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22 aprilie 2009 

DECLARAŢIE 

 

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – “Coaliţia 2009” respinge insinuările insistente ale 

Ministerului Justitiei precum că ar fi fost organizator sau coorganizator al acțiunilor de protest din 7 – 

8 aprilie 2009 din mun. Chișinău.  

În acest sens, reafirmăm o dată în plus faptul că în această perioadă „Coaliția 2009” nu a avut intenţia 

de a organiza întruniri publice sau acțiuni de protest. Aducem la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi 

mass-media că aşa-numita „Coaliţie civică Alegeri 2009”, care a depus o declaraţie prealabilă la 

Primăria municipiului Chişinău prin care a notificat organizarea întrunirii din 7 aprilie 2009, nu are 

nimic în comun cu Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009”, iar persoanele 

indicate în acea declaraţie nu fac parte şi nu reprezintă Coaliţia 2009.  

Considerăm că Ministerul Justiţiei avea toate posibilitățile și obligaţia să se documenteze înainte de a 

face declaraţii care aduc atingeri imaginii Coaliţiei 2009 şi reputaţiei organizaţiilor neguvernamentale 

care au constituit-o. O simplă confruntare a denumirilor celor două coaliţii relevă că este vorba de 

inițiative diferite, în campania electorală activând mai multe coaliţii. 

Pornind de la cele expuse mai sus, cerem Ministerului Justiţiei să rectifice declaraţiile făcute şi să 

prezinte public scuzele de rigoare pentru afectarea imaginii Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi 

Corecte – “Coaliţia 2009”.  

 


