, care
apar ine PCRM, a ob inut cinci frecven e, inclusiv una în Chi in u”, ...”Euro TV, administrat de
PPCD, a ob inut nou frecven e, iar NIT, care apar ine PCRM, - 12.”. Semnatarii declara iei
afirmau c un asemenea comportament din partea CCA „indic asupra faptului c deciziile adoptate
sunt prestabilite în afara acestui organ, iar membrii CCA nu fac decât s exprime ni te interese
partizane, care submineaz rolul de câine de paz al mass-media”.
În luna iulie, organiza ii neguvernamentale din domeniul mass-media din Republica Moldova
au difuzat o declara ie în care î i exprimau îngrijorarea în leg tur cu îngr direa de c tre autorit ile
moldovene a accesului jurnali tilor str ini la informa ie prin neacreditarea acestora sau prin
tergiversarea nemotivat a procedurii de acreditare. Declara ia se referea la cazul de îngr dire a
accesului jurnalistei Lina Grâu, angajata Agen iei NewsIn din România, la conferin a de pres
sus inut de pre edintele Voronin pe 23 iulie, pe motiv c nu avea acreditare. Cazul era cu atât mai
revolt tor, cu cât Agen ia nominalizat solicitase Ministerului Afacerilor Externe i Integr rii
Europene (MAIE) acreditarea jurnalistei Lina Grâu înc în luna aprilie.
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În luna septembrie, organiza iile neguvernamentale din domeniul mass-media i-au exprimat
îngrijorarea profund în leg tur cu ac iunile de h uire i intimidare, semnalate de jurnali tii de la
pt mânalul “Ziarul de Gard ”, dup publicarea unui articol despre tineri contacta i de un
colaborator al Serviciului de Informa ii i Securitate care a încercat s -i racoleze într-o misiune.
Semnatarii declara iei au cerut Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de
Informa ii i Securitate s asigure protec ia jurnali tilor de la “Ziarul de Gard ”, s identifice i s
pedepseasc persoanele care comit ac iuni de limitare a dreptului la informare i libera exprimare.
La sfâr itul lunii octombrie, organiza iile neguvernamentale din domeniul mass-media declarau
profunda lor ingrijorare în leg tur cu atacurile f
precedent lansate la 23 octombrie 2008, în
Parlamentul Republicii Moldova, împotriva postului de televiziune PRO TV Chi in u, atacuri care
ar putea conduce la “lipsirea postului de licen a de emisie i ar d una unor alegeri libere i corecte
în Moldova”. Deputatul frac iunii Partidului Popular Cre tin Democrat, tefan Sec reanu, a învinuit
PRO TV c ar fi un post „specializat în atacarea, subminarea, discreditarea i culpabilizarea
institu iilor statului de drept, în calomnii i etichet ri gratuite, precum i în provocarea cu
premeditare a st rilor artificiale de instabilitate i panicii în societate”. Un alt deputat, Vladimir
Braga, neafiliat, s-a ar tat nemul umit de con inutul unei emisiuni de dezbateri, din 20 octombrie,
declarând c "opinia public a fost prelucrat în materie de ce partide trebuie votate la alegerile
parlamentare din 2009", i a cerut CCA s cerceteze dac Pro TV nu a înc lcat, prin emisiunea în
cauz , legisla ia, „ inând cont de faptul c astfel de subiecte, deseori, sunt abordate de acest post de
televiziune i pornind de la faptul c , deocamdat , campania electoral nu a fost anun at oficial”.
Autorii declara iei precizau c , pentru prima dat , deputa ii fac în Parlament „aprecieri atât de grave
la adresa acestui post care activeaz timp de nou ani pe pia a informa ional din R.Moldova.
Exprimându- i sprijinul pentru PRO TV Chi in u, semnatarii îndemnau mass-media, societatea
civil , partidele politice „s se solidarizeze în demersul de ap rare a libert ii presei i democratiei,
pentru a nu admite lichidarea sau acapararea de c tre actuala putere a înc unui post TV, cum a fost
cazul „Antenei C” i „Euro TV”, „TVR1”, „Pervîi kanal v Moldove”, „Blue Star” (B i).”.
Coali ia Civic pentru Alegeri Libere i Corecte – Coali ia 2009, într-o declara ie public
recomanda Consiliului Coordonator al Audiovizualului „s nu admit , în pragul alegerilor
parlamentare, sistarea activit ii PRO TV Chi in u i eliminarea acestui post cu pondere de pe pia a
mediatic moldoveneasc ” i chema autorit ile statului „s asigure pluralismul democratic,
libertatea de exprimare i accesul la informa ia de interes public - precondi ii esen iale pentru
realizarea unor alegeri parlamentare libere i corecte, precum i integrarea european a Republicii
Moldova”.
Reac ii ale unor forma iuni politice
La începutul lunii decembrie, reprezentan i ai Partidului Democrat din Moldova (PDM), iar
anterior i cei ai Alian ei „Moldova Noastr ”, declarau c partidele de opozi ie au devenit inta unor
tehnici de manipulare a opiniei publice i de distorsionare a realit ii, elaborate i aplicate de
partidul de guvern mânt. Tehnica de manipulare e simpla, func ioneaz perfect i este menit s
demoleze opozi ia din Moldova, nota în context HotNews.md. “Arma secret a comuni tilor
moldoveni se nume te „Agen ia multimedia „Omega”. [43]. Tehnica de manipulare, potrivit PDM,
const în contrapunerea reprezentan ilor opozi iei unul împotriva altuia. PDM mai afirma c
Agen ia „Omega” este o crea ie a staff-ului electoral al partidului de guvern mânt, o structur
media „de propagand comunist , generatoare de tiri de dezinformare i de denigrare a opozi iei,
care mai apoi sunt preluate de alte canale TV, radiouri i agen ii de tiri, subordonate guvern rii”. În
replic , Agen ia multimedia „Omega” a catalogat declara ia PDM drept ingerin în politica
editorial a unei institu ii media i, în consecin , amenin are la adresa libert ii de exprimare în R.
Moldova. Totodat , Agen ia „Omega” nu infirma, dar nici nu confirma afirma iile PDM privitor la
faptul c respectiva institu ie media ar face jocul partidului de guvernamânt.
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La mijlocul lunii decembrie, Partidul Liberal (PL) î i exprima indignarea fa de faptul c
postul public de televiziune Moldova-1 i postul privat NIT denatureaz mesajul s u. Liderul PL
men iona în cadrul unei conferin e de pres c la 11 decembrie partidul i-a f cut public pozi ia
fat de Codul Înv mântului. Potrivit spuselor sale, cele dou posturi au informat c PL, chipurile,
ar fi împotriva înv mântului gratuit, fapt ce nu corespunde realit ii.
La începutul lunii ianuarie 2009, Alian a „Moldova Noastr ” (AMN) sustinea c postul de
radio Antena C este aservit politic puterii comuniste. La o concluzie în acest sens forma iunea a
ajuns ca urmare a unei monitoriz ri a emisiei postului de radio. Forma iunea amintea c postul
Antena C a fost creat ca institu ie public municipal , dar ulterior a fost „privatizat abuziv dup
adoptarea Codului Audiovizualului i luat sub control de proteja ii guvern rii comuniste”.
Reac ii din exterior
În luna iulie, unsprezece misiuni diplomatice europene acreditate la Chi in u au difuzat o
declara ie comun privind starea democra iei i a libert ii de exprimare în Republica Moldova,
inând cont de Raportul cu privire la implementarea Planului de Ac iuni Republica Moldova –
Uniunea European . În declara ie, se men iona c , de i Republica Moldova a înregistrat progrese
veritabile în îmbun irea cadrului legislativ privind libertatea de exprimare, trezesc îngrijorare
ac iunile întreprinse de c tre organele de drept împotriva mass-media, nivelul independen ei
editoriale a Companiei publice “Teleradio Moldova”, pluralismul în sectorul audiovizual în întreaga
ar . Misiunile europene au amintit autorit ilor moldovene c libertatea de exprimare, pluralismul
i independen a mass-media, cât i accesul liber la informa ie obiectiv , variat i echilibrat joac
un rol decisiv pentru aleg tori în stabilirea preferin elor lor electorale în baza unei op iuni
documentate. Progresul remarcabil în exercitarea libert ii de exprimare i în organizarea alegerilor
din 2009 în deplin concordan cu angajamentele asumate fa de OSCE, Consiliul Europei i
comunitatea interna ional ar constitui argumente solide pentru intensificarea rela iilor dintre R.
Moldova i UE, se men iona în declara ie.
Organiza ia de Media din Sud-Estul Europei (SEEMO), cu sediul la Viena, a adresat o not de
protest premierului moldovean Zinaida Greceanîi în care î i exprima îngrijorarea în leg tur cu
tergiversarea procesului de acreditare în Republica Moldova a unui reporter român. SEEMO îi
solicita prim-ministrului moldovean s întreprind m suri pentru eliberarea cât mai rapid a
carnetului de acreditare pe numele Linei Grâu. Organiza ia chema autorit ile de la Chi in u s
activeze într-o manier transparent i s nu limiteze accesul jurnali tilor la informa ie.
În luna octombrie, Organiza ia de Media din Sud-Estul Europei (SEEMO) a adresat
autorit ilor a patru state, inclusiv celor din Republica Moldova, apeluri ce vizeaz încetarea
uirii unor jurnali ti i institu ii mass-media. SEEMO se ar ta îngrijorat de h uirea jurnali tilor
de investiga ie de la s pt mânalul “Ziarul de Gard ” dup publicarea unui articol (“Var torid la
SIS”) i solicita premierului i ministrului de Interne ini ierea unei investiga ii corespunz toare.
La 25 noiembrie 2008, efii Misiunilor Statelor Membre ale Uniunii Europene, Delega ia
Comisiei Europene i Biroul Reprezentantului Special al Uniunii Europene cu re edin a în
Republica Moldova, printr-o declara ie comun , f ceau apel la autorit ile Republicii Moldova s se
asigure c ”viitoarele alegeri parlamentare se vor desf ura în conformitate cu standardele
interna ionale pentru alegeri democratice.”. Autorii declara iei mai subliniau: ”Consider m
important garantarea accesului la mijloacele de informare al tuturor partidelor participante la
alegeri, precum i asigurarea unei acoperiri media echilibrate a procesului alegerilor. În aceast
privin , acord m o importan deosebit independen ei editoriale a mijloacelor audio-vizuale
publice i caracterului pluralist al acestora în timpul campaniei electorale. O relevan deosebit vor
avea i reînnoirile licen elor de emisie.”. Semnatarii declara iei aminteau c vor continua s
urm reasc îndeaproape ”modul în care va evolua campania electoral i desfa urarea viitoarelor
alegeri”.
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La 16 decembrie 2008, Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Haraszti, a
chemat autorit ile moldovene s reînnoiasc licen a postului PRO TV Chi in u pentru a asigura
pluralismul, în special în ajunul alegerilor parlamentare din 2009. „Închiderea PRO TV Chi in u va
fi un important pas înapoi în contextul pluralismului deja limitat în mass-media din ar , i va
contraveni angajamentelor în domeniul libert ii presei pe care Moldova le-a f cut în fa a OSCE", a
scris Haraszti într-o scrisoare adresat vicepremierului Andrei Stratan, ministrul de Externe. Cu
referire la preten iile Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) fa de “PRO TV
Chi in u” c ar fi admis anumite înc lc ri, Miklos Haraszti scria: „În timp ce recunosc importan a
activit ii de reglementare i monitorizare a CCA, nu este acceptabil ca înc lc ri minore s fie
utilizate pentru a închide o sta ie popular " i amintea c rolul principal al unei autorit i de
reglementare „este s asigure pluralismul, nu s -l restric ioneze".
La 12 decembrie 2008, Comisarul pentru rela ii externe i politic european de vecin tate,
Benita Ferrero-Waldner, se declara îngrijorat de decizia din 11 decembrie 2008 a Consiliului
Coordonator al Audiovizualului din Moldova de a refuza prelungirea licen ei de emisie postului
PRO TV Chi in u. Potrivit oficialului european, libertatea presei este unul din principiile
fundamentale ale unei democra ii eficiente, iar “respectarea principiilor democratice i a drepturilor
omului constituie elementul-cheie al rela iilor noastre cu R. Moldova”. Benita Ferrero-Waldner
sublinia importan a respect rii de c tre autorit ile moldovene a angajamentelor interna ionale în
domeniul democra iei, drepturilor omului i libert ii presei, în special, în ajunul alegerilor
parlamentare din prim vara anului 2009.
“Grebla” Electoralei 2009
Atât reac iile interne, cât i cele externe sunt un indicator al “febrei electorale” care a cuprins
societatea i în care s-au f cut resim ite grimasele comportamentului autorit ilor, dar i al massmediei în campaniile electorale anterioare. Pentru a diminua cumva “grimasele” comportamentului,
cel pu in al mass-mediei electronice, autoritatea na ional de reglementare a domeniului, conform
legisla iei electorale i audiovizuale, urma s stabileasc “reguli de joc” i pe perioada apropiatei
campanii electorale.
Astfel, CCA, în conformitate cu prevederile legisla iei na ionale, a elaborat i a plasat pe site
proiectul Concep iei reflect rii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 2009 în
institu iile audiovizualului din Republica Moldova, pe care l-a aprobat prin Decizia nr.3 din
28.01.2009.
Unele organiza ii neguvernamentale de media i partide politice de opozi ie au atras aten ia
asupra mai multor prevederi ale proiectului, în stare s stinghereasc institu iile audiovizualului în
reflectarea campaniei electorale. De exemplu, Asocia ia Presei Electronice APEL a elaborat i a
prezentat CCA în timp util un ir de propuneri i recomand ri de îmbun ire a proiectului, parte
dintre care au fost acceptate, dar nu de natur s redreseze esen ial con inutul documentului. Astfel,
prevederea c în campania electoral “institu iile audiovizualului nu vor prezenta în buletinele de
tiri informa ii despre concuren ii electorali”, pe care APEL o considera neavenit i pasibil s
limiteze accesul publicului la informa ia despre concuren ii electorali, a r mas intact i doar
Comisia Electoral Central , având prerogative legale corespunz toare, a omis-o. S preciz m c , în
campanile electorale anterioare, o recomandare în acest sens f cuse i misiunea OSCE.
CCA nu a organizat o dezbatere public a proiectului, fapt ce ar fi sporit ansele de
îmbun ire a calit ii documentului. i doar în cadrul conferin ei na ionale “Ac iuni media pentru
educa ie electoral ” desf urat pe 29 ianuarie 2009 la Chi in u, adic a doua zi dup adoptarea
Concep iei de c tre CCA, a ap rut posibilitatea de a dezbate con inutul documentului. Este
adev rat, a fost alocat timp insuficient, inclusiv pentru a formula i a prezenta la CEC toate
propunerile, pân ca aceasta, în baza Concep iei CCA s adopte (în edin a din 02.02.2009)
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009
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în mijloacele de informare în mas din Republica Moldova. În consecin , documentul care urma s
serveasc scopului central de a asigura informarea corect , impar ial a cet enilor asupra ofertelor
electorale, care urma s detalizeze i s concretizeze reguli exacte de joc în campania electoral , în
mare parte, copiaz prevederile deja existente în legisla ia na ional . Mai mult, pentru prima dat
nici Concep ia, nici Regulamentul, nu prev d timp de anten gratuit oferit de c tre radiodifuzorii
publici pentru prezentarea platformelor concuren ilor electorali.
Alegerile parlamentare 2009 sunt primele de la adoptarea Codului audiovizualului care, în art.
7 (3) stipuleaz : „Pentru încurajarea i facilitarea exprim rii pluraliste a curentelor de opinie,
radiodifuzorii au obliga ia (cursivul nostru – n.r.) de a reflecta campaniile electorale în mod veridic,
echilibrat i impar ial”. De i „obliga ia” este prev zut pentru to i radiodifuzorii, atât Concep ia
CCA (p.58), cât i Regulamentul CEC (p.65), ofer posibilitate institu iilor private ale
audiovizualului, dac nu nu doresc, s nu participe la reflectarea campaniei electorale. Este suficient
doar s i fac public inten ia în termen de 5 zile din data public rii Regulamentului, informând în
scris CEC i CCA. Eschivarea unor importan i radiodifuzori priva i de la reflectarea campaniilor
electorale anterioare a trezit de fiecare dat îngrijor ri din partea tuturor, în afar de... autorit i. În
lipsa voin ei autorit ilor, nu a putut schimba situa ia nici chiar o prevedere atât de tran ant din
Codul audiovizualului. Faptul nu are îndrept ire din moment ce radiodifuzorii, indiferent de
clasificare, utilizeaz frecven e terestre care sunt partimoniu na ional, iar alegerile constituie un
eveniment major pentru destinul unei democra ii. În plus, utilizarea în campania electoral a
frecven elor pentru agita ie în favoarea unui concurent i în defavoarea altuia are similarit i cu un
act de corup ie.
Regulamentul CEC a l sat intact , în p.58, i alt prevedere din Concep ia CCA, potrivit
reia în emisiunile de dezbateri „concuren ii electorali sau reprezentan ii lor î i exprim liber
opiniile. Totodat , se interzice:
- punerea în pericol a ordinii constitu ionale, a ordinii publice, a siguran ei persoanelor i a
bunurilor materiale;
- expunerea unor afirma ii care pot aduce prejudicii demnit ii umane i onoarei concurentului
electoral” [54] No iunile cuprinse în sintagmele „ordine constitu ional ”, „ordine public ”,
„siguran a bunurilor materiale”, „prejudiciu demnit ii umane i onoarei” sunt într-atât de
interpretabile, încât pot crea dificult i majore oric rui moderator de dezbateri electorale.
Vom mai preciza c , în conformitate cu prevederile Codului electoral, CEC asigur semnarea
de c tre partide, alte organiza ii social-politice i reprezentan ii mass-media a unui Cod de conduit .
Ac iunea trebuie ini iat pân la începerea campaniei electorale, de i Codul de conduit poate fi
semnat de partide politice i institu ii media, i în campania electoral . În acest context, pe 23
ianuarie 2009, CEC a organizat semnarea Codului de conduit privind desf urarea i reflectarea
campaniei electorale la alegerile parlamentare 2009. Codul reprezint o conven ie încheiat între
concuren ii electorali i reprezentan ii mass-media care exclude lezarea demnit ii i imaginii
concuren ilor electorali. De notat c documentul a fost semnat de 13 partide i 15 institu ii media
imediat dup prezentarea acestuia la CEC. Din con inutul Codului re inem c semnatarii lui,
“con tien i de importan a alegerilor pentru constituirea unei societ i democratice, interesa i de
desf urarea procesului electoral într-un mod democratic, ghida i de necesitatea dep irii climatului
de neîncredere între partide, hot râ i s consolideze garan iile pentru desf urarea unor alegeri
libere i corecte, în procesul de desf urare i reflectare a campaniei electorale la alegerile
parlamentare din 2009”… au convenit c vor respecta, inclusiv “a) drepturile, libert ile i
demnitatea altor semnatari la campania electoral i ale aleg torilor; b) libertatea presei, inclusiv
dreptul de a monitoriza alegerile; c) drepturile i libert ile observatorilor acredita i”. Merit
remarcate “spiritul, stilul i limbajul european” al documentului.
La 10 februarie 2009, candidatul forma iunii Alian a “Moldova Noastr ”, Victor Osipov, a
declarat în cadrul unei conferin e de pres c forma iunea a înaintat CEC i CCA o sesizare în care
se declar grav afectat de condi iile inegale i de metodele ilegale aplicate de PCRM, dar i de
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unele institu ii mass-media. El a men ionat c , „din momentul începerii campaniei electorale,
înc lcarea legisla iei s-a amplificat i a c tat un caracter i mai grav, iar principalul generator al
înc lc rii de norme electorale este PCRM, secundat de Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD)”.
Reprezentantul AMN invoca faptul c , la 7 februarie, la Palatul Na ional (sal administrat de
Guvern prin Ministerul Culturii), f a avea calitatea de concurent electoral, PCRM a desf urat un
eveniment electoral de amploare, în cadrul c ruia a lansat platforma i lista de candida i pentru
alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009. „PCRM a înc lcat în mod flagrant, deliberat i sfid tor
articolul 47 alineat (1) al Codului electoral, care dispune exhaustiv: ,,agita ia electoral în favoarea
concurentului electoral se admite numai dup înregistrarea acestuia de c tre organul electoral”.
Aceast forma iune a depus actele de înregistrare, dar înc nu era înregistrat , urmând s a tepte
verificarea actelor de c tre CEC i luarea deciziei oficiale”, se men iona în sesizarea AMN. Potrivit
lui Victor Osipov, AMN a înregistrat i o serie de înc lc ri ale Codului audiovizualului de c tre
radiodifuzorii care au dat preferin partidului de guvern mânt i l-au prezentat într-o lumin
pozitiv , ignorând punctul de vedere al opozi iei. „Compania public „Teleradio-Moldova”,
posturile NIT i N4 i al i radiodifuzori au înc lcat Codul electoral, prezentând în mod ilegal
ac iunile electorale ilegale ale PCRM”, a subliniat candidatul AMN citând din sesizare. Potrivit lui,
în list este i postul de televiziune EU TV, utilizat de PPCD ca post de partid. Doar Pro TV i TV 7
au asigurat pluralismul de opinie, constat AMN.
Pe moment, vom preciza c printre cei care au semnat pe 23 ianuarie Codul de conduit privind
desf urarea i reflectarea campaniei electorale în alegerile parlamentare 2009, se num
i
forma iunile politice, i institu iile mediatice la care s-a f cut referire la conferin a de pres a AMN.
Pe de alt parte, asupra situa iei în care partidul de guvern mânt, “coali ia ro -oranj” comit multiple
abuzuri, inclusiv utilizarea canalelor influente de radio i televiziune în scopuri politice, au indicat
repetat pe tot parcursul anului 2008 i societatea civil din ar , i organisme europene i
interna ionale. Faptul în cauz diminueaz importan a Codului de conduit privind desf urarea i
reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare 2009, fiduciarizând o idee democratic
pre ioas .
Generaliz ri i concluzii
Condi iile în care a activat mass-media din Republica Moldova în anul preelectoral 2008
demonstreaz o continu degradare a st rii ei, iar eforturile de a ie i din zona de influen a
autorit ilor s-au dovedit a fi insuficiente i ineficiente. Statul continu s fie un actor influent atât
pe pia a politic , cât i pe pia a economic . Guvernarea utilizeaz preponderent poten ialul
ideologic al unui important num r de institu ii mediatice influente, fapt care prejudiciaz
pluralismul i diversitatea de opinii necesar în circuitul social. Este evident discrepan a dintre
declara iile oficialilor privind importan a i necesitatea libert ii mass-mediei i realitate, dintre
calitatea legisla iei media i implementarea ei. Crearea unui mediu favorabil dezvolt rii unei prese
independente din punct de vedere economic i editorial nu a devenit o prioritate nici în politica
statal , nici în preocup rile multor institu ii mediatice. Dimpotriv , mediul de operare al massmediei este caracterizat de un control dur al statului. Controlul se resimte pe câteva direc ii:
1) dirijarea fluxurilor de informa ii care se manifest , în principal, prin deturnarea lor c tre
institu iile mass-mediei afiliate puterii, indiferent de statutul lor, public sau privat; printr-un sistem
de acreditare selectiv a jurnali tilor la evenimentele de importan public major ; prin cenzura
nedeclarat i neafi at instituit la institu iile mass-media în care are încredere, cenzur care
impune publicarea/difuzarea doar a informa iei pozitive, dac aceasta se refer la autorit i;
2) încurajarea, în pofida prevederilor legale, a concuren ei neloiale în mass-media, lucru
resim it prin finan are direct , din bani publici, a presei locale care reflect preponderent activitatea
administra iilor raionale i municipale; prin finan area indirect (direc ionarea publicit ii din partea
unor institu ii de stat i companii publice c tre mass-media de stat sau cea privat loial puterii);
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prin cre terea artificial a tirajelor ziarelor apropiate puterii (perfectarea abonamentelor din bani
publici); prin pre uri de vânzare mai mici ale ziarelor de stat în compara ie cu pre urile de cost ale
ziarelor independente. Sus inerea mass-mediei de c tre stat se face în mod selectiv, în lipsa unei
politici bazate pe principii exacte, transparente, non-discriminatorii, de echitate, care s
îndrept easc plenar cazurile de finan are a mass-mediei din bani publici.
Situa ia creat denot :
a) o reminiscen vie a sentimentului paternalist persistent al statului autoritar de cândva în
raport cu mass-media;
c) o manifestare a logocra iei care, de i mai pu in dens , e omniprezent înc ;
d) un decalaj semnificativ între inten ii declarate de adeziune la valori europene i ac iuni reale;
e) o atitudine neadecvat a mass-mediei fa de modul de aplicare a legisla iei în practica real ;
f) o dezvoltare prea lent a societ ii civile care s fie în stare s accelereze procesul de
schimbare a mentalit ii i viziunilor asupra orient rilor i valorilor democratice.
Profesorul american Piter Krug, cel care a analizat legisla ia mass-mediei din statele SCI,
observa c , ”de fapt, exist o ruptur între legea ”pe hârtie” i practica real ”, c în multe cazuri
”ac iunile autorit ilor nu încalc cerin ele legisla iei, dimpotriv , se poate spune c autorit ile s-au
adaptat reu it i s-au acomodat la sistemele juridice, c utând metode legale de a- i atinge
scopurile”. [44]
Starea de lucruri semnalat s-ar ameliora în cazul unei cooper ri cu sectorul asociativ, dar, „în
loc de aplicare i folosire pe larg, în interesul general i profesional, a poten ialului tiin ificopractic semnificativ, care este concentrat în cadrul societ ii civile, în loc de a utiliza adecvat
rezultatele studiilor i activit ilor organiza iilor neguvernamentale”, din partea autorit ilor centrale
„se observ o anumit r ceal sau temere inexplicabil în raporturile cu societatea civil ”, fapt ce
conduce la respingerea “unor ini iative numai pe motiv c ele vin de la organiza ii care... elucidând
i analizând problemele actuale... aduc i anumite critici st rii de lucruri existente”. [45] În acest
context, un raport analitic dat publicit ii în anul 2007 era i mai categoric: “Practic, nimic nu poate
influen a institu iile de stat pentru a fi realmente deschise i cooperante cu societatea civil . Nici
car Planul de Ac iuni RM-UE nu reprezint un stimulent puternic pentru cooperarea dintre
institu iile de stat i societatea civil . Încerc rile f cute de stat în vederea construirii unui dialog
constructiv cu ONG-urile din Moldova sunt generate de decizii politice i nicidecum de
con tientizarea de c tre acestea a rolului i ponderii reale a celui „de-al treilea sector” în dezvoltarea
societ ii i avansarea acesteia pe calea transform rilor i reformelor democratice. [46]
Totodat , mass-media din R.Moldova, în noi condi ii istorice, nu a reu it s abandoneze
ireversibil vechiul model profesional i s adere plenar la un nou model profesional, necesar
dezvolt rii unui jurnalism democratic. Faptul a condus la practicarea de c tre o mare parte a massmediei a jurnalismului de ata ament, developat, mai ales, în campaniile electorale. “Practicienii”
jurnalismului de ata ament exercit influen
i duc adev rate "cruciade" fie de sus inere a
autorit ilor i de denigrare a opozi iei politice, fie de sus inere a opozi iei politice i de denigrare a
autorit ilor. Cadrul normativ ce reglementeaz activitatea mass-mediei în perioadele electorale nu a
putut pân acum s contracareze jurnalismul pasional i sunt pu ine anse de schimbare a situa iei în
electorala 2009. Mai mult, respectivul cadru normativ con ine contradic ii pe m sur s determine
mass-media s i adapteze un comportament ce-ar evita riscul sanc ion rilor, ceea ce echivaleaz
mai degrab cu o reflectare „steril i cuminte” a campaniei electorale decât cu una adecvat ,
dinamic , îndr znea i, în definitiv, util electoratului. Restric iile excesive din Concep ia CCA i
din Regulamentul CEC, parte „mo tenite” din documentele similare ale electoralelor anterioare, pot
avea acela i efect – fie „ocolirea” tirilor (ca valoare) cu caracter electoral, fie eschivarea unor
institu ii audiovizuale de a reflecta campania electoral . Atare ac iuni asigur „lini tea”
radiodifuzorului, dar prejudiciaz informarea cet enilor.
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Efectul interdic iilor, amplificat de lipsa timpilor de anten oferi i gratuit i separat pentru
prezentarea ofertelor electorale, echivaleaz , în mare, cu informarea aleg torilor din publicitatea
electoral . Or, aceasta de la urm , de regul , este un produs PR i oferirea ei în stare „pur ”
constituie un procedeu manipulant foarte eficient. Responsabilitatea social a mass-mediei const
tocmai, pe de o parte, în a contracara asemenea procedee i a-l proteja pe aleg tor de tehnologiile
care-l pot dezorienta i, pe de alt parte, în a informa veridic, obiectiv, impar ial aleg torul pentru ca
acesta s fac o alegere calificat i în cuno tin de cauz .
Recomand ri:
Concep ia CCA i Regulamentul CEC ar trebui amendate astfel încât:
prevad obligativitatea tuturor radiodifuzorilor de a reflecta campania
electoral ;
încurajeze organizarea dezbaterilor electorale de c tre radiodifuzorii priva i.
Deocamdat , o asemenea încurajare vine din partea unor donatori externi;
prevad obligativitatea radiodifuzorilor de a acorda timpi de anten separat,
gratuit sau cu plat (de c tre priva i), concuren ilor electorali în scopul prezentîrii adecvate a
ofertelor electorale;
exclud preluarea mecanic din Codul Electoral a unor formule vagi, precum
“înc lcarea ordinii publice”, „normele etice”, „ac iuni ce lezeaz onoarea i demnitatea”,
care ar putea fi aplicate într-un mod ce-ar limita dreptul persoanei la libertatea de
exprimare. Formulele respective ar trebui concretizate de o manier care ar exclude
lm cirile arbitrare;
încurajeze mass-media s exploreze poten ialul informativ al tirilor cu caracter
electoral;
con in prevederi vizând comportamentul mass-mediei, în special al celei
electronice, în perioada imediat urm toare dup închiderea sec iilor de vot.
Pentru stimularea unei inform ri cât mai operative a electoratului despre activit ile
concuren ilor electorali, CEC ar putea ini ia „concentrarea” centrelor de pres ale tuturor
concuren ilor „sub un singur acoperi ”. Locul/sediul respectiv ar trebui s ofere mass-mediei în
general i radiodifuzorilor, în special, posibilitata de a improviza studiouri mobile, din care s poat
transmite publicului informa ia necesar despre desf urarea procesului electoral i, mai ales, în
primele ore de dup încheierea scrutinului. Acest fapt ar fi dovada interesului CEC pentru o
informare operativ i ampl a electoratului.
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CAPITOLUL II. Mass-media în preajma alegerilor: cine i cum a fost reflectat în anul
preelectoral 2008?
Ultimele sondaje de opinie relev c mass-media din Moldova se bucur în continuare de un
nivel destul de înalt de încredere din partea publicului, aproximativ 53 la sut din popula ie plasând
mass-media printre primele în topul celor mai de încredere institu ii. 1 Pornind de la aceste date, dar
i de la rolul ce-i revine presei în formarea opiniei publice, mass-media moldovene ar trebui sa
acorde o aten ie sporit subiectelor de interes public, reflectându-le echilibrat i profesionist, în
special pe durata campaniilor electorale. Totu i, rapoartele întocmite de institu iile interna ionale
care au monitorizat alegerile locale i parlamentare din Republica Moldova în 2003, 2005 i 2007
au semnalat deficien e în ce prive te reflectarea scrutinelor de c tre jurnali ti. Printre acestea s-au
num rat tenden iozitatea în oglindirea activit ilor anumitor concuren i electorali, caren ele privind
corectitudinea i echilibrul tirilor, informarea unilateral
i superficial a auditoriului. În
consecin , publicul este privat de informa ii corecte i echidistante care l-ar ajuta s ia decizii
informate.
Exper ii media explic aceasta stare de lucruri prin lipsa de independen a presei, lucru
constatat atât de organismele interna ionale, cât i de organiza iile neguvernamentale locale. Acest
factor afecteaz activitatea mass-media nu doar pe durata campaniilor electorale, ci i în reflectarea
cotidian a evenimentelor, existând premise ca presa s se transforme în tribune pentru politicieni
cu mult înaintea anun rii startului campaniilor electorale. Iar aceasta induce riscul diminu rii
pluralismului i diversit ii de opinie, care, în ultim instan , afecteaz nivelul de informare a
publicului, acesta fiind pus în situa ia de a consulta cel pu in câteva surse media pentru a- i crea o
impresia cu privire la un eveniment sau altul.
Pentru a vedea care a fost situa ia la capitolul pluralism/diversitate de opinii în presa din RM în
anul preelectoral 2008, ca precondi ie pentru o campanie electoral corect , ne-am propus s
analiz m în profunzime produsele media a mai multor institu ii de pres . Obiectivul studiului a fost
evaluarea modului în care mass-media au reflectat activitatea politicienilor i m sura în care presa a
asigurat dreptul cet enilor de a fi informa i, precum i dreptul politicienilor de a- i face cunoscute
pozi iile prin intermediul unui canal atât de important cum este presa. Studiul analizeaz i
capacitatea jurnali tilor de a aborda profesionist subiectele de interes public.
Pentru analiz au fost selectate cele mai importante zece evenimente politice ale anului 2008 i
zece institu ii de pres cu impact în spa iul public moldovenesc.
Institu iile au fost selectate pe criterii de proprietate – publice i private, limba edit rii/difuz rii
– româna i rusa, acoperire teritorial – na ionale i regionale. Au fost monitorizate câte un buletin
de tiri în ziua în care s-a produs evenimentul i câte un buletin de tiri i num r de ziar din ziua
urm toare. Deoarece uneori jurnali tii nu reu esc s ob in o a doua sau mai multe opinii în aceea i
zi (dac evenimentul are loc prea târziu ca redac ia s reu easc montarea/machetarea), am decis s
monitoriz m i a doua zi pentru a ne asigura c redac iile au depus efortul necesar echilibr rii
informa iei din prima zi (reflectare complex i pluralist ).
Materialele au fost evaluate m surând astfel de indicatori cantitativi ca num rul de materiale
ce-au oglindit evenimentele i num rul i apartenen a surselor utilizate pentru realizarea
1

