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Un frunta al AMN vrea s
suplimentare

ob in

anularea unei legi ce acord

SIS împuterniciri

Veaceslav Until , prim-vicepre edinte al Alian ei „Moldova Noastr ” (AMN), sus ine c va
ini ia, dup alegeri, abrogarea Legii care acord Serviciului de Informa ii i Securitate (SIS)
dreptul de a verifica persoanele ce vor s ajung în func ii publice, iar dac nu va g si
sus inerea necesar în Parlament, se va adresa la Curtea Constitu ional , informeaz
DECA-press.
Deputatul sus ine c prin aceast Lege „s-a instituit un filtru pentru candida ii la func ii
publice, filtru prin care vor reu i s treac doar persoanele loiale puterii”. „Eu nu pot
admite ingerin e ilegale i dubioase ale SIS în via a cet enilor. Trecutul sovietic de trist
faim
i procedeele murdare aplicate la acea etap nu trebuie s - i aib locul într-o
societate democratic ”, mai spune el.
*

*

*

Riscul invalid rii alegerilor parlamentare este mic, sus ine un expert
Riscul invalid rii alegerilor de c tre organismele interna ionale este destul de mic, a
declarat într-un interviu acordat postului de radio „Europa Liber ”, Arcadie Barb ro ie,
directorul Institutului de Politici Publice (IPP) de la Chi in u.
DECA-press precizeaz c afirma ia lui Barb ro ie a fost f cut în contextul multiplelor
înc lc ri admise de unii concuren i electorali în campania electoral pentru alegerile
parlamentare din 5 aprilie.
Arcadie Barb ro ie a spus nu poate fi comparat folosirea resurselor administrative de
c tre unele partide cu utilizarea acestora de c tre partidul aflat la guvernare. „M refer la
transport, logistic , întâlniri cu cet enii care sunt organizate pentru pre edinte, primministru sau spicher, care nu sunt degreva i din func ii. Întâlniri care, de fapt, nu sunt
altceva decât întâlniri cu aleg torii i sigur fac parte din campania electoral ”, a men ionat
expertul.
*
*
CEC anun

*
oficial încheierea procesului de înregistrare a concuren ilor electorali

Comisia Electoral Central (CEC) anun oficial c s-a încheiat procesul de înregistrare a
concuren ilor electorali în alegerile Parlamentului din 5 aprilie. În buletinul de vor la
„Alege liber” este un instrument de informare al Coali iei 2009 care beneficiaz de sprijinul Reprezentan ei din Moldova a
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alegerile parlamentare din acest an vor figura 21 de concuren i, comunic Agen ia DECApress.
În total, actele necesare în vederea înregistr rii în calitate de concuren i electorali au
depus 23 de forma iuni politice i candida i independen i. CEC a refuzat la doi candida i
înregistrarea pentru c nu au însumat num rul total de semn turi necesar pentru a
candida la alegeri.
În ordinea de înscriere în buletinul de vot, ace tia sunt: Partidul Social Democrat; Partidul
Politic Partidul Liberal; Partidul Politic Alian a „MOLDOVA NOASTR ”; Partidul Popular
Cre tin Democrat; Partidul Comuni tilor din Republica Moldova; Partidul Politic Partidul
Liberal Democrat din Moldova; Partidul Democrat din Moldova; Partidul politic Uniunea
Centrist din Moldova; Mi carea social-politic „Ac iunea European ”; Partidul Dezvolt rii
Spirituale „MOLDOVA UNIT ”; Partidul Conservator; Banari Sergiu; Urâtu tefan; Partidul
Politic „Partidul Ecologist „Alian a Verde”; R ilean Victor; Partidul Politic „PENTRU NEAM
I AR ”; Uniunea Muncii „Patria”; Partidul Republican din Moldova; âmbalist
Tatiana; Lomakin Alexandr; Cu nir Valentina.
*

*

*

Un raport de monitorizare a presei constat c mass media fac partizanat politic în
favoarea unor partide
Partidul Comuni tilor din R. Moldova este cel mai mediatizat în programele de tiri ale TV
„Moldova 1”, NIT, „Radio Moldova” i „Antena C”, chiar dac acesta nu a generat nici un
eveniment de pres , cu excep ia lans rii campaniei electorale. Majoritatea mass media
fac partizanat în favoarea unor partide i doar unele institu ii media sunt impar iale,
acestea sunt unele concluzii ale Raportului de monitorizare a presei, realizat de Centrul
Independent de Jurnalism (CIJ) i Asocia ia Presei Independente (API).
Majoritatea institu iilor mass-media reflect campania electoral f r a ine cont de
necesit ile publicului de a cunoa te informa ii relevante despre concuren ii electorali i
programele acestora. Cazurile în care mijloacele de informare în mas prezint toate
partidele antrenate în campania electoral , reflectând f r excep ii evenimentele
organizate de concuren i i tar interpretarea declara iilor sau scoaterea acestora din
context, sunt pu ine la num r, ceea ce demonstreaz un anumit grad de partizanat politic
din partea presei.
O alt concluzie a raportului este c nu to i concuren ii electorali au acces egal la massmedia, cu unele excep ii, mijloacele de informare în mas finan ate par ial sau total din
bugetul public favorizeaz în mod evident partidul de guvern mânt
Autorii studiului mai afirm c se atest cazuri de intimidare a unor institu ii media care nu
sunt loiale partidului de guvern mânt. Decizia de a ini ia seria de controale la postul TV
„Albasat” anume în campania electoral poate fi interpretat drept o încercare a puterii de
a h r ui presa.
Proiectul de monitorizare a presei este realizat în parteneriat cu Institutul de Marketing i
Sondaje IMAS-INC Chi in u i sus inut financiar de Funda ia Eurasia din resursele
acordate de Agen ia Suedez pentru Dezvoltare i Cooperare Interna ional (Sida/Asdi) i
Agen ia Statelor Unite pentru Dezvoltare Interna ional (USAID).
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Câteva forma iuni politice au subsemnat la pactul anticorup ie al MAE
Partidului Republican, Alian a „Moldova Noastr ”, Partidul Democrat i Partidul Liberal
Democrat din Moldova i-au declarat adeziunea la ini iativa Mi c rii Ac iunea European
(MAE) privind pactul anticorup ie, informeaz DECA-press.
„Acest fapt ne d speran e c MAE va reu i în perioada urm toare s închege un pol
democratic de lupt împotriva ho iei i mafiei de stat”, a declarat, miercuri, pre edintele
MAE, Anatol Petrencu.
Semnarea pactului anticorup ie r mâne deschis

