Centrul de Informare
în domeniul Drepturilor Omului

Информационный Центр по Правам Человека
Pentru difuzare imediată

COMUNICAT DE PRESĂ
Azi, pe data 25 noiembrie 2010, Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului a dat
publicităţii Raportul de Evaluare a ponderii Drepturilor Omului în Programele Electorale ale
Concurenţilor Electorali în cadrul electoralei Parlamentare 2010.
Studiul ponderii Drepturilor Omului în programele concurenţilor electorali în cadrul alegerilor
Parlamentare 2010 a demonstrat că subiectul asigurării drepturilor fundamentale ale omului este
foarte departe de a fi prioritar în agendele concurenţilor electorali la alegerile parlamentare
anticipate 2010.
Din 27 concurenţi care dispun de un program electoral:
- Doar un singur concurent electoral (Partidul Liberal) propune un program care a atins un punctaj
zecimal – 25,5 puncte - şi care astfel se califică ca program minim sub aspectul integrării drepturilor
omului;
- 2 partide (Partidul Democrat şi Partidul Comuniştilor din Republica Moldova) propun un
program marginal sub aspectul integrării drepturilor omului, acumulînd respectiv 9,5 şi 6 puncte;
- Restul 23 partide propun un program ignorant sub aspectul integrării drepturilor omului,
acumulînd între 0 şi 5 puncte, dintre care 10 concurenţi electorali au acumulat scorul total egal cu 0,
iar 13 concurenţi electorali au acumulat scorul total între 0,5 şi 5 puncte;
- Un partid (Partidul Umanist din Moldova) propune un program electoral atentant la drepturile
fundamentale ale omului, acumulînd -10 (minus zece) puncte.
Cu toate că Republica Moldova are deficienţe istorice foarte grave la capitolele: a) asigurarea
integrităţii fizice şi psihice, combaterea şi prevenirea torturii, tratamentelor inumane şi degradante
din partea agenţilor statali; b) asigurarea libertăţii persoanei, combaterea şi prevenirea aresturilor
arbitrare şi nejustificate; c) asigurarea libertăţii întrunirilor şi a asocierii – nici un concurent
electoral nici măcar tangenţial nu a abordat aceste subiecte în programele sale electorale.
Cu toate că Republica Moldova este grav afectată de viciul încălcării drepturilor omului şi pierde în
continuare dosar după dosar la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nici un concurent
electoral nu a inclus în programul său idei consistente pentru ameliorarea situaţiei drastice în acest
domeniu. Majoritatea concurenţilor electorali au preferat, din păcate, să se limiteze la simple
declaraţii referitoare la drepturile omului, sau la prezentarea tangenţială şi superficială a acestor
subiecte şi nicidecum să analizeze în profunzime problema dată, pentru a încerca să scoată la iveală
nişte soluţii şi acţiuni concrete în acest domeniu.
Reamintim că conform articolului 1, alineatul (3) din Consituţia Republicii Moldova, care stabileşte
bazele statului Republica Moldova, este prevăzut că „Republica Moldova este un stat de drept,
democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii
umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.”
Persoana de contact: dl Veaceslav Tofan, preşedintele CIDO, mob. 0 69 731 765, tel.of. 830 780.
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Informaţii suplimentare
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) a fost constituit pe data de 20 octombrie 2010 şi
la moment se află în proces de înregistrare la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
CIDO este o asociaţie obştească / non-guvernamentală şi non-politică, de beneficiu public, bazată pe
participarea benevolă şi comunitatea de interese a membrilor asociaţi în vederea promovării drepturilor
fundamentale ale omului, democraţiei şi statului de drept în calitate de valori supreme în Republica Moldova
şi în întreagă lume.
Pentru atingerea acestui scop CIDO va îndeplini următoarele sarcini:
- colectarea, sistematizarea şi răspîndirea informaţiilor privind drepturile fundamentale ale omului,
democraţiei şi statului de drept în calitate de valori supreme;
- monitorizarea, documentarea, analiza şi comentarea cazurilor individuale şi situaţiilor generale ce ţin de
respectarea drepturilor fundamentale ale omului, democraţiei şi statului de drept în calitate de valori
supreme;
- educarea şi instruirea grupurilor generale şi specializate în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale
omului, democraţiei şi statului de drept în calitate de valori supreme;
- efectuarea acţiunilor, activităţilor şi campaniilor în vederea prevenirii şi stopării încălcărilor ale drepturilor
fundamentale ale omului, principiilor democraţiei şi statului de drept.
Activitatea CIDO este bazată pe prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, convenţiilor
internaţionale, pactelor şi acordurilor în domeniul drepturilor omului, Statutului CIDO, Constituţiei
Republicii Moldova şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
CIDO nu urmăreşte scopuri politice şi nu promovează interesele nici unui partid politic sau formaţiuni socialpolitice.
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