Barometrul opiniei publice. IPP, septembrie-octombrie 2008, http://www.ipp.md/barometru1.php?l=ro&id=34
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materialelor. De asemenea, a fost analiza i astfel de indicatori calitativi ca tonalitatea reflect rii i
„efectele media” – utilizarea limbajului peiorativ, manipularea, atacul la persoan etc.
Lista celor zece evenimente politice ale anului 2008 supuse monitoriz rii, în ordine cronologic :
11. Demisia guvernului condus de Vasile Tarlev, 19 martie 2008
12. Capturarea unui lot de heroin în propor ii deosebit de mari, 20 martie 2008
13. Ridicarea pragului electoral de la 4% la 6%, 10 aprilie 2008
14. Conven ia privind micul trafic la frontier , 13 mai 2008
15. Demisia lui Mihai Ghimpu din func ia de pre edinte al Consiliului Municipal Chi in u,
6 iunie 2008
16. Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i ministrul Afacerilor Externe al
României, Laz r Com nescu, 7 iulie 2008
17. Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i pre edintele Federa iei Ruse, Dmitri
Medvedev, 25 august 2008
18. Decizia Cur ii Europene a Drepturilor Omului privind restric iile impuse persoanelor cu
cet enie dubl , 18 noiembrie 2008
19. Declara ia comun a dou sprezece misiuni diplomatice ale Uniunii Europene cu privire
la perioada preelectoral , 25 noiembrie 2008
20. Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i liderul administra iei transnistrene,
Igor Smirnov, 24 decembrie 2008
Lista celor zece institu ii media supuse monitoriz rii:
12. Moldova 1 (post public de televiziune cu acoperire na ional )
13. Radio Moldova (post public de radio cu acoperire na ional )
14. Vocea Basarabiei (post privat de radio cu acoperire regional )
15. NIT (post privat de televiziune cu acoperire na ional )
16. PRO TV (post privat de televiziune cu acoperire regional )
17. EU TV (post privat de televiziune cu acoperire regional )
18. „Moldova suveran ” (limba român , fost ziar guvernamental, în prezent privat, cu un
tiraj s pt mânal de 18472 ex.)
19. „Komsomolskaya pravda” (limba rus , ziar privat, cu un tiraj în Moldova de 51400 ex.)
20. „Timpul” (limba român , ziar privat cu un tiraj s pt mânal de 43740 ex.)
21. „Moldavskie vedomosti” (limba rus , ziar privat cu un tiraj de 7500 ex.)

