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DECLARAŢIE PUBLICĂ
Libertatea de exprimare şi libertatea de asociere sunt sub riscul deteriorării
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) îşi exprimă profundă îngrijorare şi
dezaprobare în legătură cu ultimele evoluţii în privinţa libertăţii de exprimare şi libertăţii de
asociere în Republica Moldova. CIDO se adresează alianţei de guvernămînt cu apelul insistent de a
stopa acţiuni, care duc la deteriorarea situaţiei cu aceste drepturi şi libertăţi fundamentale ale
omului.
În primul rînd, CIDO vehement condamnă procesele de judecată privind defăimare pornite de
colaboratorii organelor de procuratură împotriva „Ziarului de Gardă” cu cerinţe astronomice în calitate
de compensaţii băneşti pentru defăimare. Aceste procese de judecată le calificăm drept răfuială absolut
ilegală în privinţa unei instituţii independente de mass media. Aceste procese, neîntemeiate atît din
punct de vedere juridic, cît şi din punct de vedere al drepturilor omului, vor avea ca efect practic
intimidarea tuturor instituţiilor mass media cu adevărat libere şi independente. Aceste procese sunt
încă o dovadă în plus a lipsei complete de independenţă şi integritate în rîndurile colaboratorilor de
procuratură şi în cadrul sistemului de justiţie în general.
În al doilea rînd, ne exprimăm nedumerire în privinţa modului şi procedurii de retragere a licenţei
postului NIT de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Standardele unui stat de drept impun
demonstrarea cu probe incontestabile a acţiunilor de manipulare a informaţiei şi opiniei publice de
către NIT, nu doar invocarea declarativă a acestui temei, fără probe convingătoare. La fel, punerea
imediată în aplicare a sancţiunii impuse, fără oferirea postului vizat posibilităţii de a ataca această
sancţiune în instanţa de judecată, în acest context este o altă încălcare a drepturilor procedurale
fundamentale.
În al treilea rînd, CIDO condamnă situaţia creată în jurul întrunirilor publice pe Piaţa Marii Adunări
Naţionale pe data de 1 mai. Faptul depunerii de către Partidul Liberal Democrat din Moldova a
declaraţiei prealabile pentru această dată şi loc, urmate de retragerea ulterioară a interesului faţă de
această manifestaţie demonstrează că scopul real urmat de PLDM era împiedicarea manifestaţiilor
publice planificate pentru această zi de către PCRM. Astfel, PLDM a comis abuz de propriul drept la
întruniri publice. Mai mult ca atît, „cedarea” dreptului prioritar la desfăşurarea întrunirii publice pe
PMAN pe 1 mai în favoarea sindicatelor din punct de vedere juridic este un aranjament dubios. În
final, toată „afacerea 1 mai” realizată de PLDM cu complicitatea nemijlocită a Primăriei Chişinău nu
este altceva decît încălcarea dreptului PCRM la organizarea unei întruniri publice în masă, încălcarea
motivată politic şi nu juridic.
Reiterăm: cu toate că Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în timpul aflării la guvernare se
face vinovat în multe încălcări ale drepturilor omului din acea perioadă, acest fapt în nici un caz nu
poate justifica încălcările serioase în privinţa acestui partid de către guvernarea actuală atît la nivelul
autorităţilor publice centrale, cît şi la nivelul autorităţilor publice municipale. Reamintim actualei
guvernări că într-un stat european şi civilizat scopurile politice nu justifică mijloacele nelegitime.
Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului este o asociaţie obştească nepolitică, care
urmăreşte exclusiv scopul asigurării supremaţiei drepturilor omului, ordinii de drept şi democraţiei
autentice în Republica Moldova.
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