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Drept la replică 

 
Atacuri insidioase la adresa Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte „Coaliţia 2009” cu doar o 
săptămână înaintea alegerilor 
 
Cu doar o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, se încearcă, prin transmiterea 
intenţionată a unor declaraţii neadevărate, diluarea mesajului transmis de către „Coaliţia 2009” şi crearea 
unei confuzii cu privire la activităţile veritabile de monitorizare a procesului electoral. 
  
„Coaliţia 2009” include peste 70 de organizaţii membre, fiecare dintre ele fiind implicate activ în cadrul unuia 
dintre programele coaliţiei: educaţie civică şi electorală, monitorizarea şi observarea procesului electoral în 
ţară şi peste hotare, monitorizarea mass-media, acordarea de asistenţă juridică gratuită cetăţenilor pe 
probleme electorale, promovarea egalităţii de gen şi a drepturilor omului în contextul electoral, precum şi 
organizarea unui exit-poll şi a numărătorii paralele a voturilor.   
 
Până în acest moment membrii „Coaliţiei 2009” au prezentat în mod sistematic opiniei publice rezultatele 
eforturilor lor: 5 rapoarte de monitorizare a campaniei pre-electorale şi electorale, inclusiv unul privind 
regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, 8 rapoarte de monitorizare a activităţii mass-media în 
perioada electorală, o campania intinerantă de educaţie civică derulată în toate raioanele Republicii Moldova, 
promovarea participării la vot la nivel naţional, discuţii permanente cu partidele privind promovarea egalităţii 
de gen etc. 
 
Programele „Coaliţiei 2009” se bazează pe o metodologie agreată la nivel internaţional, iar activităţile și 
rezultatele acesteia beneficiază de recunoaştere din  partea partidelor politice, a Comisiei Electorale Centrale, 
a Consilului Coordonator al Audiovizualului, ONG-uri, mass-media, organizaţii internaţionale şi misuni 
diplomatice. 
 
În acest context „Coaliţia 2009” îşi reafirmă principiile de transparenţă si obiectivitate pe baza cărora 
funcţionează, respinge ca nefondate atacurile la adresa sa şi invită ceilalţi actori să manifeste cel puţin acelaşi 
grad de respectare a acestor principii în activitatea derulată, pentru a veni cu adevărat în sprijinul cetăţenilor 
Republicii Moldova şi nu al unor grupuri de interese politice. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm accesaţi www.alegeliber.md sau contactaţi Secretariatul „Coaliţiei 

2009”, persoana de contact: Nicolae Panfil, la nr. de tel. 23 53 43/ext. 108, sau prin e-mail: 
info@alegeliber.md. 

http://www.alegeliber.md/
mailto:info@alegeliber.md