REZULTATELE MONITORIZ RII
Evenimentul nr. 1: Demisia guvernului condus de Vasile Tarlev, 19 martie 2008
Context general. Pe 19 martie 2008, primul-ministru Vasile Tarlev i-a anun at demisia într-o
edin de guvern, prezidat de eful statului, Vladimir Voronin. Tarlev a declarat c la putere ar
trebui s vin o echip care s dea "un impuls nou" st rii generale de lucruri din ar . De i a spus c
apreciaz mult activitatea premierului Tarlev, pre edintele Voronin a vorbit despre timpul unor
schimb ri radicale. Vasile Tarlev a fost învestit prim-ministru pe 19 aprilie 2001, dup victoria
covâr itoare a Partidului Comuni tilor în alegerile parlamentare din 2001, i renumit în func ie în
aprilie 2005. Pe durata celor apte ani, Tarlev a fost v zut de multe institu ii mass-media ca un
executor docil care nu s-a manifestat prin ini iative proprii i nu a exprimat pozi ii diferite pe
anumite subiecte sau decizii ale pre edintelui Voronin sau ale PCRM. O bun parte a observatorilor
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a catalogat evenimentul ca pe o „demitere” din considerente electorale, i nu „demisie” din proprie
ini iativ .
Acest eveniment a fost reflectat pe larg de cele 10 institu ii monitorizate care l-au prezentat, în mare
parte, pozitiv i neutru. Posturile publice Moldova 1 i Radio Moldova, la fel ca i postul privat
NIT, toate cu acoperire na ional , au prezentat publicului informa ii din prima surs – de la edin a
guvernului unde a fost anun at demisia, cu accentul pe laudele efului statului aduse lui Vasile
Tarlev i critica pre edintelui la adresa oponen ilor politici i a guvernelor anterioare. Publica ia exguvernamental Moldova suveran a abordat subiectul în aceea i cheie. i Komsomolskaya pravda
a prezentat cititorilor doar informa ii ce justificau demisia, f
a oferi detalii de context i alte
opinii care ar fi prezentat un tablou complex al evenimentului.
EU TV a echilibrat aprecierile i opiniilor pozitive fa de Vasile Tarlev cu opinii diverse, dar
critice, reflectând astfel neutru i echilibrat evenimentul. La fel, PRO TV, Vocea Basarabiei i
Moldavskie vedomosti au reflectat evenimentul echilibrat i echidistant.
O singur institu ie media – Timpul de diminea - a abordat negativ evenimentul. Reflectarea
neutr ar putea fi explicat prin pruden a jurnali tilor de a face analize în condi iile unei lipse de
informa ii despre discu iile interne din PCRM i motivele reale pentru care Tarlev a fost debarcat.
La 19 i 20 martie, Radio Moldova a difuzat 5 tiri despre demisia guvernului i desemnarea
Zinaidei Greceanîi drept candidat la func ia de prim-ministru, men ionând „aprecierile înalte” ale
pre edintelui Voronin despre „progrese evidente” i conferirea Ordinului Republicii lui Vasile
Tarlev. Subiectul a fost reflectat pe larg, fiind prezentat opinia pozitiv a liderului cre tindemocrat, Iurie Ro ca despre Zinaida Greceanîi i opiniile neutre ale pre edintelui Partidului
Democrat, Dumitru Diacov, i pre edintelui partidului Alian a „Moldova Noastr ”, Serafim
Urechean. Au mai fost difuzate extrase din declara iile pre edintelui Voronin, pre edintelui comisiei
parlamentare juridice, pentru numiri i imunit i, Vladimir urcan, i vicepre edintei parlamentului,
Maria Postoico. Tonalitatea relat rii a fost pozitiv pentru Vasile Tarlev i conducerea statului, prin
selectarea unor declara ii neutre ale opozi iei, dar i domina ia opiniilor pozitive ale reprezentan ilor
PCRM. Astfel, publicului i-a fost prezentat doar informa ie care sus inea i justifica demisia
premierului, f a include i p reri ale exper ilor independen i cu privire la schimbarea guvernului
într-un an preelectoral.
Cele dou materiale puse pe post de Moldova 1 la 19 i 20 martie au abundat în inserturi cu
declara iile pozitive ale lui Voronin, Tarlev i Ro ca, dar i cu declara iile neutre ale lui Diacov i
Urechean. Reflectarea a fost pozitiv i p rtinitoare, iar imaginile puse pe post – favorabile
conducerii. Astfel, auditoriul unuia dintre pu inele posturi cu acoperire na ional a fost informat mai
mult din perspectiva guvern rii, f a-i fi prezentate i p reri critice la acest subiect.
La 20 i 21 martie, Moldova Suveran a publicat 2 materiale pe tema dat , ambele sus inând i
justificând decizia cu privire la demisia guvernului. Totodat , a fost remarcat încercarea de a
manipula cititorii prin imagini - în fotografia ce înso ea unul din materiale a fost umbrit imaginea
unui grup de mini tri i pus , astfel, în valoare imaginea lui Vasile Tarlev. În unul din articole, pe
lâng informa ia privind acceptarea demisiei guvernului de c tre parlament, ziarul a prezentat i
nemul umirea opozi iei fa de modul în care Tarlev i-a dat demisia (f
prezentarea unui raport
de activitate în fa a deputa ilor). Publica ia a scris c liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat,
a fost de acord cu pozi ia liderului democrat, Dumitru Diacov, potrivit c reia Vasile Tarlev putea i
nu vin în parlament cu o dare de seam , în timp ce mai multe posturi de televiziune au difuzat
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imagini ce ar tau contrariul. Aceast gre eal sau imprecizie, de asemenea, poate avea efect de
manipulare a opiniei publice.
Cele trei tiri relevante difuzate de NIT la 19 i 20 martie s-au referit la demisia guvernului,
acceptarea demisiei cabinetului de c tre legislativ, discu iile în contradictoriu între deputa i privind
procedura de demisie, numirea Zinaidei Greceanîi pe post de candidat la func ia de premier i
laudele la adresa ei. tirile i-au avut ca surse pe Vasile Tarlev, pre edintele Voronin, deputa i din
PCRM, PPCD, PLDM, PD, PNL i deputa i neafilia i. Prin felul în care au fost selectate imaginile
i includerea doar a opiniilor pozitive din partea guvern rii i a celor neutre din partea opozi iei,
NIT nu a asigurat echilibru în prezentare informa iei c tre public.
Un element nerelevant subiectului a fost comentariul pre edintelui Voronin, care, atunci când a
cerut s i se toarne ap , a spus c în loc de ap ar trebui s fie vin ca s „ude” (s s rb toreasc ,
n.a.) demisia.
EU TV a acordat spa iu amplu acestui subiect, difuzând în total 5 tiri despre demisia guvernului,
unele aprecieri pozitive ale lui Voronin, informa ii despre acceptarea demisiei de c tre legislativ i
discu iile aprinse dintre deputa i privind aceast procedur . Postul a prezentat declara iile fostului
premier despre planurile sale de viitor i un sondaj în strad cu p reri bune i rele despre activitatea
cabinetului Tarlev. De asemenea, au fost prezentate opiniile critice ale unor politicieni i
comentatori politici – vicepre edintele AMN, Veaceslav Until , directorul IDIS „Viitorul”, Igor
Munteanu, directorul de program IPP, Oazu Nantoi,
i directorul „Expert Grup”, Valeriu
Prohni chi. Ca surse au mai fost cita i deputa i reprezentând PCRM, PPCD, AMN (3 surse), PNL,
PSD, PD i un deputat neafiliat (Anatol ranu). Astfel, telespectatorii au avut acces la informa ii
diverse i informa ii de context care le-a permis s i creeze o impresie despre implica iile acestei
demisii, pozitive sau negative.
Vocea Basarabiei a difuzat 2 materiale: o tire a prezentat p rerile unor politicieni i comentatori
despre motivele din spatele deciziei, strategia electoral a PCRM i „sacrificarea guvernului” – Igor
Munteanu, IDIS „Viitorul”, Dumitru Diacov, PD, Oleg Cristal, editorialist, „Moldova Suveran ”,
Vitalie Andrievschi, politolog, Sergiu Prapor cic, editorialist, „Flux”, Nicolae Negru, editorialist la
„Jurnal de Chi in u”. Acoperirea subiectului a fost neutr i divers din perspectiva opiniilor
mediatizate. A doua zi, îns , acest eveniment a fost reflectat de o manier negativ , din cauza
prezent rii mai multor opinii critice ale deputa ilor privind procedura de demisie a guvernului
(sfidarea parlamentului). Sursele folosite au provenit din PCRM, PPCD, PNL, PSD, PLDM, AMN
(2 surse), PD. De asemenea, a fost citat deputatul neafiliat Anatol
ranu. In acest fel,
radioascultatorii au avut posibilitatea s afle detalii ce le-au oferit un tablou mai clar i complex al
procedurii demisiei i desemn rii unui nou guvern.
PRO TV a reflectat amplu evenimentul, difuzând în total 8 tiri în care au fost prezentate
comentariile politicienilor locali, ale oficialit ilor române, dar i ale editoriali tilor din presa
român i rus . Sursele au fost diverse: pre edintele Vladimir Voronin, speakerul Marian Lupu,
premierul român C lin Popescu-T riceanu i fostul ministru român de externe Adrian Cioroianu,
precum i reprezentan ii PCRM, PPCD, PD, PNL, PSD, PLDM, AMN (2 surse), deputatul neafiliat
Anatol ranu, tirile Itar-tass, articole din presa român i cea european . Din 8 tiri dedicate
demisiei guvernului Tarlev, doar una a avut o tonalitate negativ , premierul fiind ar tat ca bun
tractorist, ofer, fotbalist i dansator (nu îns i ca premier bun). Datorita informa iei ample i
multilaterale oferite de PRO TV, publicul poate s i creeze o p rere clar despre eveniment i
urm rile acestuia.
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Komsomolskaya pravda a publicat la 20 i 21 martie trei materiale despre cererea de demisie a lui
Tarlev, despre faptul c acesta este mul umit de rezultatele guvern rii sale i laudele din partea
pre edintelui Voronin. Ziarul l-a l udat pe Vasile Tarlev pentru c a fost cel mai longeviv premier i
pentru c a reu it s treac cu bine de problemele grele. Ziarul a scris în final despre Zinaida
Greceanîi ca un posibil candidat la func ia de prim-ministru. Astfel, cititorilor le-au fost prezentate
doar informa ii ce justificau aceasta demisie, f detalii de context i alte opinii care ar fi prezentat
evenimentul din alt perspectiv .
Moldavskie Vedomosti s-a limitat la publicarea unei tiri scurte pe 21 martie, neutre, despre
demisia lui Tarlev i inten ia lui Voronin de a o numi pe Zinaida Greceanîi în acest post, privând
astfel cititorii de detalii care i-ar fi ajutat s în eleag motivele demisiei.
Timpul de diminea a publicat 3 materiale în care descrie cu lux de am nunte ce s-a întâmplat,
care au fost declara iile lui Tarlev i Voronin, care este procedura de instalare a unui nou premier,
desemnarea Zinaidei Greceanîi i nemul umirea opozi iei de felul în care Tarlev i-a prezentat
demisia. Evenimentul a fost reflectat i într-un editorial negativ (cu etichet ri i termeni peiorativi
ca „maimu ele pre edintelui” sau „schimbarea paznicului nu schimb destina ia cimitirului”), dar i
prin prezentarea opiniilor critice ale unor deputa i din opozi ie – AMN; PLDM, PSD, PD, PNL i
deputatul independent Anatol ranu. Tonalitatea tirii a fost clar negativ la adresa partidului de
guvern mânt, deoarece au predominat atitudinile critice. Ziarul a mai citat din declara iile lui
Vladimir Voronin (care a venit la întâlnirea cu liderii partidelor de opozi ie i a rostit un singur
cuvânt „Greceanîi”!) i Vladimir urcan (PCRM). Unul din materiale a fost plasat lâng fotografiile
de la funeraliile lui Mihai Dolgan, al turi de coroane funerare i oameni în negru – sugestive pentru
sfâr itul activit ii de premier a lui Tarlev.
Evenimentul nr. 2: Capturarea unui lot de heroin în propor ii deosebit de mari, 20 martie
2008
Context general. Pe 20 martie 2008, poli ia rutier a re inut în Chi in u un microbuz care transporta
în jur de 200 kg de heroin în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Drogurile erau ascunse
în saci cu fasole, iar la volan se afla o persoan de origine turceasc . Potrivit conducerii
Ministerului Afacerilor Interne, captura provenea din Afganistan, a fost împachetat în Turcia i
tranzita Republica Moldova spre una din rile Uniunii Europene. Ulterior, presa str in a scris
despre implicarea unor demnitari MAI care ar fi avut rolul s -i protejeze pe trafican i i s asigure
securitatea transportului, iar trei ofi eri MAI au fost aresta i, fiind b nui i de complicitate în acest
caz. Faptul c ministrul Gheorghe Papuc nu a mai fost inclus în cabinetul condus de Zinaida
Greceanîi, instalat pe 31 martie, a fost salutat de mai mul i observatori locali i interna ionali i
apreciat ca o abordare serioas a corup iei la vârf. La jum tate de an îns , spre nedumerirea
acelora i observatori, Gheorghe Papuc a revenit la Ministerul de Interne, ceea ce i-a f cut pe
comentatori s vorbeasc despre preg tirea partidului de guvern mânt de alegeri. Ministrului Papuc
i-ar fi revenit sarcina serioas de control al partidelor din opozi ie i al oric ror grupuri dispuse spre
manifesta ii i proteste publice.
Informa iile despre captura de droguri au fost f cute publice la 20 martie de reprezentan i ai MAI în
cadrul unei conferin e de pres 2. Chiar daca presa a avut un minim de informa ii ca s informeze
publicul despre acest caz de r sunet, Moldova 1, EU TV, Moldavskie Vedomosti, Timpul i
Vocea Basarabiei nu au reflectat subiectul pe 20 i 21 martie. Celelalte mass-media analizate au
prezentat publicului informa ii dintr-o singur surs , de la MAI, f a include i p rerea
2

http://www.mai.md/stirile-min-ro/206205/
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persoanelor acuzate sau a avoca ilor acestora. Jurnali tii s-au ar tat reticen i s reflecte informa iile
laconice prezentate de minister despre captur (volum, cost, ara de destina ie), probabil din lipsa de
alte informa ii, dar i din teama de a servi tribun pentru campania pozitiv pe care i-a f cut-o
ministerul în primele zilele dup descoperirea drogurilor.
Radio Moldova a difuzat o singur tire, pe 20 martie, cu referire la conferin a de pres a
viceministrului de Interne, Valentin Zubic, care a declarat c în tranzitul de droguri este implicat un
cet ean turc i o grupare criminal interna ional . Alt informa ie, potrivit lui Zubic, nu putea fi
oferit la acea or pentru a nu prejudicia ancheta. Alte surse nu au fost puse pe post, tirea având un
caracter mai degrab laudativ pentru MAI (prin selec ia de extrase din conferin a de pres ).
NIT a difuzat un reportaj a doua zi de la conferin a de pres a viceministrului Zubic. Abordarea
subiectului a fost similar celeia de la Radio Moldova, cu o singur excep ie – prezentatoarea NIT a
vorbit despre „poli tii iscusi i de la MAI”, ceea ce a dat o not subiectiv i tenden ioas
informa iei prezentate.
Komsomolskaya pravda (KP) a publicat în num rul din 21 martie un articol despre captura
important , cu referire la declara iile lui Valentin Zubic. Alte surse nu sunt folosite, dar tonalitatea
este neutr .
Moldova suveran a publicat o tire pe prima pagin în num rul din 21 martie similar cu cea
prezentat de KP. Abordarea a fost neutr , de i viceministrul Zubic a servit drept singura surs de
informare.
PRO TV a reflectat subiectul în ziua în care au fost g site drogurile, axându-se, la fel, pe
declara iile oficialului de la MAI. Tonalitatea a fost neutr , de i a fost folosit o singur surs .
Evenimentul nr. 3: Ridicarea pragului electoral de la 4% la 6%, 10 aprilie 2008
Context general. Pe 10 aprilie 2008, deputa ii din partea Partidului Comuni tilor i a Partidului
Popular Cre tin Democrat au votat mai multe amendamente la Codul Electoral printre care ridicarea
pragului de trecere în parlament de la 4% la 6%. Deputa ii comuni ti i cre tin-democra i au spus c
prevederile sunt absolut democratice, deoarece în mai multe ri europene pragul este de 5% sau de
6% i c nu exist o norm fix pentru to i. Deputa ii celorlalte partide parlamentare s-au pronun at
împotriv , deoarece pragul electoral de 6% ar fi prea mare pentru R. Moldova i ar face parlamentul
mai pu in reprezentativ. De notat c , în 2005, Parlamentul a redus pragul de la 6% la 4% la
recomandarea observatorilor interna ionali, OSCE, Consiliului Europei i Parlamentului European.
Un alt amendament votat de PCRM i PPCD a interzis crearea blocurilor preelectorale – o decizie
calificat drept abuziv de partidele din opozi ie.
Mass-media monitorizate au reflectat f
prea multe detalii subiectul respectiv. Astfel, prin
materiale lor, posturile publice Moldova 1 i Radio Moldova i cele private NIT i EU TV au
prezentat publicului informa ii mai mult prin prisma celor care au votat pentru modific rile
legislative - PCRM i PPCD. Pro TV a abordat subiectul neutru, dar i negativ.
Presa scris a prezentat preponderent informa ie succint , neutr , f comentarii i analize care ar fi
ajutat publicul s în eleag de ce s-au f cut aceste modific ri, care ar fi avantajele i dezavantajele
acestora etc. Singura publica ie care a oglindit negativ aceste modific ri este Timpul de diminea .
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Radio Moldova i-a început principalul buletin de tiri din 10 aprilie cu o tire despre majorarea
pragului electoral si interzicerea blocurilor electorale. Drept surse pentru realizarea tirii au fost
vicepre edintele parlamentului, liderul PPCD, Iurie Ro ca, pre edintele comisiei parlamentare
juridice, pentru numiri i imunit i, Vladimir urcan, i pre edintele PD, Dumitru Diacov. Opiniile
lui Ro ca i urcan, favorabile modific rilor, au dominat ca timp opinia critic expus de Diacov.
Tonalitatea tirii a fost, prin urmare, mai mult pozitiv pentru subiec ii tirii - PCRM i PPCD.
Totodat , datorit prezent rii opiniilor de alternativ , radioascult torii au avut posibilitatea s afle
din aceea i surs media ce cred reprezentantii puterii i ai opozi iei despre aceste modific ri.
Moldova 1, la fel, a avut o singur tire la acest subiect. Ca surse au fost folosi i, vicepre edintele
parlamentului, liderul PPCD, Iurie Ro ca, deputatul PCRM, Vadim Mi in, i pre edintele PD,
Dumitru Diacov. Ca durat , opiniile pozitive ale lui Mi in i Ro ca au dominat opinia critic a lui
Diacov. În plus, a fost dat un insert cu con inut peiorativ în care Mi in îl înv a pe Diacov ce
înseamn alegeri, iar imaginile ar tau deputa i din opozi ie care ascultau cumin i i aten i declara ia
lui Mi in. Moldova 1 nu a men ionat c AMN a p sit sala de edin e în semn de protest. Ca i în
cazul tirii difuzate de Radio Moldova, tonalitatea tirii a fost pozitiv la adresa subiec ilor
evenimentului – PCRM i PPCD.
În tirea pus pe post de NIT au fost cita i ca surse vicepre edintele parlamentului, liderul PPCD,
Iurie Ro ca, deputatul PCRM, Vadim Mi in, pre edintele comisiei parlamentare juridice, pentru
numiri i imunit i, Vladimir urcan, PCRM, dar i deputa i de opozi ie Dumitru Diacov, PD, i
Vitalia Pavlicenco, PNL. Opiniile pozitive ale lui Ro ca i Mi in au fost dominante ca timp. NIT i-a
catalogat pe deputa ii AMN care au p sit sala de edin e ca fiind „cea mai scandaloas frac iune”.
Din nou, jurnali tii i-au prezentat p rerea subiectiv în tire. Ca i Radio Moldova i Moldova 1,
NIT a reflectat evenimentul în favoarea PCRM i PPCD.
EU TV a difuzat dou tiri în care s-a vorbit despre majorarea pragului electoral i interzicerea
blocurilor electorale la propunerea PPCD. În prima, ca surse sunt cita i deputa i din PD, PPCD i
PCRM, tonalitatea fiind pozitiv pentru PPCD i PCRM. De notat c EU TV a pus pe post un insert
în care Iurie Ro ca d asigur ri c PPCD va trece pragul electoral de 6%. În a doua tire, directorul
Institutului de Politici Publice, Arcadie Barb ro ie, r spunzând prin telefon la întreb rile
prezentatoarei buletinului de tiri, a calificat deciziile drept abuzive i excesive. Astfel, postul a
încercat s echilibreze opiniile pozitive din prima tire cu o opinie critic a unui expert independent.
Cu toate acestea, echilibrul a fost par ial, deoarece ar fi fost mult mai indicat intervievarea
partidelor de opozi ie, ca a doua parte în conflict afectat în mod direct de amendamentele la Codul
Electoral.
PRO TV a reflectat subiectul în dou materiale: în prima tire, publicul a fost informat c , la
propunerea PPCD, a fost ridicat pragul electoral i au fost interzise blocurile electorale, cu voturile
deputa ilor cre tin-democra i i comuni ti. Au fost date inserturi cu opiniile lui Diacov (PD) i
Ro ca (PPCD), abordarea fiind neutr . În al doilea material a fost dat opinia comentatorului Petru
Bogatu, care a calificat amendamentele drept abuzive. Tonalitatea a fost negativ la adresa PCRM
i PPCD.
Vocea Basarabiei nu a avut materiale cu privire la modificarea pragului electoral.
Moldova Suveran a publicat o singura tire pe 11 aprilie despre majorarea pragului electoral i
interzicerea blocurilor electorale. Au fost prezentate opiniile deputa ilor PD, PPCD i PCRM.
Tonalitatea a fost neutr .

37

Mass-media în preajma alegerilor: cine i cum a fost reflectat în anul preelectoral 2008?

