ONG de media, indignate de atitudinea presedintelui Parlamentului, Marian Lupu, fata
de investigatii

12.11.2012 / Organizaciile
neguvernamentale de media sunt indignate de atitudinea pre_edintelui
Parlamentului, pre_edintele Partidului Democrat, Marian Lupu, care a declarat
cu referire la investigacia „Casa de
milioane a _efului CNI” realizat de Ziarul
de Gard, c acest fapt (investigacia – n.a.) „nu va servi temei pentru o
adjudecare serioas” _i c „e o mare dorinc de ratinguri”. Mai mult, Marian
Lupu a declarat c „un om poate fi fcut cârp timp de 5 secunde”, lsând s se
înceleag astfel c jurnali_tii de investigacie au procedat cu rea-credinc.

La
fel ca _i liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, pre_edintele Parlamentului,
Marian Lupu, a admis presiuni asupra jurnali_tilor _i a prejudiciat imaginea
mass-media declarând c „ar fi cazul s fie ni_te abordri echilibrate,
verificate _i poate de zece ori verificate”. În acest context, am dori s-l
informm pe Marian Lupu c, întrebat fiind de jurnali_tii de la ZdG cu ce nu
este de acord din cele scrise, pre_edintele Comisiei Nacionale de Integritate, Anatol
Donciu, a declarat: „Eu nu sunt de acord cu doi
câini. E numai unul. Nu sunt de acord când se spune c cei de la Fenosa n-au
acces liber _i c a fost nevoie de intervencia policiei. Cam cu astea nu sunt
de acord. Ce-i drept, e drept. Bravo Ziarului de Gard...”.
Solicitm
pe aceast cale sprijinul misiunilor diplomatice, organizaciilor internacionale
_i al partenerilor de dezvoltare ai R. Moldov s explice liderilor politici
care discrediteaz munca jurnali_tilor c investigaciile sunt un element-cheie
în combaterea corupciei, angajament asumat de coalicia de guvernare Alianca pentru Integrare European.
Totodat,
subliniem faptul c în orice societate democratic _i european, investigaciile
jurnalistice constituie temei pentru ca structurile de stat abilitate s se
auto-sesizeze _i s porneasc o anchet asupra neregulilor semnalate, astfel
încât publicul s fie informat asupra modului în care demnitarii î_i exercit
atribuciile.
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