i altor partide, cu excep ia PCRM.

MAE nu va participa la construc ia nici unei coali ii de guvernare dac în programul
acesteia nu se va reg si un plan coerent de m suri privind combaterea corup iei. Petrencu
a mai spus c , indiferent de existen a sau lipsa unui program anticorup ie, MAE nu va
colabora sub nici o form cu PCRM, PPCD, PSD i UCM.
La 12 martie MAE va organiza dezbateri publice la tema „Parteneriatul pentru Moldova.
Solu ii anticorup ie pentru combaterea s r ciei”, la care au fost invita i reprezentan i a 20
de ONG-uri ambasadori ai SUA i ai rilor europene, precum i jurnali ti.
*

*

*

Alegerile parlamentare vor fi monitorizate i de observatori ru i
Comisia Electoral Central (CEC) de la Chi in u a acreditat al i 18 observatori
interna ionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie.
Observatorii reprezint Ambasada Federa iei Ruse la Chi in u.
CEC a acreditat pân în prezent 137 observatori na ionali i interna ionali. Cei mai mul i
observatori, 36 la num r, sunt din partea Biroului OSCE pentru Institu ii Democratice i
Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) i Ligii pentru Ap rarea Drepturilor Omului din Moldova
(LADOM) – cu 44 de observatori acredita i.
Dosarele pentru acreditarea observatorilor na ionali i interna ionali pot fi depuse pân la
30 martie.
*

*

*

Tinerii din PLDM mobilizeaz electoratul s voteze
Organiza ia de tineret a Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a organizat
miercuri ac iunea flash mob cu genericul „Moldova, treze te-te!”, noteaz DECA-press.
În jurul orei 11.30, zeci de tineri s-au întins pe b ncile de pe Aleea Clasicilor, în preajma
statuii lui tefan cel Mare i Sfânt, având sub cap perne de culoare ro ie. Un alt grup de
tineri, purtând însemnele PLDM i pancarte cu mesajele: “Votul t u”, “Moldova, treze tete!” i “Verde pentru vot” i-au trezit pe cei care dormeau i împreun au mers pân la
„Alege liber” este un instrument de informare al Coali iei 2009 care beneficiaz de sprijinul Reprezentan ei din Moldova a
Funda iei Eurasia din resursele financiare acordate de Agen ia Suedez pentru Cooperare i Dezvoltare Interna ional
(Sida/Asdi), Ambasada Britanic la Chi in u i Agen ia SUA pentru Dezvoltare Interna ional (USAID).
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Pre edin ie, unde au continuat ac iunea “Num r toarea invers a guvern rii comuniste”,
ar tând efului statului câte zile au r mas comuni tilor s se afle la putere.
Potrivit organizatorilor, scopul ac iunii a fost sensibilizarea opiniei publice asupra
importan ei particip rii fiec rui cet ean cu drept de vot la alegerile parlamentare din 5
aprilie.
*

*

*

Un candidat independent promite s atace în instan

o decizie a CEC

Candidatul independent tefan Urâtu va ataca în justi ie decizia Comisiei Electorale
Centrale (CEC) prin care i-a fost respins sigla electoral , i va cere desp gubiri pentru
cheltuielile de tipografie suportate pân în acest moment, informeaz DECA-press.
CEC a considerat utilizarea titulaturii HELSINKI neconform normelor electorale i a cerut
modificarea siglei. tefan Urâtu afirm c toate materialele electorale au fost deja tip rite
i i-au consumat 80 la sut din fondurile disponibile.
Sigla electoral , cuprinde sloganul „Helsinki - drepturile omului” i scoate în eviden
cuvântul „HELSINKI”, flancat de dou emisfere ale globului p mântesc. tefan Urâtu
afirm c Helsinki face referin nu la ora ul Helsinki, ci la Actul Final de la Helsinki
semnat la 1 august 1975, cu referin la drepturile omului.
^ Despre buletinul ALEGE LIBER

Buletinul electronic „Alege liber”, pe care l-a i primit acum, este
conceput ca un instrument de informare privind procesul electoral din
Republica Moldova i activit ile efectuate de organiza iile reunite în
Coali ia Civic pentru Alegeri Libere i Corecte - „Coali ia-2009” .
Buletinul „Alege liber” va fi difuzat de Agen ia de tiri DECA-press pe parcursul lunilor
februarie, martie i aprilie, i va reflecta, prin tiri i analize, procesul electoral din R.
Moldova. Detalii despre „Coali ia-2009” le g si i la adresa www.alegeliber.md
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