Moldavskie Vedomosti a inserat o tire scurt pe 11 aprilie despre majorarea pragului electoral i
interzicerea blocurilor electorale, preluat de pe agen ia Infotag. În tire au fost reflectate opiniile
deputa ilor Ro ca (PPCD) i Mi in (PCRM), dar a lipsit pozi ia celei de-a doua p i. Astfel, tirea a
fost dezechilibrat , în favoarea celor care au modificat Codul Electoral.
Timpul a publicat o informa ie despre ridicarea pragului electoral i interzicerea blocurilor în
num rul din 11 aprilie. Titlul „PPCD i PCRM împotriva opozi iei democrate”, con inutul tirii i
imaginile umbrite cu PCRM au fost negative în raport cu cele dou partide.
Komsomolskaya Pravda nu a reflectat evenimentul în numerele din 10 i 11 aprilie.
Evenimentul nr. 4: Conven ia privind micul trafic la frontier , 13 mai 2008
Context general. Pe 13 mai 2008, Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii Europene a difuzat o
declara ie prin care „ia act cu îngrijorare de campania de dezinformare a popula iei Moldovei în
problema micului trafic la frontier , desf urat de o serie de for e politice”3. MAEIE a acuzat
„organizatorii i inspiratorii acestei campanii” c ar încerca s conving popula ia de faptul c
autorit ile creeaz impedimente pentru semnarea Conven iei moldo-române privind micul trafic de
frontiera i c ar ridica în mod artificial bariere în calea liberei circula ii a cet enilor Moldovei în
România i în Uniunea European . Diploma ia de la Chi in u i-a exprimat în comunicat
disponibilitatea de a semna Conven ia concomitent cu Tratatul privind frontiera de stat.
Anterior, mai multe partide din opozi ie printre care, în special, Partidul Liberal Democrat, Partidul
Liberal i Alian a „Moldova Noastr ” au organizat mai multe ac iuni de rezonan pentru urgentarea
semn rii Conven iei, cum ar fi întâlniri cu popula ia din raioanele afectate, manifesta ii publice,
colect ri de semn turi, i au acuzat autorit ile de tergiversarea semn rii documentului.
Subiectul a fost reflectat prioritar de Vocea Basarabiei, care i-a informat auditoriul atât despre
evenimentele descrise mai sus, cît i despre pozi ia autorit ilor în acest sens, i de PRO TV, care a
oferit publicului diverse opinii cu privire la subiectul respectiv.
Materialele difuzate de EU TV i NIT au avut o tonalitatea preponderent favorabil autorit ilor.
Posturile publice au evitat s reflecte evenimentele respective. Radio Moldova s-a rezumat la o
singur tire scurt , iar Moldova 1 a ignorat acest subiect de interes public.
Prin modalitatea de abordare a subiectului, Timpul i Moldavsckie vedomosti au prezentat
cititorilor informa ii din perspectiva partidelor de opozi ie, în timp ce Moldova suveran i
Komsomolskaya pravda au omis s reflecte acest subiect de mare interes, în special pentru locuitorii
din localit ile adiacente frontierei cu România.
Radio Moldova nu a dat prea mare importan acestui subiect, punând pe post o singur tire, pe 14
mai. În material a fost reflectat pozi ia liderului Partidului Social Democrat, Dumitru Braghi , care
a pledat pentru eliminarea vizelor cu România i semnarea Conven iei. Postul public de radio a mai
men ionat declara ia din 13 mai a Ministerului de Externe prin care a fost solicitat extinderea
prevederilor Conven iei pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Postul nu a plasat tirea în context
i nu a prezentat alte aspecte ale problemei. Astfel, num rul limitat al surselor folosite pentru
reflectarea unui subiect atât de complex nu a fost suficient pentru o informare obiectiv a
cet enilor.
3

http://www.mfa.gov.md/noutati/2669/
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Vocea Basarabiei a difuzat mai multe materiale pe 13 mai. Astfel, postul a difuzat declara ia
liderului PLDM despre campania de colectare a semn turilor în favoarea semn rii Conven iei, dar
nu a prezentat p rerea autorit ilor. Tonalitatea a fost negativ în raport cu unul dintre subiec ii
tirii – guvernul. O alt tire l-a avut drept surs tot pe Vlad Filat, care a afirmat c poli ia a încercat
împiedice ac iunile organizate de partidul s u in sprijinul semnarii Conven iei, men ionând c ,
ulterior, for ele de ordine i-au cerut scuze. Din nou, a lipsit al doilea punct de vedere, tirea fiind
negativ în raport cu autorit ile i pozitiv pentru PLDM. Vocea Basarabiei a prezentat, în final,
prevederile Conven iei privind micul trafic la frontier , f a prezenta sursa.
Pe 14 mai, postul de radio a difuzat pe larg si neutru Declara ia MAEIE i comunicatul de pres al
PLDM referitor la pozi ia ministerului. Dup aceasta, Vocea Basarabiei a prezentat opinia liderului
PSD, Dumitru Braghi , care a solicitat eliminarea vizelor cu România. De asemenea, postul a mai
prezentat opinia critic a liderului partidului Alian a „Moldova Noastr ”, Serafim Urechean,
echilibrat cu opinia ministrului de Externe, Andrei Stratan. Astfel, postul respectiv a încercat s fie
corect la informarea publicului (prin prezentarea opiniilor diferite), reflectarea, totu i, a fost
dezechilibrat , predominînd opiniile antiguvernamentale.
EU TV a prezentat pe 14 mai pozi ia MAEIE fa de semnarea în pachet a Tratatului privind
frontiera de stat i Conven ia privind micul trafic de frontier , precum i solicitarea guvernului de a
extinde prevederile Conven iei pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Dumitru Braghi a fost
singura voce din opozi ie dat pe post, cu un insert privind eliminarea regimului de vize. Tonalitatea
a fost preponderent favorabil autorit ilor.
NIT a difuzat aproape integral Declara ia MAEIE din 13 mai a doua zi, f
a oferi informa ii de
context i punctul de vedere al partidelor din opozi ie vizate în comunicatul ministerului.
Tonalitatea a fost pozitiv în raport cu autorit ile. Postul de televiziune nu a respectat dreptul la
replic i a favorizat o singur parte. Astfel, auditoriul acestui post cu acoperire na ional a avut
acces doar la informa ii ce sus ineau pozi ia autorit ilor, f
a fi informa i despre ac iunile
partidelor de opozi ie i a cet enilor.
PRO TV a pus pe post pe 13 mai secven e de la conferin a de pres a PLDM privind colectarea a
ase mii de semn turi întru sus inerea semn rii Conven iei. A fost prezentat opinia guvernului c
documentul trebuie semnat în pachet cu Tratatul privind frontiera de stat. Abordarea a fost neutr .
Subiectul a fost continuat i a doua zi, când PRO TV a prezentat câteva extrase din declara ia
MAEIE, dup care ministrul Andrei Stratan a comentat pozi ia MAEIE pe marginea dialogului cu
diploma ia de la Bucure ti. Au fost amintite opiniile critice exprimate anterior de PLDM i AMN.
Ca durat , pozi ia ministrului Stratan a dep it-o pe cea a opozi iei. În alt tire îns au fost
prezentate replicile critice ale PLDM, AMN i PSD la comunicatul MAEIE. Astfel, PRO TV a
prezentat mai multe puncte de vedere i a acoperit în mod echilibrat subiectul, oferind suficient
spa iu autorit ilor, atunci când acestea s-au ar tat dispuse s comenteze evenimentul.
Moldova 1 nu a reflectat subiectul dat.
Presa scris a fost mai reticent în abordarea subiectului dat. Astfel, doar Moldavskie Vedomosti
i Timpul de diminea au publicat în edi iile din 14 mai câte un material de la conferin a de pres
a liderului PLDM, Vlad Filat, privind colectarea semn turilor pentru sus inerea semn rii
Conven iei. În ambele ziare material a lipsit punctul de vedere al guvern rii. Astfel, reflectarea a
fost dezechilibrat , în favoarea liberal-democra ilor.
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Komsomolskaya pravda i Moldova suveran nu au reflectat subiectul pe 13 i 14 mai.
Evenimentul nr. 5: Demiterea lui Mihai Ghimpu din func ia de pre edinte al Consiliului
Municipal Chi in u, 6 iunie 2008
Context general. Pe 6 iunie 2008, liderul Partidului Liberal, pre edinte al Consiliului Municipal
Chi in u, Mihai Ghimpu, a fost demis din func ie cu votul a 27 de consilieri din partea PCRM,
PPCD, PSD i PU, din totalul de 51. Solicitarea a fost f cut de PSD care l-a acuzat pe Mihai
Ghimpu de ineficien în gestionarea lucrurilor în capital i c „nu a reu it s asigure rela iile
corecte între Prim rie i Consiliu". Mihai Ghimpu a spus c demisia sa este rezultatul unor
în elegeri din umbr . PL, PLDM i AMN au contestat ac iunea, sus inând c pre edintele CMC
poate fi demis doar cu votul a cel pu in 34 de consilieri. În aceea i zi, într-o edin alternativ ,
secretarul general al PSD, Eduard Mu uc, a fost ales pre edinte al Consiliului cu votul acelora i
consilieri care l-au debarcat pe Mihai Ghimpu.
Potrivit unor exper i, demiterea lui Mihai Ghimpu a fost vehiculat cu succes de Partidul Liberal
care a câ tigat capital politic din victimizarea sa i postarea sa ca principalul partid „anticomunist” –
o ni considerat tradi ional pentru PPCD pân în 2005, pentru care s-au „b tut” pe parcursul
anului 2008 PL, PLDM, AMN, MAE i PNL. Pe de alt parte, lipsa de stabilitate în CMC a fost
exploatat la maximum de PCRM, PPCD i PSD care au ar tat astfel incapacitatea partidelor de
dreapta de a se în elege i, implicit, a administra problemele municipiului Chi in u.
Modul în care a fost reflectat acest subiect de cele 10 mass-media analizate denot clar simpatiile
sau antipatiile presei fa de PL, PCRM i PSD. Astfel, ambele posturi publice Moldova 1 i Radio
Moldova, dar i cele private NIT i EU TV, precum i ziarul Moldova suveran au reflectat cu lux
de am nunte evenimentul respectiv, prezentând preponderent reac ii foarte critice la adresa lui
Mihai Ghimpu, neechilibrate cu opinii de alternativ . Pro TV i Timpul de diminea . au tratat
subiectul de pe pozi ii neutre, dar i pozitive în raport cu reprezentan ii „coali iei democrate”, iar
publica ia Moldavskie vedomosti i postul de radio Vocea Basarabiei au reflectat preponderent
negativ ac iunile consilierilor care au votat pentru demiterea pre edintelui CMC.
La 6 iunie, Moldova 1 a anun at c Mihai Ghimpu a fost demis i c a fost ales un nou pre edinte al
Consiliului, Eduard Mu uc. Dup aceast informa ie, au fost prezentate pe larg opiniile
reprezentan ilor PSD, PCRM i PPCD – forma iuni care au votat împotriva liderului PL. Cei trei au
criticat acerb modul în care Mihai Ghimpu, a condus activitatea CMC. Dreptul la replic nu a fost
respectat, Mihai Ghimpu nefiind solicitat s i prezinte opinia, ceea ce înseamn c postul public
Moldova 1 a reflectat în mod p rtinitor subiectul. A doua zi, postul public a prezentat o scurt
declara ie a lui Mihai Ghimpu (este folosit un insert în care acesta cite te cu re inere de pe foaie),
care-i acuz pe cei care l-au demis de „sabotare” i o declara ie a consilierului AMN, Oleg Cernei.
Dup care au fost reflectate pe larg, din nou, pozi iile PSD, PCRM, PPCD i PU. Reflectarea a fost
neechilibrat , deoarece în prima zi opinia lui Ghimpu nu a fost dat deloc, iar a doua zi timpul
rezervat acestuia a fost mai scurt decât cel acordat oponen ilor s i. Mai mult, tirea a con inut
elemente de atac la persoan : Eduard Mu uc l-a atacat pe Dorin Chirtoac , c ruia nu i-a fost oferit
dreptul la replic . Tonalitatea tirii a fost negativ în raport cu liderii PL, la fel – i imaginile
folosite atunci când era vorba despre ace tia.
Radio Moldova a difuzat o tire la 6 iunie, în care a informat publicul despre faptul c Mihai
Ghimpu a fost demis cu „votul majoritar al consilierilor” i înlocuit cu Eduard Mu uc. Au urmat
opiniile extrem de critice ale consilierilor din partea PCRM, Svetlana Popa, i PPCD, Alexandru
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Corduneanu. tirea nu a fost echilibrat cu opinia celeilalte p
a fost negativ pentru liderul PL.

i în conflict, prin urmare tonalitatea

NIT a pus pe post la 6 iunie o relatare despre demiterea lui Mihai Ghimpu i alegerea lui Eduard
Mu uc. Postul a dat inserturi care ar tau certurile din sal , în special schimbul de replici dintre
primarul Dorin Chirtoac i consiliera PCRM, Svetlana Popa. De asemenea, au fost difuzate
declara iile critice ale consilierilor PSD i PCRM, Eduard Mu uc i Valentin Pavlov, fa de
conducerea PL, f
a-i fi oferit dreptul la replic . Relatarea despre modul în care a fost demis
Ghimpu a fost, la fel, împresurat cu scene de ceart din sala de edin e. tirea a fost tenden ioas i
negativ fa de PL. Au lipsit opiniile consilierilor AMN i PLDM, în timp ce pozi iile PSD i
PCRM au fost expuse pe îndelete. În plus, jurnalistul a calificat vorbele lui Ghimpu ca „iritante”,
ceea ce arat subiectivism în abordarea subiectului.
A doua zi, NIT a difuzat secven e de la edin a la care a fost demis Ghimpu cu acuza iile
consilierilor Mu uc i Popa, care a calificat PCRM ca singura for capabil s rezolve problemele
în stat. tirea a avut efecte de manipulare prin selectarea imaginilor în care consilierii PSD i
PCRM vorbeau de la tribun ferm, iar cele ale consilierilor PLDM i PL au fost, mai degrab , ni te
frânturi din declara ii, defavorabile coali iei „democrate”.
PRO TV a dedicat demiterii lui Ghimpu primele dou tiri în jurnalul de la ora 20:00 din 6 iunie.
Postul a afirmat c nu e clar dac procedura de demitere a fost legal , în sensul c ar fi suficiente 27
de voturi pentru a schimba conducerea CMC. În tire s-a mai ar tat c fiecare parte are câte un
pre edinte. PRO TV a folosit cel mai mare num r de surse pentru realizarea materialului acestea
reprezentînd ambele p i în conflict: PL (2 surse), PCRM (2 surse), PSD, PD, PU. A doua tire s-a
axat pe declara iile reprezentan ilor coali iei democrate (PL, PLDM, AMN) i ale primarului
Chirtoac , i a prezentat succint pozi ia PSD i PPCD. Tonalitatea acestei tiri a fost pozitiv pentru
coali ia democrat .
Pe 7 iunie, PRO TV a difuzat secven e de la conferin a de pres a lui Mihai Ghimpu, Alexandru
nase i Oleg Cernei în care a fost atacat vehement Eduard Mu uc. Inserturile cu opinia lui Mu uc
au fost, pe alocuri, irelevante i l-au defavorizat. De exemplu, Mu uc a fost numit de consilieri „om
mic pentru func ie a a de mare” sau „micul Napoleon”, iar replica acestuia nu a vizat anume
calificativele ce i-au fost aduse. Dup aceasta, postul a mai difuzat un schimb de replici de la
edin a în care Mihai Ghimpu a fost demis. Secven a a fost neutr fa de p i.
Vocea Basarabiei i-a început buletinul de tiri din 7 iunie cu o tire preluat de pe agen ia InfoPrim Neo despre „lovitura de uzurpare a puterii” din CMC, dup care a difuzat integral conferin a
de pres comun a lui Mihai Ghimpu, PL, Alexandru T nase, PLDM i Oleg Cernei, AMN.
Tonalitatea a fost pozitiv pentru conducerea PL.
Moldova Suveran nu a publicat tiri despre înlocuirea lui Ghimpu cu Mu uc la conducerea CMC,
ci a inserat un amplu editorial în num rul din 10 iunie. Editorialistul a criticat coali ia democrat ,
numind-o „alian ocult ”, iar pe Mihai Ghimpu l-a numit „gropar politic”, „p lici” sau
„Tândal ”. Atacurile la persoan nu au fost secondate de vreo expunere de pozi ie de c tre liderul
PL sau vreun consilier reprezentant al coali iei democrate. Ziarul a mai publicat o poezie semnat
de Tudor T taru care con inea elemente de def imare la adresa lui M. Ghimpu i îl l uda pe E.
Mu uc. Elemente de manipulare s-au con inut i în fotografia editorialului, în care Ghimpu figura
cu gura c scat , iar Mu uc îl ar ta cu degetul.
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Moldavskie Vedomosti a publicat un material pe 11 iunie despre demisia lui Ghimpu, dualitatea
puterii în consiliu, prevederile regulamentului i edin ele inute de pre edintele demis i cel ales.
Declara iile lui Ghimpu au fost dominante ca spa iu fa de cele ale lui Mu uc. De asemenea,
fotografiile lui Ghimpu cu Dorin Chirtoac sunt plasate pe prima pagin , iar cea cu Mu uc – pe a
treia. Tonalitatea tirii a fost favorabil conducerii PL.
Timpul a publicat dou reportaje i un editorial în edi ia din 9 iunie. În primul reportaj intitulat
„Lovitur de teatru în CMC” s-a vorbit despre modalitatea în care M. Ghimpu a fost demis,
prevederile regulamentului, discu iile dintre cele dou tabere i criticile dure reciproce. Ziarul a
publicat lista consilierilor care au votat pentru demitere. Materialul a fost neutru i echidistant. Al
doilea reportaj a prezentat opiniile lui Ghimpu, T nase i Cernei expuse la conferin a de pres
comun , dup o tire a agen iei Info-Prim Neo. În material au lipsit opiniile celeilalte p i, care a
votat pentru Mu uc. Tonalitatea celei de-a doua tiri a fost favorabil coali iei democrate.
Komsomolskaya pravda nu a reflectat evenimentele din CMC pe 6 i 7 iunie, privând astfel
cititorii de informa ie de un real interes public, iar tirile EU TV nu au fost analizate.4
Evenimentul nr. 6: Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i ministrul Afacerilor
Externe al României, Laz r Com nescu, 7 iulie 2008
Context general. Pe 7 iulie 2008, pre edintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a întâlnit
cu ministrul Afacerilor Externe al României, Laz r Com nescu, aflat într-o vizit oficial la
Chi in u. Potrivit unui comunicat al pre edin iei, oficialii au discutat despre rela iile bilaterale,
cooperarea pe dimensiunea european i pe plan regional. Pre edintele Voronin s-a referit la
importan a semn rii tratatului de frontier i a celui de baz dintre Republica Moldova i România,
se mai arat în comunicat. Dup o întrevedere cu eful diploma iei moldovene ti, Andrei Stratan,
ministrul Com nescu a spus c , în ce prive te cadrul rela iilor bilaterale juridice, „nu se fac
progrese”, dar s-a ar tat convins c „în timp rezonabil, cu eforturi comune” vor fi ob inute rezultate.
De notat c rela iile dintre cele dou ri s-au deteriorat odat cu reluarea de c tre Chi in u în anul
2007 (dup aderarea României la UE) a unor acuza ii mai vechi de „amestec în treburile interne” ale
Moldovei. Rela iile diplomatice au v zut i expulzarea a doi diploma i români pentru „dep irea
atribu iilor diplomatice”. În timpul vizitei, aceste subiecte, dar i tema Conven iei privind micul
trafic la frontier , nu au fost atinse.
Interesul presei fa de subiectul vizitei i întâlnirea bilateral a fost modest. O parte din massmedia monitorizate (Moldova 1, Radio Moldova, NIT, EU TV) au prezentat masiv pozi ia
autorit ilor RM fa de dezvoltarea rela iilor bilaterale moldo-române, inserând imagini de protocol
i informa ii de la întâlnire, în timp ce celelalte institu ii media (Moldova suverana, Timpul de
diminea i Pro TV) au prezentat informa ii sumare sau în general au exclus subiectul dat de pe
agenda din zilele respective (Komsomolskaya pravda, Moldavskie vedomosti, Vocea Basarabiei).
În materialele difuzate de postul de televiziune Moldova 1 au fost reflectate pe larg declara iile
cute de pre edintele Voronin, în special la tema Tratatului de baz dintre cele dou state.
Imaginile în care figura partea moldoveneasc au dep it de aproape trei ori ca durat imaginile în
care era ar tat partea român . Pozi ia p ii române a fost men ionat în treac t, imaginile în care
ap rea ministrul Com nescu prezentând mai mult planuri din spate.
4

