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Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2018” va monitoriza candidații 
la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  
 
13.07.2018 / Organizaţiile neguvernamentale Asociația pentru Democraţie Participativă 
„ADEPT”, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 
(CAPC) şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) au lansat vineri, 13 iulie 2018, Iniţiativa 
Civică „Pentru un Parlament Curat 2018”.  
 
Inițiativa își propune să monitorizeze candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XXI-a, în baza a patru criterii: integritatea în activitatea politică, integritatea 
în gestionarea averii și a intereselor personale, integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de 
partid, cazier judiciar. Scopul urmărit de organizaţiile neguvernamentale constituente ale Iniţiativei 
este promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare, dar şi a principiului 
integrităţii persoanelor cu funcţii publice. 
 
În cadrul Iniţiativei Civice „Pentru un Parlament Curat 2018”, un grup de jurnalişti de investigație va 
monitoriza, în baza unor indicatori de integritate, atât listele candidaţilor prezentate de partidele 
politice cu şanse de accedere în viitorul Parlament, cât și alți potențiali candidați ai partidelor politice 
sau candidați independenți în circumscripţia naţională şi în cirmuscripţiile uninominale. În total, 
organizaţiile neguvernamentale îşi propun să monitorizeze în jur de 450 de potenţiali candidaţi în 
campania pre-electorală şi să elaboreze, în campania electorală, până la 250 de profiluri scurte ale 
candidaților înscrişi în listele partidelor care se vor înregistra la alegeri sau ale candidaţilor 
independenţi înregistraţi. Profilurile și investigațiile realizate vor fi publicate în mai multe surse de 
informare media naţionale şi locale şi vor putea fi accesate pe portalurile www.Moldovacurata.md, 
www.Anticoruptie.md și www.Investigatii.md.  
 
Petru Macovei, directorul executiv al API: ”Ne dorim să asigurăm o cât mai largă informare a 
cetățenilor cu drept de vot despre candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 
În această campanie electorală acest lucru va fi mai greu de făcut pentru că avem sistemul de vot 
mixt. Cu toate acestea, considerăm că este dreptul cetățenilor să cunoască persoanele pentru care 
intenționează să-și dea votul la alegeri. De asemenea, ne dorim să promovăm principiul integrității 
persoanelor promovate în funcții publice. Avem ferma convingere că deputații trebuie să fie oameni 
demni de această funcție, oameni care vor lucra pentru binele poporului, nu pentru binele grupurilor 
de interese”. Cornelia Cozonac, preşedinta Centrului de Investigații Jurnalistice: ”Dreptul la vot este 
poate cel mai important drept și cetățeanul trebuie să fie liber să decidă pe cine vrea să propulseze la 
funcții publice. De aceea, este foarte important ca alegătorii să cunoască pentru cine își dau votul, cât 
de integri sunt acești candidați și cât de interesați sunt să facă schimbări pentru interesul cetățenilor”.  
Galina Bostan, preşedinta Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei: ”Noi ca jurişti vom 
conlucra cu jurnaliștii care vor face profilurile și investigațiile despre candidați pentru a asigura 

corectitudinea informațiilor prezentate și, totodată, vom asigura reprezentarea în 

http://www.moldovacurata.md/
http://www.anticoruptie.md/
http://www.investigatii.md/
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instanță în cazul în care vreun candidat electoral ne va acționa în judecată sau dacă ni se va îngrădi 
accesul la informație”. Viorica Zaharia, redactora portalului Moldovacurata.md: ”Unele instituții 
lasă noțiunea de integritate doar pe seama Agenției Naționale de Integritate. Vrem să le reamintim 
partidelor cât de important este să aibă pe listă persoane integre ca ulterior acestea să formeze 
Guvernul și Parlamentul, dar mai ales să informăm cetățenii cine sunt persoanele care urmează să ne 
guverneze”. Mariana Kalughin, expertă Asociația pentru Democraţie Participativă: ”Vom avea 
câteva criterii de bază în ce privește integritatea în activitatea politică, dar și consecvența în 
activitatea parlamentară și extraparlamentară. Vom urmări cum a fost respectat regimul fiscal, 
conflictul de interese, în ce măsură candidatul a respectat depunerea declarațiilor de avere sau dacă a 
etalat un mod de viață de lux ce nu corespunde veniturilor declarate”. 
 
La eveniment au fost invitați reprezentanții tuturor partidelor politice înregistrate în Republica 
Moldova. Au răspuns invitaţiei mai multe partide extraparlamentare, reprezentanţii cărora au salutat 
Iniţiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2018”, au adresat întrebări referitoare la criteriile de 
integritate, în baza cărora va avea monitorizarea candidaţilor, au exprimat unele sugestii şi obiecţii 
privind activităţile planificate. Dintre partidele parlamentare, doar Partidul Comuniştilor a dat curs 
invitaţiei la masa rotundă de prezentare a Iniţiativei, iar preşedintele partidului Vladimir Voronin şi-a 
expus viziunea critică privind situaţia actuală din ţară şi coruperea deputaţilor în Parlament de către 
guvernare. Deşi iniţial au confirmat prezenţa la eveniment, reprezentanţii Partidului Democrat aşa şi 
nu au participat. 
 
Pentru a responsabiliza clasa politică din R. Moldova, Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 
2018” le va propune partidelor politice să completeze de sine stătător un chestionar pentru fiecare 
candidat pe care partidul intenționează să-l includă în listă, atât în circumscripția națională cât și în 
circumscripțiile uninominale şi să transmită aceste informaţii pentru verificare organizaţiilor membre 
ale Iniţiativei Civice.  
 
Organizaţiile fondatoare ale Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat au realizat monitorizări 
similare ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 2009, 2010 şi 2014.  
 
Pentru mai multe detalii, contactaţi-ne la tel.: 022 210602  
(persoană de contact: Diana Lungu, Coordonatoare comunicare)  
 
 
 
 

http://www.moldovacurata.md/initiativa-civica/la-zi