EU TV – din motive tehnice nu a fost posibil monitorizarea tirilor din 6 i 7 iunie.
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NIT a acoperit evenimentul de o manier similar celei de la Moldova 1. Pe 7 iulie, postul a difuzat
o tire despre întrevederea Voronin-Com nescu, precum i detalii despre întâlnirea dintre cei doi
mini tri de Externe, Andrei Stratan i Laz r Com nescu. Pozi ia p ii român a fost prezentat la
modul general, în timp ce declara iile efului statului au fost reflectate pe larg.
Moldova Suveran a publicat un articol despre întrevederea celor doi demnitari i detalii despre
întrevederea Stratan – Com nescu. Deopotriv cu Moldova 1 i NIT, a fost citat doar declara ia
efului statului, iar cea a p ii române – doar men ionat la modul general. Tonalitatea a fost
pozitiv i favorabil conducerii.
Radio Moldova a pus pe post o tire scurt despre discu iile dintre cele dou persoane oficiale
privind dezvoltarea rela iilor bilaterale i a cooper rii regionale, i sus inerea aspira iilor de
integrare european a Republicii Moldova. Postul nu a men ionat sursa, dar cel mai probabil s-a
ghidat de comunicatul oficial al pre edin iei. Reflectarea subiectului a fost sumar .
În reportajul de la EU TV, pe lâng informa ia de baz privind întâlnirea Voronin-Com nescu au
fost incluse i detalii despre ultima vizit a fostului ministru de Externe al României, Adrian
Cioroianu, la Chi in u i problemele ce au urmat în rela iile bilaterale. De asemenea, au fost
mediatizate declara iile lui Voronin c Laz r Com nescu ar fi o persoan interesant . EU TV i-a
ar tat pe cei doi veseli i bine dispu i. Materialul nu a atins problemele serioase dintre cele dou
state i a fost conceput astfel încât s arate c ambele p i sunt mul umite.
Pro TV a difuzat un reportaj neutru de la întâlnirea Stratan – Com nescu, men ionând totodat c
echipa PRO TV c nu a avut acces la întrevederea Voronin – Com nescu.
Timpul de diminea a publicat la 7 iulie o informa ie despre rela iile bilaterale moldo-române ce
anticipeaz vizita lui Com nescu la Chi in u. A doua zi, publica ia a mediatizat comunicatul
pre edin iei privind „importan a semn rii Tratatului de frontier i al celui de baz ” ca modalitate
de a „eficientiza dialogul bilateral”.
Vocea Basarabiei, Komsomolskaya pravda i Moldavskie vedomosti nu au reflectat subiectul pe
7 iulie i în ziua/num rul urm tor.
Evenimentul nr. 7: Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i pre edintele Federa iei
Ruse, Dmitri Medvedev, 25 august 2008
Context general. Pe 25 august 2008, în cadrul unei reuniuni informale a Comunit ii Statelor
Independent în ora ul Soci, pre edintele Vladimir Voronin s-a întâlnit cu pre edintele Federa iei
Ruse, Dmitri Medvedev. Cei doi au discutat situa ia din Osetia de Sud i, în acest context,
pre edintele Medvedev a vorbit despre „ anse i posibilit i foarte bune pentru solu ionarea
problemei transnistrene”. Vladimir Voronin a remarcat c „în to i anii de existen a conflictului
transnistrean autorit ile Republicii Moldova au manifestat suficient în elepciune pentru a nu
admite o eventual escaladare a situa iei”. Pre edintele Voronin a mai spus c trebuie identificat ,
pe cale pa nic , o solu ie durabil pentru problema transnistrean . Demnitarii au mai discutat despre
„dinamica pozitiv ” în schimburile comerciale i economice care au dep it „nivelul de un miliard
de dolari”, potrivit unui comunicat al pre edin iei.
Evenimentul a fost reflectat de posturile de radio i tiri preponderent în tiri, în ziua în care s-a
produs, acestea prezentând imagini i declara ii din startul discu iilor, apoi comentariile
pre edintelui Voronin despre eveniment. Ziarele monitorizate au avut un comportament similar.
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Astfel, reportajele puse pe post de Moldova 1 i NIT la 25 august au avut un caracter pozitiv
datorit prezent rii doar a opiniei efului statului, potrivit c ruia autorit ile de la Chi in u „au fost
în elese de Kremlin”, fapt ce nu va permite escaladarea conflictului în regiunea nistrean . Nu au
fost oferite i alte opinii care ar fi oferit telespectatorilor un tablou mai complex cu privire la
diferendul transnistrean, tonalitatea fiind pozitiv pentru autorit i.
Vocea Basarabiei a mediatizat declara iile celor doi efi de state, preluate de pe agen ii de pres
interna ionale i ruse ti (Reuters, Itar-tass, Ager-press). Postul a informat despre avertizarea dat de
Moscova Chi in ului s nu recurg la for în solu ionarea problemei transnistrene, precum i
despre asigur rile pre edintelui Voronin c acest lucru nu se va întâmpla. Vocea Basarabiei a
prezentat i opiniile mai multor comentatori politici culese de agen iile de tiri locale i
interna ionale despre presupusa ofert a Federa iei Ruse ca Transnistria s aib o autonomie mai
larg , decât cea propus de Chi in u, în componen a Moldovei, i despre temerile Moscovei c
Moldova ar putea adera la NATO ca s i asigure securitatea, în cazul în care nu va fi rezolvat
chestiunea nistrean . P rerile diverse i informa ia de context au contribuit la o reflectare complex
a subiectului, publicul fiind informat corect i multilateral.
EU TV a abordat subiectul sumar i neutru, punând pe post imagini i declara ii f cute de Voronin
i Medvedev despre rela iile bilaterale i problema transnistrean .
PRO TV a citat din declara iile ambilor demnitari, men ionând c pre edintele Voronin a f cut
declara ii de pres doar pentru unele mass-medii, c PRO TV nu a avut acces la aceste declara ii i
a trebuit s se informeze doar din comunicatul pre edin iei. A doua zi, postul a difuzat opiniile
unor lideri din opozi ie despre întâlnirea Voronin-Medvedev. Mai mul i deputa i din PD, AMN,
PLDM, i primarul general al Chi in ului, liberalul Dorin Chirtoac , l-au criticat pe Vladimir
Voronin i au vorbit despre urm rile negative ale acestei întâlniri asupra Moldovei. Al i deputa i,
reprezentând PPCD, PSD i PD, au completat tirea cu declara ii cu con inut pozitiv despre
eveniment. Astfel, telespectatorilor PRO TV le-a fost oferit posibilitatea de a se informa din
diverse surse, care au venit cu perspective diferite asupra acestei întâlniri, postul l sând la discre ia
auditoriului crearea unei p reri în problema dat .
Komsomolskaya pravda s-a limitat la publicarea sub form de articol a comunicatului de pres al
pre edin iei, în care au fost incluse i citate din mass-media ruseasc . Tonalitatea tirii a fost
pozitiv , iar imaginile folosite – neutre.
La rândul s u, Moldova Suveran a men ionat în num rul din 2 septembrie aspectele comercialeconomice ale rela iilor bilaterale, problema Transnistriei i sprijinul Federa iei Ruse în rezolvarea
acesteia. Ca surse au figurat cei doi pre edin i. Tonalitatea articolului a fost pozitiv , iar imaginile favorabile celor doi subiec i.
Timpul de diminea a publicat dou articole despre întâlnirea Voronin-Medvedev în num rul din
26 august. Primul articol a plasat întrevederea în contextul recunoa terii Abhaziei i Osetiei de Sud
de c tre Duma de Stat a Federa iei Ruse. În al doilea material, ziarul a inclus citate din comunicatul
pre edin iei i din presa rus despre problema transnistrean . Ambele materiale au fost neutre.
tirile de la Radio Moldova nu au fost analizate5. Redac ia ziarului Moldavskie Vedomosti s-a
aflat în vacan în aceast perioad .
5

Din considerente tehnice, nu a fost posibil monitorizarea tirilor din 25 august 2008
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Evenimentul nr. 8: Decizia Cur ii Europene a Drepturilor Omului privind restric iile impuse
persoanelor cu cet enie dubl , 18 noiembrie 2008
Context general. Pe 18 noiembrie 2008, Curtea European a Drepturilor Omului a f cut public o
decizie prin care calific Republica Moldova drept singurul stat al Consiliului Europei care, de i
permite prin Constitu ie dubla cet enie, interzice persoanelor care o au s de in un ir de func ii
elective. Potrivit deciziei CEDO, legea ce impune restric ii (nr. 273-XVI din 07.12.2007) este
discriminatorie i contrar normelor europene, motiv pentru care guvernului de la Chi in u i-a fost
recomandat eliminarea restric iilor din legisla ia na ional . Pre edintele comisiei parlamentare
juridice, pentru numiri i imunit i, Vladimir urcan, a anun at c guvernul va contesta decizia
CEDO (în Marea Camer – n.a). Anterior, autorit ile au spus c restric iile vor asigura loialitatea
fa de stat a func ionarilor publici i a deputa ilor. Curtea de la Strasbourg a ar tat îns c , într-o
democra ie, loialitatea fa de un stat nu înseamn neap rat loialitate fa de guvernare sau fa de
un anumit partid politic i c depunerea jur mântului ar fi una dintre c ile de asigurare a loialit ii.
De notat c CEDO a fost sesizat de primarul general al municipiului Chi in u, vicepre edintele
Partidului Liberal, Dorin Chirtoac , i prim-vicepre edintele Partidului Liberal Democrat, consilier
municipal, Alexandru T nase, ambii de in tori ai cet eniei României. Majoritatea observatorilor
cad de acord asupra faptului c restric iile sunt îndreptate c tre partidele de opozi ie de pe dreapta
ichierului politic, ai c ror membri de in în num r considerabil cet enia româneasc . Deoarece
Federa ia Rus nu public numele cet enilor moldoveni care au ob inut cet enia rus , în contrast
cu România, care face publice listele celor care i-au redobândit cet enia, restric iile votate de
PCRM i PPCD nu vor afecta partidele de pe segmentul centru-stânga, ai c ror membri sunt mult
mai integra i în realit ile ruse ti.
Chiar dac subiectul prezint interes public, majoritatea mass-media monitorizate - Moldova 1,
Radio Moldova, Moldova Suveran , Komsomolskaya pravda i EU TV - nu l-au reflectat nici
pe 18, nici pe 19 noiembrie. A a cum informarea corect i echidistant cu privire la decizia Cur ii
Europene ar fi pus în lumin proast PCRM i PPCD, care au promovat restric iile pentru
persoanele cu cet enie dubl , se poate de afirmat c ignorarea subiectului indic asupra unei
politici editoriale p rtinitoare. Celelalte mass-media au publicat/difuzat opinii care fie au comb tut
decizia CEDO (NIT), fie au sprijinit-o (Vocea Basarabiei, Timpul de diminea , Moldavskie
vedomosti, PRO TV).
NIT a difuzat pe 19 noiembrie o tire bazat doar pe declara iile pre edintelui comisiei
parlamentare juridice, pentru numiri i imunit i, deputatul PCRM, Vladimir urcan. Totodat , NIT
a pus pe post un vox-pop în care toate persoanele intervievate sus in c to i func ionarii trebuie s
de in doar cet enie moldoveneasc – din nou, o abordare tenden ioas , de vreme ce nu a fost
prezentat cel pu in o opinie diferit . Tonalitatea a fost negativ i peiorativ în raport cu decizia
CEDO, iar imaginile folosite au fost defavorabile celor doi reclaman i.
Vocea Basarabiei a informat la 18 noiembrie c , potrivit deciziei CEDO, deputa ii pot avea mai
multe cet enii i c legisla ia va trebui modificat , deoarece încalc drepturile omului. Sursele
folosite – consilierul municipal Alexandru T nase i avocatul Janeta Hanganu – au dat o tonalitate
pozitiv , de vreme ce ambele sunt direct implicate în caz. Au lipsit alte puncte de vedere care ar fi
asigurat echilibrul i neutralitatea editorial .
Moldavskie Vedomosti a publicat dou tiri pe tema deciziei CEDO: prima se bazeaz pe
declara iile avocatei Janeta Hanganu, iar a doua – pe opinia primarului general de Chi in u,

45

Mass-media în preajma alegerilor: cine i cum a fost reflectat în anul preelectoral 2008?

vicepre edintele PL, Dorin Chirtoac , exprimat la o întâlnire cu studen ii. Ambele tiri sunt
pozitive în raport cu decizia CEDO i nu prezint un spectru larg de opinii.
În ziua evenimentului, PRO TV i-a început jurnalul de la ora 20:00 cu o tire despre decizia Cur ii
de la Strasbourg. A fost prezentat opinia reclamantului Alexandru T nase, a avocatei Janeta
Hanganu i a agentului guvernamental la CEDO, care nu a exclus probabilitatea atac rii deciziei în
Marea Camer a CEDO. Reflectarea a fost în mare parte neutr . A doua zi, în contextul unei
declara ii f cute de europarlamentarul român, secretarul general al PSD, Titus Corl ean, s-a f cut
referire la decizia CEDO i la faptul c legisla ia moldoveneasc este discriminatorie i
antieuropean în ce prive te dubla cet enie. tirea nu a fost echilibrat cu un comentariu sau o alt
opinie, prin urmare, a fost pozitiv fa de reclaman i.
La 19 noiembrie, Timpul de diminea a descris decizia CEDO, a venit cu informa ii de context, a
prezentat opinia avocatei, dar i reclamantului Dorin Chirtoac . Drept surse au mai servit
informa iile portalului unimedia.md. Tonalitatea a fost pozitiv , iar fotografiile – favorabile
reclaman ilor, deoarece informa iile nu au fost echilibrate cu opinia p ii oficiale, vizate în decizie.
Evenimentul nr. 9: Declara ia comun a dou sprezece misiuni diplomatice ale Uniunii
Europene cu privire la perioada preelectoral , 25 noiembrie 2008
Context general. Pe 25 noiembrie 2008, zece misiuni diplomatice ale UE acreditate la Chi in u,
Delega ia Comisiei Europene i Reprezentantul Special al Uniunii Europene au difuzat o declara ie
comun prin care au cerut autorit ilor s „se asigure c viitoarele alegeri parlamentare se vor
desf ura în conformitate cu standardele interna ionale pentru alegeri democratice”. Diploma ii
europeni s-au ar tat îngrijora i de „num rul în cre tere al investiga iilor penale care au fost recent
ini iate împotriva politicienilor din opozi ie” i au calificat drept important „garantarea accesului la
mijloacele de informare a tuturor partidelor participante la alegeri, precum i asigurarea unei
acoperiri media echilibrate a procesului alegerilor”. În declara ie se mai spune c „o relevan
deosebit vor avea i reînnoirile licen elor de emisie” i se face apel c tre autorit i s ia în
considera ie recenta recomandare a Comisiei de la Vene ia a Consiliului Europei cu privire la
amendamentele aduse Codului Electoral moldovenesc, cât i jurispruden a relevant a Cur ii
Europene a Drepturilor Omului.
De i pe parcursul anului 2008 au fost f cute publice doar dou declara ii comune din partea
misiunilor diplomatice ale Uniunii Europene acreditate în Republica Moldova (17 iulie i 25
noiembrie), acestea reprezentând evenimente importante în via a politic , mass-media a reflectat
într-o m sur limitat cea de-a doua declara ie a diploma ilor europeni. În principal, e vorba de
segmentul de pres care are o atitudine tolerant i pozitiv fa de partidul de guvern mânt, pentru
care publicarea declara iei ar fi însemnat dificult i în rela ia cu cei care decid politica editorial .
În ziua lans rii declara iei, Radio Moldova nu a reflectat subiectul. Nici postul public de
televiziune Moldova 1 nu a reflectat subiectul pe 25 noiembrie. A doua zi, de i au avut timp ca s
preg teasc o relatare, eventual s solicite opinia vreunui membru al Guvernului sau al partidului de
guvern mânt, posturile publice nu a men ionat nimic despre declara ia ambasadorilor. Din acela i
grup care a ignorat declara ia mai fac parte postul de televiziune NIT i ziarele Komsomolskaya
pravda, Moldova suveran i Moldavskie vedomosti. Astfel, publicul din afara Chi in ului, care
are acces la surse media limitate (doar cele cu acoperire na ional ), nu a fost informat despre acest
subiect.
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EU TV a reflectat selectiv declara ia dat , relatând doar despre aspecte legate de alegeri i
garantarea accesului la informa ie tuturor subiec ilor electorali. Alte subiecte importante ce in de
dosarele penale intentate mai multor lideri din opozi ie, importan a reînnoirii licen elor de emisie –
aluzie la licen a postului Pro TV, înregistrarea partidelor politice în conformitate cu noua lege a
partidelor politice sunt trecute cu vederea.
PRO TV, post cu acoperire regional , a abordat neutru i echilibrat subiectul. În prima zi, acesta a
citat masiv din declara ia efilor misiunilor diplomatice în buletinul de tiri de la ora 20:00. A doua
zi, informa ia a fost echilibrat cu prezentarea opiniei ministrului Justi iei, Vitalie Pîrlog, referitor la
Declara ia Ambasadorilor.
Timpul de diminea , de asemenea, a citat masiv din declara ia ambasadorilor, alocând spa iu pe
paginile 1 i 3, dar nu suplimentat materialul cu opinia autorit ilor fa de problemele ridicate în
comunicat.
La 25 i 26 noiembrie Vocea Basarabiei nu a difuzat buletine de tiri.
Evenimentul nr. 10: Întâlnirea dintre pre edintele Vladimir Voronin i liderul administra iei
transnistrene, Igor Smirnov, 24 decembrie 2008
Context general. În 2008, dup o pauz de apte ani, pre edintele Voronin a reluat consult rile
directe cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Pe 24 decembrie 2008, pre edintele Vladimir
Voronin s-a întâlnit pentru a doua oar cu Igor Smirnov, c ruia i-a prezentat un pachet de propuneri
privind solu ionarea problemei transnistrene – proiectul declara iei privind principiile i garan iile
reglement rii transnistrene i proiectul de lege cu privire la statutul Transnistriei. Voronin i-a mai
transmis lui Smirnov opt proiecte privind dezvoltarea m surilor de încredere dintre cele dou p i,
orientate în special spre rezolvarea de comun acord a problemelor din economie, infrastructur i
tate. Cei doi îns nu s-au în eles în privin a relu rii negocierilor în formatul 5+2. Partidele din
opozi ie l-au acuzat pe pre edinte de „tr darea intereselor na ionale”, adic a formatului 5+2 de
negocieri vs. 2+1, au calificat întâlnirea drept o „fars preelectoral ”, „inutil ” i o preg tire a
mesajului electoral al PCRM. Reluarea discu iilor a fost apreciat de comentatorii politici ca o
cedare a Chi in ului i un gest de disperare chiar al partidului de guvern mânt care a promis
rezolvarea conflictului în mod repetat, în alegerile parlamentare din 2001 i 2005.
Întrevederea de la sfâr itul anului, cu mai pu in de dou luni înainte de începerea campaniei
electorale în Republica Moldova, a fost reflectat preponderent pozitiv de un grup de institu ii
media care au vorbit despre „rezultatele pozitive” ale întâlnirii. Astfel, auditoriul Moldova 1, NIT,
Moldova suveran a fost informat c p ile au c zut de acord s continue consult rile în formatul
2+1, c Transnistria va anula taxa de intrare pe teritoriul s u începând cu 2009, iar autorit ile
moldovene vor repara gr dini ele i colile din Trasnsnistra. Dup vizionarea unor astfel de
materiale, auditoriul posturilor respective poate r mâne cu impresia c vizita a fost una de succes.
Pe de alt parte, materialele de la posturile Eu TV, Pro TV, ziarul Komsomolskaya pravda, prezint
o alt realitate, i anume c vizita nu a fost una productiv .
În materialul pus pe post de Moldova 1, textul i inserturile au ar tat c ambele p i au calificat
întâlnirea drept „rezultativ ”, c tonalitatea evenimentului a fost dat de pre edintele Voronin care a
transmis un pachet de documente privind solu ionarea problemei transnistrene, etc. Sursele folosite
au fost corespondentul Moldova 1, pre edintele Voronin i Igor Smirnov. În tire nu s-a men ionat
cei doi nu au ajuns la un numitor comun privind reluarea negocierilor în formatul interna ional
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5+2. De asemenea, jurnali ti nu au pus pe post schimbul dur de replici dintre Voronin i Smirnov,
cu privire la cui revine vina pentru tergiversarea procesului de negocieri, f cut în timpul discu iilor.
Moldova Suveran s-a axat pe con inutul propunerilor transmise de pre edintele Voronin lui Igor
Smirnov pentru solu ionarea conflictului. Ca surse sunt folosite declara iile lui Voronin i Smirnov
(dup cum au fost prezentate în comunicatul pre edin iei). Limbajul este flatant, iar tonalitatea
textului e pozitiv .
NIT, de asemenea, a folosit un limbaj flatant în tirea cu care a început buletinul de la ora 22:00,
numind „îndr zne e” propunerile pre edintelui Voronin. Astfel, jurnali tii i-au prezentat p rerea
subiectiv despre cele relatate, în timp ce etica jurnali tilor interzice imixtiunea opiniei
personale/subiective în relatarea obiectiv a ceea ce s-a întâmplat. Sursele utilizate în tire au inclus
corespondentul NIT, pre edintele Voronin i Igor Smirnov. Tonalitatea tirii a fost exclusiv
pozitiv .
Komsomolskaya pravda a publicat mai multe declara ii fixate în stenograma întâlnirii, în special
replicile f cute de pre edintele Voronin i Igor Smirnov pe parcursul discu iilor, i a prezentat
concluziile p ilor. Sursele s-au limitat la cei doi lideri. Tonalitatea materialului, inclusiv
fotografia, a fost neutr fa de cele dou p i.
La 24 decembrie, EU TV a difuzat o tire în care s-a men ionat c p ile au avut pozi ii diametral
opuse, c „unul a vrut una, altul - alta”, c Vladimir Voronin a transmis un pachet de documente
privind solu ionarea problemei transnistrene i a fost de acord s continue discu iile în formatul
2+1. Ca surse pentru tire au fost folosi i pre edintele Voronin i Igor Smirnov. A doua zi, postul a
informat c Voronin a comentat pentru pres întrevederea cu Smirnov. În material s-a ar tat c
Smirnov n-a fost preg tit pentru discu ii i c a f cut un show. tirea l-a avut drept subiect, dar i
surs pe pre edintele Voronin, nefiind echilibrat cu un insert relevant pentru pozi ia lui Smirnov,
sau cu p rerea vreunui specialist în materie de conflicte, rela ii interna ionale sau securitate
interna ional . Tonalitatea i imaginile din tire au fost pozitive conducerii Republicii Moldova.
PRO TV a pus pe post o tire în care se afirm c cei doi „s-au întâlnit, dar nu s-a în eles”, i c sau acuzat reciproc. Postul a men ionat c nu a avut acces din partea autorit ilor Republicii Moldova
i c a cerut permisiunea administra iei de la Tiraspol s filmeze întrevederea. Corespondentul PRO
TV, pre edintele Voronin i Igor Smirnov au fost surse pentru realizarea materialului. Tonalitatea a
fost neutr fa de ambele p i, dar aprecierea general dat evenimentului – u or negativ .
Moldavskie Vedomosti a publicat pe o jum tate de pagin fotografii cu Vladimir Voronin i Igor
Smirnov, precum i replicile dintre cei doi pe parcursul întrevederii. Ziarul a reflectat afirma ii ale
lui Smirnov defavorabile lui Voronin i a calificat evenimentul „un spectacol în care Voronin este
pus la punct de Smirnov”. Tonalitatea materialului a fost negativ , limbajul utilizat – peiorativ, iar
fotografiile – defavorabile pre edintelui Voronin.
Timpul de diminea a inserat în paginile 1 i 3, deopotriv cu relatarea evenimentului, i opinia a
doi comentatori politici care vorbesc despre „o bifare de ac iuni la sfâr it de ani” sau despre o
„apropiere de Rusia i o ignorare a pozi iei UE”. Sursele folosite pentru scrierea articolului au fost:
pre edintele Voronin, autoproclamatul lider Igor Smirnov, directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu,
i comentatorul Vlad Lupan. Fotografiile folosite au fost neutre, iar tonalitatea materialului –
negativ .
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La 24 i 25 decembrie, Vocea Basarabiei a difuzat trei tiri la tema dat . Primul material a avut o
tonalitate neutr , men ionând pachetul de documente prezentat de pre edintele Voronin, faptul c
discu iile vor continua în formatul 2+1 i c autorit ile vor repara colile i gr dini ele. Al doilea
material a relatat despre solicitarea liderului PLDM, Vlad Filat, ca ministrul Reintegr rii, Vasile
ova, s -i informeze pe deputa i despre rezultatele întrevederii Voronin-Smirnov, dar c deputa ii
PCRM au fost împotriv . Vocea Basarabiei a mai prezentat opinia critic a liderului AMN, Serafim
Urechean, fa de incapacitatea efului statului de a rezolva probleme serioase i necesitatea unei
schimb ri în ar la nivel politic. tirea nu a fost echilibrat cu opinia vreunuia dintre deputa ii
comuni ti sau cu opinia unui observator. Tonalitatea primei tiri a fost neutr , în timp ce ultimele
dou au fost negative în raport cu autorit ile. 6
CONCLUZII GENERALE:
Datele monitoriz rii celor zece institu ii media indic asupra unor caren e evidente la capitolele
echidistan i pluralism/diversitate de opinii în mass-media.
ü Dintre cele 10 evenimente politice ale anului 2008, doar dou s-au bucurat de o
reflectare ampl – demisia guvernului i a pre edintelui Consiliului Municipal Chi in u.
Restul subiectelor de interes public au fost abordate de majoritatea mass-media selectiv,
superficial, neechidistant i prudent chiar. Subiectele care au fost defavorabile guvern rii,
cum ar fi declara ia misiunilor diplomatice ale UE din 25 noiembrie sau decizia CEDO
publicat la 18 noiembrie, nu au fost reflectate de Moldova 1, Radio Moldova, NIT,
Moldova Suveran i Komsomoliskaia Pravda. Aceasta reflectare selectiv a evenimentelor
a privat publicul de informa ii de alternativ care l-ar fi ajutat s evalueze informa ia oferit
i s i creeze o p rere vizavi de evenimentele descrise.
ü Politicile editoriale cu privire la subiectele de interes public difer radical, majoritatea
mass-media (Moldova 1, NIT, Radio Moldova, Moldova Suveran , Komsomolskaya Pravda
i EU TV) prezentând evenimentele mai mult prin prisma partidului de guvern mânt i a
partenerilor acestuia. În anul 2008, aceste mass-media au oferit consumatorilor de pres
informa ii în mare m sur favorabile guvern rii i critice partidelor de opozi ie, perpetuând
imaginea pozitiv a autorit ilor centrale i a partidului de guvern mânt, i cea negativ a
for elor de opozi ie. Timpul, Moldavskie Vedomosti i Vocea Basarabiei au avut o atitudine
evident negativ fa de autorit i, oferind mult spa iu p rerilor critice la adresa acestora i a
PCRM. PRO TV este singurul post care a încercat s reflecte detaliat i neutru evenimentele
de interes public, chiar dac deseori postul a semnalat cazuri de tratament discriminatoriu
din partea autorit ilor, jurnali tilor fiindu-le îngr dit accesul la o serie de evenimente cu
participarea pre edintelui Voronin.
ü În ce prive te accesului politicienilor în mass-media, cel mai pluralist a fost postul cu
acoperire regional PRO TV, care a oferit cuvânt în egal m sur i reprezentan ilor
partidului de guvern mânt, i celor de opozi ie. Posturile na ionale Moldova 1, NIT i Radio
Moldova, precum i ziarul Moldova Suverana au dat preferin reprezentan ilor puterii i
partidului aflat la guvernare. De regul , politicienii de opozi ie au avut acces la aceste massmedia, ca surse, doar în cazurile în care au exprimat p reri neutre sau favorabile puterii. În
contrast, Timpul, Moldavskie Vedomosti i Vocea Basarabiei au limitat accesul PCRM,
oferind mai mult spa iu partidelor de opozi ie. La EU TV, ca surse au predominat
reprezentan ii PPCD i PCRM, fiind, de asemenea, cita i sporadic i reprezentan ii partidelor
de opozi ie. Komsomolskaya Pravda a reflectat doar câteva din subiectele monitorizate,
oferind acces redus tuturor politicienilor.
6

Din considerente tehnice, nu a fost posibil monitorizarea buletinelor de tiri ale Radio Moldova din 24 i 25 decembrie.
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ü În consecin , publicul larg, care are acces doar la informa ia oferit de posturile cu
acoperire na ional (Moldova 1, Radio Moldova, NIT) i regional (EU TV), dar i de
ziarele na ionale Moldova suveran i Komsomolskaya Pravda nu a fost informat pe deplin,
corect i echidistant asupra principalelor subiecte de interes public. Opiniile de alternativ sau reg sit mai mult în materialele de la Vocea Basarabiei i PRO TV, i ziarele Timpul de
diminea i Moldavskie Vedomosti.
ü
ompania „Teleradio-Moldova” finan at din bani publici a demonstrat o abordare
tenden ioas i p rtinitoare în favoarea partidului de guvern mânt. Moldova 1 i Radio
Moldova nu au respectat pe parcursul anului 2008 astfel de norme etice ca dreptul la replic
i prezentarea pozi iilor ambelor p i implicate într-o disput . Aparentul pluralism de opinie
a fost artificial, deoarece sursele cel mai des folosite au fost afiliate PCRM i guvernului.
Astfel, diversitatea de opinii a lipsit la posturile publice de radio i tv, care au reflectat unele
evenimentele în acela i mod – lucru care ridic întreb ri asupra politicii editoriale a
acestora.
ü În baza rezultatelor monitoriz rii putem concluziona c principalele canale media din
Republica Moldova sunt de departe incapabile s reflecte în mod profesionist campania
electoral din 2009 în buletinele de tiri, s asigure dreptul cet enilor de a fi informa i,
precum i dreptul politicienilor de a- i face cunoscute pozi iile. Presa din Republica
Moldova înc nu se percepe ca aflându-se în serviciul public i, prin urmare, contribu ia
acesteia la informarea cet enilor cu drept de vot i la educa ia civic este limitat i
insignifiant .
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CAPITOLUL III. Actuala guvernare – principalul proprietar „din umbr ” al mass-media din
R. Moldova
În timp ce desconcentrarea propriet ii de media este o preocupare la nivel european
(Parlamentul European a adoptat documente antitrust i exist anumite prevederi în acest sens i la
nivelul Comisiei Europene), în R. Moldova se observa tendin a de concentrare media. În ultimul
timp, au ap rut mai multe „trusturi” media, chiar dac no iunea de „trust” p le te mult în fa a a ceea
ce se întâmpl în alte ri în acest domeniu. La noi acestea au ajuns s manipuleze opinia public ,
„slujind”, de obicei, unui sau altui partid. Acest lucru îl conchidem mai mult din politica editorial a
institu iilor, fiindc transparen a propriet ii mass-media r mâne o lec ie înc neînv at în R.
Moldova.
Cele mai importante dintre aceste „holdinguri” media au fost create pe principii de inegalitate i
netransparen . Acestea continu s se „înt reasc ” datorit sprijinului politic pe care îl au i în R.
Moldova nici nu se pune problema adopt rii unei legisla ii antitrust, cum se discut acum în
România, bun oar , i în alte ri din Europa.
1. Aspecte legale ale concentr rii mass-media în R. Moldova
Legisla ia din R. Moldova, nu numai cea care reglementeaz activitatea mass-media, dar i cea
economic , nu con ine restric ii în ce prive te crearea de „trusturi” sau „holdinguri”. În Codul
Audiovizualului, de exemplu, exist o reglementare conform c reia partidele politice nu pot fi
proprietari de media7, dar, în acela i timp, transparen a propriet ii mass-media nu este o prioritate a
legisla iei moldovene ti. În R. Moldova, cet eanul nu are acces direct la informa ii despre
proprietarii unor ziare, posturi de televiziune sau de radio, decât dac face o adresare la Camera
Înregistr rii de Stat contra plat . Unele institu ii de media au printre fondatorii majoritari firme offshore sau persoane interpuse care nu indic leg turile cu adev ra ii proprietari. În acest caz, politica
editorial a postului ce intr în vizorul opiniei publice duce spre anumite piste care, într-o ar cu
democra ie stabil , ar fi la vedere.
Potrivit lui Alexandru Dorogan, pre edintele Asocia iei Presei Electronice (APEL), de i Codul
Audiovizualului stipuleaz clar c în R. Moldova partidele politice nu pot fonda posturi de radio i
TV, aceast prevedere legal nu este acoperit de mecanisme legislative care ar exclude asemenea
posibilit i. „În special, dac m întreba i despre formarea unor „trusturi” media, in s precizez c
nici pân ast zi nu avem prevederi clare despre transparen a propriet ii, inclusiv în ceea ce prive te
fondatorii adev ra i ai posturilor de radio i TV, lucru obligator în statele civilizate. Ca s nu
mergem departe dup exemple, în România ve i g si pe site-ul Consiliului Na ional al
Audiovizualului structura detaliat a cotelor fondatorilor în cazul fiec rui post de radio sau TV. În
R. Moldova, de multe ori identificarea grup rilor care stau în spatele mai multor posturi de radio i
TV o po i face doar deductiv, bazându-te pe politica lor editorial ”.
Petru Macovei, director executiv al Asocia iei Presei Independente (API), confirm faptul c
legisla ia din R. Moldova nu împiedic concentrarea mass-media în mâinile unor grup ri, fiindc nu
prevede nimic în acest sens, dar consider c , odat ce este membr a Consiliului Europei, R.
Moldova ar trebui s ia în calcul recomand rile CE cu privire la restric ionarea concentr rii
propriet ii de media în unele i acelea i mâini. „Mi-e team pentru R. Moldova s nu fie prea
târziu, fiindc la noi au avut deja loc concentr ri masive”, î i exprim temerile directorul executiv al
API.
7

Pe de alt parte Legea privind partidele politice permite acestora s fondeze i s dispun de mijloace de informare în mas proprii. Aceasta
reprezint o inconsecven legislativ admis de legiuitor.
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Potrivit expertului media Liliana Vi u, o concentrare nerestric ionat a presei în mâinile câtorva
oameni ar putea pune cap t pluralismului media, dar i liberei competi ii pe pia .
Vitalie Zam , jurist la Asocia ia „Juri tii pentru Drepturile Omului”, este de p rere, la rândul
u, c legisla ia R. Moldova creeaz premise pentru formarea unor „trusturi” media concentrate în
mâinile unui num r limitat de grupuri i prin imperfec iunea i lacunele existente. „Aceste
deficien e las loc pentru interpret ri controversate, care pot fi utilizate cu brio de persoane
interesate. Iar o eventual adresare în justi ie nu înl tur deficien ele respective, or, este
arhicunoscut faptul c instan ele judiciare moldave, prin hot rârile lor, produc deseori interpret ri
contradictorii”.
Dac în R. Moldova înc nu se pune problema adopt rii unei legi antitrust, în România au avut
loc deja mai multe dezbateri la acest subiect. Alina Mungiu, directorul Societ ii Academice
Române, a precizat c sus ine adoptarea unei legi care s interzic de inerea concomitent a mai
multor tipuri de media. Altfel spus, cine are radio s nu poat avea i TV, iar cine are televiziune s
nu poat avea ziare. Potrivit Alinei Mungiu, aceast ini iativ ar urma s limiteze puterea de
influen a unor trusturi media, astfel încât un grup de pres nu ar deveni atât de puternic, încât s
influen eze unele decizii ale autorit ilor i nici s manipuleze societatea. În cazul în care legea
antitrust ar fi propus i implementat , marile trusturi române ti actuale (Mediapro, Intact,
Realitatea-Ca avencu, Na ional) vor trebui s renun e la unele posturi sau s fac o redistribuire a
acestora. Ioana Av dani, directorul executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent de la
Bucure ti, consider , la rândul ei, cu referire la necesitatea unei legi antitrust în România, c , „în
pres , problema este agravat de faptul c o concentrare a propriet ii atrage dup sine o putere prea
mare de a influen a publicul”.
2. „Trusturile” de pres
Pân în anul 2001, când la guvernare în R. Moldova a venit Partidul Comuni tilor, pia a massmedia num ra mai pu ine institu ii, iar unele dintre cele existente atunci nu erau atât de importante
cum au devenit mai apoi (postul TV „NIT”, de exemplu). În mare, cel mai important impact asupra
publicului îl aveau atunci televiziunea i radioul de stat, ast zi numite publice, ziarele
guvernamentale „Moldova Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova”, ziarele „Flux”, „S pt mâna”,
„Jurnal de Chi in u”, postul rusesc de televiziune „ORT” care avea acoperire na ional i cel
românesc „TVR 1”. i postul de radio al mun. Chi in u „Antena C” era unul dintre cele mai
ascultate pe atunci. Pân în 2001, nici nu se punea problema reunirii unor institu ii de media în jurul
unor grupuri de interese, fiecare f cându- i meseria a a cum g sea de cuviin . Bineîn eles, i atunci
presa se împ ea în proguvernamental i de opozi ie. Numai c cea proguvernamental era de stat.
Concentrarea institu iilor de media a început imediat ce în R. Moldova s-a instalat la guvernare
un singur partid i s-a f cut sim it mai ales începând cu anul 2005, când acela i partid – al
Comuni tilor, a câ tigat al doilea mandat, dar cu mai pu ine fotolii de deputat în Parlament. Atunci
opozi ia a pus problema existen ei unor institu ii media de stat între inute din bani publici, dar care
ceau jocul guvern rii. Radioul i televiziunea de stat au devenit publice pe hârtie, ziarele
guvernamentale au fost scoase la privatizare, dar toate acestea continu ast zi s aib aceea i
politic proguvernamental . Totodat , dup 2005, au început s apar noi posturi radio i TV.
Timpul arat , îns , c rezist aproape numai cele care au o politic editorial ce coincide cu
„p rerile” actualei guvern ri (postul TV „DTV” nu a rezistat), iar celelalte care r mân pe pia abia
de reu esc s supravie uiasc . Alte institu ii media i-au schimbat patronii i au început s semene
leit cu fostele guvernamentale.

52

Actuala guvernare – principalul proprietar „din umbr ” al mass-media din R. Moldova

Faptul c unele institu ii media care s-au grupat favorizeaz anumite forma iuni politice reiese
mai mult din politica editorial a institu iilor, fiindc transparen a propriet ii mass-media r mâne,
a cum spuneam mai sus, o lec ie înc neînv at în R. Moldova. De i nu figureaz ca proprietari,
patronii din umbr ai institu iilor de media nici nu se îngrijesc s ascund faptul c de in controlul
efectiv asupra acestora (pre edintele Vladimir Voronin prefer s mearg numai la anumite posturi
TV unde sunt ziari ti „cumin i”, iar liderul cre tin-democrat Iurie Ro ca este nelipsit de la fosta
televiziune municipal ), astfel încât ini ia ii pot face lesne unele deduc ii despre adev ra ii
proprietari ai unor institu ii media.
Mass-media comunist
Cel mai important „trust”, cu cele mai multe mijloace de informare promoveaz i sprijin
politica partidului de guvern mânt din R. Moldova. Acesta a devenit i mai important în ultimul
timp, datorit facilit ilor de care a beneficiat de la institu iile de stat i la care ne vom referi mai
jos. Convingându-se de for a internetului, responsabilii de “trustul” de pres proguvernamental s-au
extins i on-line. Pre edintele Vladimir Voronin a min it atunci când a declarat public la ultimul
congres al Partidului Comuni tilor din 15 martie 2008 c „dintre cele 30 de ziare existente în R.
Moldova, comuni tii au patru, iar din cele apte televiziuni – una”. Oficial, PCRM i Uniunea
Tineretului Comunist apar printre fondatorii a doar dou ziare - „Comunistul” i „Puls”.
Neconcordan a dintre declara ia eful statului i înregistr rile oficiale confirm faptul c „trustul”
comunist este mai mare, iar patronii posturilor de televiziune sau ai ziarelor procomuniste sunt al ii,
ni te interpu i.
Vom încerca în cele ce urmeaz s stabilim institu iile media care sunt conduse din umbr de
Partidul Comuni tilor. Printre institu iile la care am g sit leg turi „proguvernamentale” se num
posturile de televiziune „NIT” (cu sediul pe os. Hânce ti 59/1, emite pe 14 canale care acoper
circa 80 la sut din teritoriul R. Moldova, conform datelor Consiliului Coordonator al
Audiovizualului) i „N4” (str. Miori a nr. 3/5, emite pe ase canale din Chi in u, B i, Cahul,
Ungheni, Soroca i Edine ), cele de radio „Antena C” (str. Veronica Micle nr. 10), „Noroc” (bd.
Negruzzi nr. 6) i „Serebreanîi Dojdi” ( os. Hânce ti 59/1), ziarele „Moldova Suveran ”,
„Nezavisimaia Moldova”, „Comunistul”, „Puls”, agen iile de pres „Novosti Moldova”, „Basapress”, posturile de televiziune cu acoperire na ional „Prime” (str. B nulescu Bodoni 57/1, emite
pe re eaua a treia de stat) i „2Plus” (str. Petricani nr. 56, emite pe a doua re ea de stat), site-ul
www.omg.md care con ine tiri, inclusiv în format video, agen ie care emite în fiecare sear , de la
ora 22.00 pe postul de televiziune „Ren TV” un buletin de tiri. Nu am gre i dac am enumera în
continuarea acestei liste posturile publice de radio i televiziune „Radio Moldova”, „Moldova 1”,
care continu s fac aceea i politic ca i atunci când erau de stat, i agen ia guvernamental de
pres „Moldpres”. Toate aceste media, cu excep ia postului TV „2 Plus” care înc nu a început s
emit de i a trecut un an i jum tate de când a intrat în posesia re elei a doua de stat, dup ce a fost
retras licen a „TVR 1”8, lustruiesc imaginea actualului partid de guvern mânt i atac constant
8
Retransmiterea postului public de la Bucure ti TVR 1 a fost sistat pe 27 septembrie 2007, când CCA a acordat, prin concurs, licen a pentru a doua
re ea de stat companiei “Telefeme International” (postul TV “2Plus”), fondat cu doar o lun înainte de anun area concursului. Motivul invocat de
CCA pentru scoaterea re elei a doua de stat la concurs, de i Societatea Român de Televiziune (SRTv) avea licen de retransmitere a TVR 1 în R.
Moldova valabil pân în 2011, este faptul c partea român nu mai pl tea de la 13 iunie 2007 pentru cheltuielile de retransmitere a postului public de
la Bucure ti i ÎS “Radiocomunica ii” suporta zilnic pierderi de 25 000 de lei. SRTv anun a atunci c a informat responsabilii din R. Moldova înc în
cursul lunii iunie 2007 despre faptul c partea român g sise surse financiare pentru plata serviciilor i c negocierile cu partea moldoveneasc erau în
curs. Dup ce licen a pentru cea de-a doua re ea de stat a fost acordat “Telefeme International”, SRTv a atacat decizia CCA în judecat i a pierdut
cauza în toate instan ele moldovene ti. Acum, cazul se afl pe rol la CEDO. Transmisia TVR1 a mai fost sistat pe teritoriul R. Moldova în august
2002, pentru o perioad de apte luni. Atunci, autorit ile moldovene ti au invocat motive de ordin tehnic i juridic, iar sistarea transmisiei postului
românesc a provocat reac ii dure i ac iuni de protest din partea opozi iei i a societ ii civile.
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opozi ia. De remarcat c majoritatea posturilor TV care fac parte din acest „trust” retransmite
posturi de televiziune ruse ti.
Postul de televiziune pe care l-a avut în vedere Vladimir Voronin c ar apar ine comuni tilor
este, f îndoial , „NIT”. Fondat în 1997, acest post era unul de duzin , aproape necunoscut pân a
trecut în slujba actualei puteri. Aici obi nuie te s mearg des pre edintele Vladimir Voronin s dea
interviuri la emisiunea „Discu ii cu pre edintele”, de i în mod normal ar fi trebuit s-o fac la postul
public de televiziune, aici sunt trimi i în emisiuni mini trii, de i „Pro TV”, de exemplu, considerat
în societatea moldoveneasc un post profesionist, nu s-a bucurat niciodat de acest privilegiu,
func ionarii invocând diverse motive pentru a nu veni în studiouri „necontrolate” etc. Aceast
televiziune care i-a l rgit semnificativ din 2004 încoace aria de acoperire pân la 80 la sut din
teritoriul republicii apar ine firmei ÎM „Noile Idei Televizate” SRL. Potrivit Camerei Înregistr rii
de Stat, fondatorul principal al acestei firme este S.A. „Advac Associates Ltd”, o firm off-shore
din Insulele Virgine Britanice care de ine 94,15 % din ac iuni. Ac ionarii acestei societ i nu pot fi
„descoperi i”, or, accesul la orice fel de informa ii despre firme off-shore este aproape imposibil.
Ceilal i ac ionari ai „NIT” sunt Serghei Drobot (5,83 la sut ), fost redactor- ef al ziarului
„Ki inevskie Novosti”, ex-membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA) în
perioada când „NIT” a ob inut cele mai multe dintre frecven ele pe care le de ine acum i candidat
din partea Partidului Comuni tilor la ultimele alegeri locale pentru func ia de consilier municipal în
Chi in u. Drobot a devenit ac ionar al Î.M. „Noile Idei Televizate” în 2002, la un an dup ce
comuni tii au ob inut majoritatea mandatelor în Parlament, i a ocupat func ia de membru CCA în
timp ce era ac ionar la acest post TV, f
ca institu iile de stat s „remarce” incompatibilitatea de
func ii. Cel de-al treilea ac ionar al „NIT” este Compania „Novost” SRL (0,02 % din ac iuni) al
rui singur ac ionar este Alina Russu, fost ef a Direc iei generale a Aparatului Pre edintelui R.
Moldova i membr a Comitetului Central al Partidului Comuni tilor. Russu a figurat în 2005 în
lista candida ilor pentru func ia de deputat la alegerile parlamentare din partea PCRM. În func ii
executive la Î.M. „Noile Idei Televizate” au fost pu i, pe rând, mai mul i fo ti efi de la posturile
publice de radio i TV, avansa i de comuni ti. Pân la mijlocul anului 2008, director al
întreprinderii a fost Sergiu Batog, fost angajat al serviciului de pres preziden ial i ex-director al
postului public „Radio Moldova”. Acesta a fost ajutat i de Ilie Tele cu, fost pre edinte al
„Teleradio Moldova”, care a trecut pe la „NIT” i a ajuns consilier al pre edintelui Voronin. Un alt
fost director al „Noilor Idei Televizate” este Alexandru Barbov, fost ef al serviciului de pres al
Parlamentului.
Aceea i firm de ine pachetul majoritar la ziarele deetatizate în toamna anului 2005 „Moldova
Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova”.
Din „armata” de institu ii media procomuniste face parte i Agen ia de pres on-line „Novosti
Moldova”, ap rut în 2003. Chiar dac nu a reu it s devin o surs important de tiri, aceast
institu ie are un sediu luxos (în cl direa Kentford) i organizeaz tot felul de conferin e de pres cu
participarea mini trilor i chiar a efului statului (care se tie c merge numai „unde vrea”). Un
jurnalist din R. Moldova cunoa te foarte bine cât de greu de abordat este guvernatorul B ncii
Na ionale Leonid Talmaci, nemaivorbind de invitarea acestuia la anumite emisiuni. Curios, dar
celor de la „Novosti Moldova” le-a reu it acest lucru f probleme – l-au adus într-o conferin de
pres s explice ast -toamn de ce dolarul i euro se devalorizau în raport cu moneda na ional , de i
al i jurnali ti nu reu eau s -i solicite m car o opinie. Aici pot fi ad ugate i exemplele altor mini tri
greu de abordat (Igor Dodon, ministrul Economiei i Comer ului). Recent, i pre edintele Voronin a
sus inut o conferin de pres la aceast agen ie nesemnificativ în peisajul presei moldovene ti.
„Novosti Moldova”, pe lâng faptul c reflect în tiri teme asem toare celor urm rite de agen ia
de stat „Moldpres” i este permanent cu ochii pe „via a în CSI”, mai public anun uri ale UTCM
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(„La Centrul Interna ional de Pres al reprezentan ei RIA Novosti la Chi in u (bd. tefan cel Mare
nr. 202, etajul 4) la 6 mai, ora 14.00, va avea loc o conferin de pres a Uniunii Tineretului
Comunist din Moldova cu ocazia ini ierii în R. Moldova a ac iunii Panglica „Sf. Gheorghe
Biruitorul”, prilejuit de aniversarea a 63-a a Zilei Victoriei. Ideea ac iunii Panglica „Sf. Gheorghe
Biruitorul” apar ine RIA Novosti i a demarat pentru prima dat în anul 2005”, a fost tirea
publicat pe 6 mai 2008 pe www.newsmoldova.md. Directorul acestei agen ii este Margareta vic,
cea care a condus anterior i „NIT”-ul. Iar la 29 aprilie 2008, pre edintele Vladimir Voronin i-a
înmânat acesteia „Ordinul de Onoare”, a doua distinc ie a republicii, ca importan , pentru persoane
civile. „De fapt, Margareta vic este unica reprezentant a genului frumos, care a reu it în ara
noastr s ajung în ni te posturi înalte i de mare prestigiu - conduc tor al postului de televiziune
NIT i al agen iei de tiri NOVOSTI-MOLDOVA, proiecte cunoscute i importante pentru pia a
mass-media a republicii”, scria aceast agen ie în aprilie 2008.
i fostul post de radio „Antena C”, care a apar inut pân în ianuarie 2007 Consiliului Municipal
Chi in u (CMC) i care a jucat un rol foarte important în alegerile locale din 2003 al turi de
televiziunea municipal „Euro TV”, când a pierdut candidatul comunist func ia de edil al capitalei,
a fost atras în acest „trust” procomunist cu ajutorul consilierilor municipali comuni ti i pepecedi ti,
majoritari în CMC la acea vreme. Coali ia majoritar format din consilierii comuni ti i cei ai
PPCD din fostul Consiliul Municipal Chi in u au înstr inat posturile municipale de televiziune i
radio i le-au împ it. Radioul le-a revenit comuni tilor, iar ef a fost pus Veaceslav Sâtnic, fost
angajat al „Radio Moldova”, avansat de Batog atunci când acesta se afla la cârma radioului public.
„Antena C” a fost cump rat la 27 ianuarie 2007 de c tre o persoan fizic - Dumitru Liuticov, cu
un milion 50 de mii de lei. Despre Liuticov nu se tie nimic. Acesta a preferat s delegheze prin
procur o alt persoan ce s-a prezentat la comisia de concurs care a decis înstr inarea fostelor
posturi municipale.
Drept dovad a faptului c „Antena C” s-a transformat din „antena Chi in ului” în „anten
comunist ” este i faptul c acest post de radio i „N4”, postul de televiziune condus de fostul
purt tor de cuvânt al PCRM în alegerile parlamentare din 2005, Alexandru Petcov (locul 82 în lista
electoral a PCRM din 2005), i acolo unde a ajuns Batog dup ce a fost plecat de la „NIT”, au
emisiuni comune.
Vsevolod Ciornei (care lucreaz i la ziarul „S pt mîna”) i Gheorghe Gon a, fiul lui Ion
Gon a, care a fost tot pe timpul comuni tilor pre edinte la „Teleradio Moldova”, prezint „Revista
presei” pentru „Antena C” care este transmis i la „N4”. De remarcat c Ciornei i Gon a erau
invita i permanen i la o emisiune de la „NIT” unde ridicau în sl vi actuala putere i atacau opozi ia,
a cum continu s o fac i acum. Întreprinderea fondatoare a postului „N4” este „Selectcanal”,
condus de Andrei Bor evici.
i agen ia de pres „Basa-press”, considerat pân în 2004 una dintre cele mai profesioniste din
R. Moldova, a ajuns la comuni ti în 2007. Aceasta a fost cump rat de o firm „oarecare”, iar
fostului ac ionar majoritar, Valeriu Reni , actualul director al Agen iei Informa ionale de Stat
„Moldpres” i fost purt tor de cuvânt al pre edintelui Voronin, i-a r mas un procent simbolic. Noul
director al agen iei a fost numit Serghei Reazan ev. Acesta este un jurnalist care a activat anterior la
agen ia „Novosti Moldova”, iar dup ce Cornel Mihalache a plecat la Consiliul Coordonator al
Audiovizualului (CCA) din func ia de redactor- ef al ziarului „Puls”, Reazan ev a trecut în locul
acestuia la ziarul Uniunii Tineretului Comunist din R. Moldova.
Postul de radio „Serebreanîi Dojdi” apar ine Companiei „Ploaia de argint” SRL, director Ion
Mardeasov. Sediul postului de radio este indicat pe os. Hânce ti 59/1. Adic , exact pe aceea i
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adres ca i postul de televiziune „NIT”. Cl direa de la acea adres apar ine Guvernului care a dat
afar de acolo to i chiria ii i a scos sediul la privatizare. Pe oseaua Hânce ti 59/1 au r mas, îns ,
acest post de radio i „NIT”-ul care a reu it între timp s privatizeze aproape 2000 de metri p tra i
la un pre de trei ori mai mic decât cel de pia . La acest caz ne vom referi detaliat mai jos, la
capitolul „Favoruri pentru institu iile media ale puterii”.
Judecând dup modul în care patronii posturilor TV cu acoperire na ional „Prime” i „2 Plus”
au fost „ajuta i” de actuala guvernare, prin intermediul CCA, s intre în posesia licen elor de emisie,
putem afirma c i acestea fac parte din „holdingul” media care serve te puterea. Postul de
televiziune „Prime” care retransmite postul rusesc „ORT” în R. Moldova apar ine SC „Prime” SRL
al c rui director este Petru Jelihovschi.
Dreptul exclusiv de a retransmite în R. Moldova postul rusesc „ORT” prin re eaua de stat nr. 3
a apar inut anterior Societ ii „AnaliticMedia-Grup”, creat în septembrie 1998, proprietate a lui
Chiril Lucinschi, fiul efului statului de atunci. La 18 octombrie 2005, Consiliul Coordonator al
Audiovizualului a acordat licen a de emisie pentru cea de-a treia re ea public de televiziune, cu
acoperire de 90 la sut din teritoriul R. Moldova, SRL-ului „Media Satelit”. Având în vedere lupta
care s-a dus atunci pentru aceast re ea de stat cu acoperire na ional , putem deduce c fostul
de in tor al licen ei a fost înl turat în favoarea unor interpu i ai actualei puteri. Acest post TV a
început de curând s emit tiri i este curios faptul c reporterii de aici pot face stand-up-uri chiar
în Pre edin ie, o institu ie securizat în R. Moldova, unde nu îi este permis oricui s fac acest
lucru.
i postul „2 Plus” care a intrat în posesia licen ei pentru re eaua de stat nr. II prin care era
retransmis postul public de la Bucure ti „TVR1” face parte din aceea i categorie. Asta pentru c
autoritatea na ional care reglementeaz audiovizualul a f cut tot posibilul în 2007 ca „TVR1” s
dispar de pe teritoriul R. Moldova i a încredin at licen a unui SRL - „Telefe M International”,
fondat doar cu o lun înainte de a fi anun at concursul. Interpusul – Teodor Gu u, e un fost angajat
de la „Moldova 1”. Curios este faptul c , de i acest post era obligat s lanseze emisiuni proprii
conform grilei de emisie pe care a prezentat-o la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, a trecut
aproape un an i jum tate, dar „2 Plus” continu s paraziteze, retransmi ând „Antenele” de la
Bucure ti sau prezentând filme sau emisiuni în limba rus de la „Discovery” ori videoclipuri vechi.
CCA îns nu se autosesizeaz s -i retrag licen a acestui post care nu se conformeaz legisla iei R.
Moldova.
i mai curios este c Show-ul „Fabrica de staruri” este retransmis atât la „Prime”, cât i la „2
Plus”. Concuren a nu este un principiu pentru aceste televiziuni? Sau pentru patronul comun din
umbr acest lucru nu conteaz ?
Postul de radio „Noroc”, chiar dac este un post comercial, poate fi atribuit celui mai numeros
„trust”, întrucât este condus de Nichifor Bânzaru, fost subaltern al lui Vladimir Molojen, fostul
ministru al Dezvolt rii Informa ionale i apropiat pre edintelui Voronin.
www.omg.md este un site informa ional ap rut la 1 septembrie 2008 pe care îl tr deaz acela i
stil de a scrie informa iile în favoarea PCRM i defavoarea opozi iei. Acesta apar ine SRL
„Obiectiv Media Grup” i a început din luna februarie curent s produc bultine de tiri la un post
rusesc de televiziune retransmis în R. Moldova - „Ren TV”. Aceste buletine seam
cu cele de la
„NIT”, „N4” sau „Moldova 1”.
“Trustul” creat i controlat din umbr de PCRM are planuri s se extind . Se încearc crearea
unor filiale ale ziarului de partid „Comunistul” în raioane, cum ar fi ziarul „Ecoul” de la Nisporeni
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care apar ine comitetului raional al PCRM. În plus, publica ia „Gazeta.md” de la B i care este o
afacere privat , dar care apar ine unei persoane apropiate actualei puteri, inten ioneaz s formeze o
re ea în toat republica.
„Media-holdingul” „opozi iei constructive”
Dup ce liderul Partidului Popular Cre tin Democrat (PPCD) Iurie Ro ca a început s
colaboreze cu guvernarea actual din varii motive, mai ales dup 2005, acesta i-a extins
proprietatea asupra mass-media care nu critic guvernarea. Iurie Ro ca a declarat la Comisia
Central de Control al averilor demnitarilor c de ine ac iuni la ziarele „Flux”, „ ara”, agen ia de
pres „Flux” i la tipografia „Prag 3”.
În urma „pactului” ro -oranj din fostul Consiliu municipal, postul de televiziune „Euro TV”,
numit acum „EU TV”, i-a revenit lui Ro ca. Dac la început aceste lucruri se ineau ascunse, acum
totul este pe fa . Postul de televiziune a fost cump rat de o persoan fizic – Igor Boldureanu, fost
coleg de clas cu Iurie Ro ca. Anul trecut, acesta a fost înl turat din func ia de director (de i,
oficial, el a cump rat televiziunea) i a fost înlocuit cu v rul liderului PPCD, Iacob Ro ca. Totodat ,
angaja ii ziarului „Flux” (redactorul- ef Sergiu Prapor cic i redactorul- ef adjunct Igor Burciu)
prezint emisiuni la aceast televiziune, iar liderii PPCD sunt practic nelipsi i din programele
euteviste. În emisiunile „EU TV” opozi ia este criticat dur, singurele partide „f
cusur” fiind
PPCD i PCRM.
“Trustul” pro PPCD s-a m rit i cu un post de radio. În prim vara lui 2008, CCA a oferit
licen e pentru frecven ele disponibile din Cahul, Ungheni Drochia i tefan-Vod postului „Radio
10”. Firma care a intrat în posesia frecven elor este „Pajura alb ”, condus de Sergiu R ileanu.
„Radio 10” a fost lansat pe 1 decembrie 2008, are sigla în form de inim i gingl-ul: „Ascult i
inima!”, exact ca i atributele electorale ale PPCD. La lansarea postului a participat i
vicepre edintele PPCD Vlad Cubreacov, iar acest post a transmis în direct ultimul congres al
cre tin-democra ilor. La Gala Premiilor „Inima de Aur” de la finele anului trecut, eveniment
organizat de PPCD prin Funda ia pentru Democra ie Cre tin , Vasile N stase, ex-directorul de la
„EU TV”, a fost prezentat ca director al postului de radio „Radio 10”. N stase prezint i acum o
emisiune la „EU TV” numit „Media express” unde opozi ia este, evident, carne de tun.
Alte „trusturi”
Celelalte „trusturi” media sunt mult mai mici decât cele despre care am scris pân acum i sunt
în permanen h uite de institu iile de stat.
Unul dintre ele ar fi cel în care apare i numele pre edintelui Uniunii Jurnali tilor din R.
Moldova, Valeriu Saharneanu, care se num
printre fondatorii postului de radio „Vocea
Basarabiei” i de televiziune „Euronova” de la Nisporeni. Pe lâng controalele dese la care sunt
supuse aceste posturi din partea mai multor institu ii de stat (Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corup iei, Procuratura General etc.), CCA respinge constant cererile acestora de a
ob ine frecven e.
Un alt „trust” este cel în care de ine func ii importante jurnalistul Anatol Golea. Acesta este
unul dintre fondatorii Agen iei de pres „Infotag” i directorul postului de televiziune „TV 7”.
Golea a fost purt torul de cuvânt al administra iei preziden iale pe timpul când ef al statului era
Petru Lucinschi. Pe 26 ianuarie 2009, Chiril Lucinschi, fiul celui de-al doilea pre edinte al R.
Moldova, i-a anun at demisia din func ia de pre edinte al Consiliului de directori al SA
„AnaliticMedia-grup”, societate ce de ine i postul de televiziune „TV7”, i s-a implicat în
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campania electoral . Pentru c este un post de televiziune neafiliat actualei puteri, “TV7” emite pe
un singur canal din Chi in u.
Altul ar fi cel condus de directorul publica iei „Jurnal de Chi in u”, Val Butnaru, care pe lâng
aceasta de ine un post de televiziune pe internet „Jurnal TV” i este i fondator al ziarului economic
„Eco”. Ca i celelalte institu ii mass-media necontrolate de actuala guvernare, „Jurnal de Chi in u”
s-a pomenit în aprilie 2008 cu conturile sechestrate. De i judec toarea de la Judec toria sectorului
Centru al capitalei î i asigura, astfel, ac iunea în care un fost procuror de raion cerea desp gubiri de
300 000 de lei, aceasta a amendat Jurnalul cu numai 7 000 de lei. Procesul continu .
O televiziune apropiat Alian ei „Moldova Noastr ”, principala for de opozi ie din actualul
Parlament, „DTV”, care împreun cu ziarul de partid „Moldova Noastr ” ar fi creat un „mediaholding”, a încetat s mai difuzeze emisiuni la câteva luni dup ce a început s emit în iunie 2008.
Administra ia postului a invocat motive financiare, iar CCA a i decis la începutul lunii februarie
-i retrag licen a.
Restul institu iilor mass-media din R. Moldova sunt fondate fie de colective de jurnali ti, fie de
ziari ti, fie de agen i economici (mai mult la nivel local), fie de prim riile locale, fie sunt posturi
locale ale unor institu ii din str in tate („Pro TV”, „Europa Liber ” etc.).
Din p cate, toate aceste media luate la un loc nu pot asigura acel echilibru necesar privind
formarea opiniei publice, fiindc sunt mult mai pu ine ca num r, mult mai restrânse ca arie de
difuzare i mult prea nedrept ite de actualele condi ii create în R. Moldova.
3. Favoruri pentru institu iile media ale puterii
CCA contribuie la concentrarea propriet ii mass-media
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) este, oficial, apolitic. Procedura de numire a
membrilor Consiliului las îns loc de interpret ri. Asta pentru c Parlamentul decide în ultim
instan cine poate sau nu s fie membru al CCA. Orice s-ar spune despre neangajarea politic a
CCA, ac iunile acestei institu ii vorbesc de la sine. Din 2004 i pân în prezent, postul TV „NIT” a
ob inut 10 frecven e de la CCA, lucru care nu s-a mai întâmplat cu niciun post privat din R.
Moldova (PRO TV, TVC 21 etc.). Pân în noiembrie 2004, „NIT” era un post privat de televiziune
care difuza doar în raza municipiului Chi in u. „NIT” i-a extins aria de difuzare pe mai mult de
jum tate din teritoriul republicii pe 16 noiembrie 2004, la doar patru luni înainte de alegerile
parlamentare în care Partidul Comuni tilor a ob inut din nou majoritatea mandatelor în Legislativ.
Atunci, CCA i-a oferit acestui post de televiziune toate cele ase frecven e pe care le solicitase.
Totodat , în edin a sa din 8 mai 2008, CCA a jucat cu c ile pe mas . Consiliul a eliberat
atunci cele mai multe licen e pentru canale de televiziune posturilor „NIT” i „Euro TV”. În acela i
timp, posturile „PRO TV” i „TV Dixi” nu au ob inut nicio licen pentru canalele solicitate. „NIT”
a solicitat 12 – a primit 12, iar „Euro TV Chi in u” a primit nou licen e pentru a emite în Briceni,
Cantemir, Comrat, Drochia, F le ti, Glodeni, Sângerei, tefan-Vod i Taraclia. „Antena C” a
solicitat apte frecven e – a primit ase. „PRO TV” a depus dosarul pentru apte canale scoase în
concurs, dar toate solicit rile i-au fost respinse.
Totodat , postul de radio „Vocea Basarabiei” a fost tot timpul nedrept it de CCA, h uit de
controalele institu iilor de stat, iar la finele anului 2008 postul de televiziune „PRO TV Chi in u” a
riscat s r mân f
licen . Este important s remarc m faptul c , în 2004, în ajunul alegerilor
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parlamentare, proguvernamentalul „NIT” a ob inut mai multe frecven e importante care i-au extins
considerabil aria de acoperire, iar în 2008, în ajunul altui scrutin, „PRO TV” risca s nu-i fie
prelungit licen a. Oricum, CCA ine s organizeze un concurs pentru frecven ele de inute de „PRO
TV” i urmeaz s vedem cu ce o s se termine acest lucru dup alegerile din 5 aprilie 2009.
„Cadouri” de la stat pentru mass-media puterii
Un lucru devenit obi nuit din 2001 încoace este faptul c ziari tii de la mass-media loial
guvern rii sunt lua i în deplas ri prin republic , înso ind demnitarii cu ma inile guvernamentale
între inute din bani publici. i asta chiar dac unele institu ii sunt, conform formei de proprietate,
private.
Totodat , posturile de televiziune, radio i ziare care fac parte din cel mai numeros „trust” au
beneficiat în ultimii ani de mai multe „cadouri” care au prejudiciat bugetul de stat, cazuri care nu
sunt examinate de institu iile de drept din R. Moldova. Cel mai elocvent exemplu este cel al
postului de televiziune „NIT”, care s-a ales cu mai multe favoruri de la stat. Pe lâng frecven ele
importante care i-au fost acordate, „NIT” a intrat în posesia unui sediu bun cu efort financiar mic
care a apar inut Guvernului i mai multor sta ii TV noi cump rate tot de la stat la un pre diminuat.
Astfel, în 2004, Î.S. „Radiocomunica ii” i-a vândut acestui post TV, la indica ii venite de sus, ase
sta ii tv noi. „NIT” a pl tit pentru toate acele sta ii 5,2 milioane de lei, cu aproximativ 800 mii lei
(echivalentul a 53 de mii de euro la rata de schimb din acea perioad ) mai pu in decât pre ul lor real.
O investiga ie jurnalistic despre aceast tranzac ie dubioas între „NIT” i stat a publicat „Jurnal de
Chi in u” în edi ia sa din 19 decembrie 2008. Acela i ziar scria în edi ia sa din 26 decembrie 2008
în proprietatea privat a postului procomunist de televiziune „NIT” au intrat 1732 din cei 4445,9
metri p tra i de spa iu pe care îl închiriaz în cl direa de pe os. Hânce ti 59 cu numai ase milioane
de lei. Potrivit oficialilor, tranzac ia de la finele anului trecut a fost legal , chiar dac nu a fost
organizat o licita ie, „NIT” având dreptul de a privatiza o parte din spa iile care i-au fost transmise
în loca ie cu ani în urm .
Alte dou cazuri care denot faptul c puterea sprijin mass-media care o serve te s-au
întâmplat în 2006. În presa de la Chi in u au fost publicate de mai multe ori documente emise de
mini tri care obligau subalternii s se aboneze la publica iile „Moldova Suveran ”, „Nezavisimaia
Moldova”, revista “Moldova” i la „Monitorul Oficial”. Printre ministerele care “aveau grij ” de
aceste publica ii era i Ministerul Culturii i Turismului. De remarcat c “Moldova Suveran ” i
“Nezavisimaia Moldova” fuseser deetatizate în toamna anului 2005. Dar, de i deetatizate, fostele
ziare guvernamentale au continuat s fie sus inute de Guvern. În decembrie 2006, Guvernul a alocat
redac iei ziarului „Moldova Suveran ” peste 376 de mii de lei pentru achitarea serviciilor
tipografice, cu titlu de „ajutor financiar unic”, iar ziarului „Nezavisimaia Moldova” - un ajutor
financiar unic în valoare de 81,3 mii de lei în scopul stingerii datoriilor acesteia fa de Editura
„Universul”. Asta de i noii patroni ai acestor ziare erau obliga i s cumpere ziarele cu tot cu datorii.
Deplas ri peste hotare
Pentru deplas rile pe care le efectueaz peste hotare reprezentan ii conducerii de vârf a rii,
bugetul de stat suport cheltuieli mari. E vorba de c toriile cu avionul, cazarea, masa, diurnele
membrilor delega iilor etc. De aceste beneficii profit i ziari tii unor institu ii media loiale
guvern rii, unele dintre care private. i asta în condi iile în care în deplas rile de peste hotare ale
primelor persoane în stat merg neap rat i angaja ii de la serviciul de pres al institu iilor respective
– un om care scrie, altul care filmeaz i al treilea care fotografiaz . To i primesc inclusiv diurne
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când pleac în deplas ri. Serviciile acestora ar putea lesne fi puse la dispozi ia celor interesa i, f
eforturi financiare din bugetul public.
Dac numele ziari tilor difer de la o deplasare la alta, institu iile „profitoare” r mân acelea i.
Neap rat, pe lâng reprezentan ii de la „Moldova 1” i „Moldpres”, peste hotare c tore te i
„NIT”.
Potrivit „Monitorului Oficial” din 20 iunie 2008, în lista delega iei care l-a înso it pe
pre edintele Vladimir Voronin la Summitul pre edin ilor din statele Europei Centrale, care s-a
desf urat la Ohrid, Macedonia, în perioada 2-3 mai 2008, pe lâng angaja ii serviciului preziden ial
de pres a fost inclus i Svetlana Ceban de la „NIT”, Aurelia Leorda-Pani de la „Moldova 1”. În
total, pentru aceast deplasare au fost cheltui i vreo 600 000 de lei.
Voronin a fost înso it la cel de-al XI-lea Summit al efilor de state i de guverne al Procesului
de cooperare în Europa de Sud-Est de la 21 mai 2008 din Pomorie, Bulgaria, de Valeriu Rusu de la
„Moldpres”, Sergiu Strungaru de la „NIT” i Ludmila Vasilache de la „Moldova 1”.
În „Monitorul Oficial” din 18 iulie 2008 se arat c presedintele Voronin i-a luat la Forumul
Economic Interna ional i la reuniunea informal a efilor de state CSI din 7 iunie 2008 de la SanktPetersburg pe Aurelia Leorda-Pani de la „Moldova 1”, Svetlana Ceban de la „NIT” i Constantin
Starâ care are emisiuni i la „Moldova 1”, i la „NIT”, fiind reprezentantul companiei „MIR” în R.
Moldova, care î i are sediul la Moscova.
Aproape 700 000 de lei au fost cheltui i pentru deplasarea lui Vladimir Voronin la Bi kek în
perioada 9-10 octombrie 2008 care a fost înso it de acela i Starâ i Ludmila Vasilache de la
„Moldova 1”, atest „Monitorul Oficial” din 7 noiembrie 2008. Exemplele de felul acesta pot
continua.
Acces selectiv la informa ie
Actuala guvernare prefer s i prezinte un fel de d ri de seam în fa a unor ziari ti de la
institu iile media controlate care n-o s spun mai mult decât se dore te.
Un asemenea caz s-a întâmplat la 11 aprilie 2008, când pre edintele Vladimir Voronin s-a
întâlnit cu liderul separatist de la Tiraspol Igor Smirnov dup o pauz de apte ani. De i era vorba
de un eveniment de interes public, Pre edin ia a preferat s cheme la o conferin de pres sus inut
de eful statului dup întrevederea avut cu Smirnov numai ziari tii de la „NIT”, „Moldova 1”,
„N4” i „EU TV”. Svetlana Rudenco, angajat la serviciul de pres preziden ial, a declarat atunci
când a fost întrebat de reporterul de la „Jurnal de Chi in u” de ce nu au fost invita i i al i ziai ti la
eveniment c n-a fost vorba de o conferin de pres , ci de „un briefing ad-hoc” la care jurnali tii
„nu au fost invita i, ci au venit singuri”. „Se tia despre întâlnirea pre edintelui Voronin cu Smirnov
i ziari tii au venit singuri”, a spus angajata de la Pre edin ie (sursa:
http://www.jurnal.md/article/6443/).
Un alt caz care demonstreaz faptul c actuala guvernare împarte ziari tii între „ai no tri” i „ai
lor” este i cel din 8 ianuarie 2009 din plin criz energetic . Atunci Guvernul nu a permis accesul
echipei „PRO TV” la edin a Comisiei pentru Situa ii Excep ionale, în condi iile în care R.
Moldova risca s r mân f
gaze din cauza neîn elegerilor dintre Federa ia Rus i Ucraina.
Ajuns la Guvern, unde se desf ura edin a Comisiei pentru situa ii excep ionale, echipa „PRO
TV” a fost informat de poli istul de la paz c nu are acces în sal . Acesta sus inea c a fost
întocmit în prealabil o list i c la edin au putut intra doar „Moldova 1” i „NIT”. Întrebat de ce
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„PRO TV” nu are acces, purt torul de cuvânt al executivului, Vitalie Condra chi, a spus c numai
televiziunea public a avut acces. De accentuat c atât „NIT”, cât i „PRO TV” sunt dou posturi de
televiziune private.
4. Rezultatele alegerilor în rela ie de interdependen

cu proprietatea mass-media

Mai mul i exper i din R. Moldova consider c actuala stare de lucruri din mass-media din
republic (apartenen a institu iilor de informare în mas la unele grupuri) va influen a rezultatele
alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009. Mai mult chiar, unii sunt de p rere c rezultatele sunt
deja influen ate.
Arcadie Barb ro ie, director executiv al Institutului de Politici Publice:
„Opozi ia nu are acces la principalele surse de informare”
„Ultimul Barometru al Opiniei Publice din anul 2008 arat c sursele principale de informa ie
ale popula iei sunt televizorul, radioul, vecinii i apoi ziarele. Din televiziuni, „Moldova 1” e pe
primul loc, urmeaz „Prime TV”, „PRO TV” i „NIT”. Dup acestea vin i alte companii care au un
impact mai mic, printre care i „EU TV”. „Moldova 1” e controlat totalmente de Guvern i
bineîn eles c are impact asupra opiniei publice. „Prime” nu tiu cui apar ine. „PRO TV” poate fi
considerat o televiziune independent i ea va fi o surs important de informare pentru cele 10 sau
15 la sut din aleg tori. i „NIT”, despre care se spune c ar apar ine unor cercuri apropiate
comuni tilor i unde st mai mult pre edintele republicii, de i ar fi mult mai îndrept it s-o fac la
„Moldova 1”, de asemenea o s aib un impact asupra opiniei publice în perspectiva urm toarelor
alegeri. Sigur c rezultatele alegerilor o s fie influen ate, fiindc opozi ia nu are acces la
principalele surse de informare în mas , iar ziari tii de la aceste institu ii nu sunt obiectivi i nu
prezint informa iile din dou sau trei surse independente, a a cum face BBC, bun oar .”
Igor Munteanu, director IDIS „Viitorul”:
„Dezbaterile serioase sunt h ituite i strangulate”
„Nu cunoa tem adev ra ii proprietari ai majorit ii „trusturilor” de pres din R. Moldova,
electronice ori scrise. Deoarece tim c multe „trusturi” de pres avantajeaz anumite partide în
detrimentul principiilor deontologice, putem presupune c exist i o rela ie patrimonial la mijloc,
dar pe care nu o putem valida din lipsa accesului la probe relevante. În al doilea rând, anumite
„trusturi” de pres , ca „Teleradio Moldova”, nu pot fi atribuite patrimonial unui anumit partid,
potrivit Codului Audiovizualului i modalit ii de finan are anual a companiei, dar în practic ,
întreaga politic editorial a TVM1 este conceput s serveasc exclusiv intereselor ideologice i
electorale ale partidului de guvern mânt. Este o stare de fapt, constatat cu regularitate de membrii
Consiliului de Observatori, percum i de rapoartele de monitorizare locale i interna ionale, care sau f cut în ultimii ani. În al treilea rând, niciun fel de reglement ri nu pot corecta politica editorial
a unui editor privat, care- i scoate banii din urm rirea interesului comercial. Problema în acest caz
nu ine atât de proprietate, cât de principiile, valorile i conduita corpului gazet resc ori jurnalistic,
extras oric rui oprobriu din partea uniunilor profesionale de jurnali ti din RM. Se pare c unii
jurnali ti se complac în rolul de „killeri” ai spa iului mediatic, iar antreprenorii acestora îi r splatesc
pentru „riscuri de meserie”. Dar, ca i în cazul „corup iei”, culpabiltiatea este i a celui care ia i a
celui care ofer . Mi-a dori mult ca RM s avanseze în ameliorarea libert ii de expresie, calit ii
inform rii publicului i transparen ei propriet ilor mediatice. Situa ia de fapt a RM este c nu
avem, în acest moment, un spa iu public responsabil. Dezbaterile serioase sunt h ituite i
strangulate. Audiovizualul public produce numai deziluzii i motive de critic . În ciuda cruciadelor
ini iate de anumite asocia ii profesionale, CIJ, API, APEL, s-au realizat pu ine progrese pe direc ia
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coeziunii democratice i alinierii individuale a angaja ilor din pres la standarde europene i
interna ionale de calitate. Aceast situa ie este defavorabil op iunilor pro-europene i democratice.
Probabil c i scrutinul din primavara anului 2009 este periclitat, în acest moment, de inabilitatea
noastr de a decela interesele de moment, clientelare, de interesul na ional. Calomnia i manipularea
au înlocuit analiza critic i grija pentru interesul public, iar cei care se fac vinova i de acest regres
dramatic în R. Moldova vor r spunde, la timpul potrivit, pentru ac iunile lor.”

Igor Bo an, director executiv ADEPT:
„Alegerile sunt deja compromise”
„Da, situa ia pe care a i descris-o va influen a cu certitudine rezultatele alegerilor. Oamenii, mai
cu seam cei preocupa i de politic , sunt foarte inventivi. Dup ce lupta pentru votul universal,
direct, secret, egal i liber exprimat s-a încununat cu succes în lumea întreag , în joc a intrat asul din
mânec - manipularea opiniei publice. Pentru manipulare eficient e nevoie de câteva lucruri – ceva
cuno tin e sociologice i psihologice i, cel mai important, instrumente speciale de sp lare pe creier.
Este evident c nu pot avea anse egale de acces la aleg tori partidele care au la dispozi ie
instrumentele men ionate, adic „media-holdinguri” i cele care nu dispun de a a ceva. În cazul
accesului relativ echilibrat la mass-media a partidelor, efectele manipul rii sunt anihilate, ba chiar
cei care recurg la manipulare pot suporta pierderi de imagine incompatibile cu func iile
reprezentative. S va aduc un singur exemplu. Partidul de guvern mânt demonstreaz la toate
unit ile „media-holdingului” s u Centrul Republican pentru Copii i Tineret, reconstruit la
ini iativa efului statului din bani publici. E foarte bine, dar dac la posturile „media-holdingului” sar vorbi i despre sediul nou al partidului de guvern mânt i s-ar r spunde la un ir de întreb ri –
cum a fost distribuit terenul pentru construc ie, cât a costat, cine a finan at etc., am vedea c Centrul
de Tineret ar intra în conul de umbr al sediului partidului.
Revenind la întrebare i v zând ce se întâmpl acum, în ajunul campaniei electorale, putem
spune c alegerile din prim vara anului curent sunt deja compromise. Chiar dac în cele dou luni
de campanie lucrurile, de ochii observatorilor OSCE, vor reveni, oarecum, la normalitate, totu i
“creierii sp la i” pân la începerea oficial a campaniei electorale vor r mâne purt tori ai imaginilor
imprimate anterior. De aceea, tim de pe acum c alegerile vor fi declarate libere, dar nu tocmai
corecte. Adic , în ziua alegerilor nimeni nu va sili cet enii s voteze într-un fel sau altul, ei vor
vota a a cum le vor sugera “imaginile imprimate” cu mult înainte de alegeri.”
Alexandru Dorogan, pre edinte APEL:
„Rezultatele sunt deja în mare m sur influen ate”
„Spre regretul meu, în ultimii ani, guvernarea a avansat mult în ceea ce prive te controlul
asupra mass-media. Dup mine, mass-media reprezint , în formula clasic , controlul public asupra
guvern rii. În acest caz, ea trebuie s fie corect , echidistant , dar i incisiv . Incisiv în sensul de a
fi câinele de paz al interesului public. Or, la noi, în R. Moldova, avem un fenomen greu de
explicat, când mass-media corporativ , în majoritatea ei, mu
cu putere din oricine,
demonstrându- i mu chii i irosindu- i capacit ile intelectuale, numai nu din guvernare. Aceast
anomalie poate avea i are consecin e mult mai grave decât s-ar p rea la prima vedere. Pentru c
aceast sp lare de creieri deformeaz societatea, inverseaz valorile, perverte te idealurile i
distruge morala. i atunci in s -i avertizez pe unii politicieni c nu orice mijloace, dar în special
cele mediatice, cu impact larg, pot fi exploatate pentru atingerea intereselor politice.
Rezultatele alegerilor sunt deja în mare m sur influen ate, nu în zadar s-au f cut eforturi
pentru a prelua controlul i a st pâni cele mai importante mijloace din presa scris i audiovizual.
Prin evocarea permanent a guvern rii i critica ostentativ a oric ror alte for e politice i puncte de
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vedere, existente în societate, a fost creat o temere a electoratului în fa a unei alternative de
guvernare, iar aceasta înseamn fric în fa a schimb rilor, transform rilor, a noilor anse de
îmbun ire a vie ii i civilizare a rii.”
Petru Macovei, director API:
„Campanii denigratoare împotriva opozi iei”
„Aceast guvernare a implementat legisla ia i a împ it cum a vrut proprietatea de media din
R. Moldova. Un exemplu elocvent este a a-zisa privatizare a audiovizualului municipal (posturile
de televiziune i radio „Euro TV” i „Antena C”). Acest lucru demonstreaz faptul c în R.
Moldova este nevoie de un pluralism de opinii atât la guvernare, cât i în mass-media. Fiindc ,
atunci când ara este guvernat mult timp de unele i acelea i persoane, puterea face tot posibilul s i subjuge mass-media.
Actuala stare de lucruri din mass-media autohton va influen a i influen eaz deja alegerile.
Împotriva partidelor de opozi ie care nu coalizeaz cu guvernarea au fost demarate campanii
denigratoare la institu iile de media care apar in puterii i care sunt majoritare. Ceea ce fac acestea
este non-jurnalism, sunt ni te portavoce ale patronilor lor din umbr . Exemplul „EU TV” este la
suprafa . Team mi-i c acestea o s reu easc s i ating scopul.”

63

