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Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat 2019 a publicat primele profiluri ale candidaţilor 
la alegerile parlamentare

21.01.2019/  Organizaţiile constituente ale Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat 2019 
(ICPC) au publicat astăzi primele 45 de profiluri ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 
24 februarie 2019. Profilurile sunt realizate de jurnaliştii de investigaţie după monitorizarea 
candidaţilor în baza unor criterii de integritate.

La  o  conferinţă  de  presă,  reprezentanţii  Asociaţiei  pentru  Democraţie  Participativă  „ADEPT”, 
Asociaţiei  Presei  Independente  (API),  Centrului  de  Analiză  şi  Prevenire  a  Corupţiei  (CAPC) şi 
Centrului de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) au explicat criteriile de integritate în baza cărora au fost 
monitorizaţi candidaţii, cum a decurs dialogul cu partidele politice şi alte activităţi desfăşurate de 
către  ICPC, inclusiv  cum are loc verificarea  informaţiei.  Profilurile  candidaţilor  şi  investigaţiile 
jurnalistice  despre  candidaţii  care  au  probleme  de  integritate  sunt  elaborate  de  jurnalişti  cu 
experienţă,  care  la  fel  au  fost  selectaţi  în  baza  unor  criterii  ale  Iniţiativei.  După  documentare, 
profilurile  sunt  verificate  de  o  echipă  de  jurişti,  apoi  publicate  pe  portalurile 
www.moldovacurata.md şi  www.anticoruptie.md.  Astfel,  în  perioada  următoare,  pe  portalul 
Moldovacurata.md la rubrica „Pentru un Parlament Curat 2019” vor fi publicate aproximativ 200 de 
profiluri ale candidaţilor înregistraţi oficial.
Pentru a responsabiliza clasa politică din R. Moldova, Iniţiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 
2019”  a  propus  partidelor  politice  să  completeze  de  sine  stătător  un  chestionar  pentru  fiecare 
candidat inclus în listă, atât în circumscripţia naţională cât şi în circumscripţiile uninominale
„Profilurile reprezintă o sinteză a activităţii candidaţilor pe anumite paliere: politic, profesional etc. 
Ele au fost eleborate în baza unor criterii de integritate, pe care experţii noştri le-au consultat şi cu 
angajaţii  Autorităţii  Naţionale  de  Integritate,  a  menţionat  Igor  Boţan,  directorul  executiv  al 
Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „ADEPT”.  Cornelia Cozonac, preşedinta Centrului de 
Investigaţii  Jurnalistice  s-a  referit  la  problemele  de care  se ciocnesc  jurnaliştilor  în  procesul  de 
monitorizare a activităţii candidaţilor: „Monitorizarea se desfăşoară dificil pentru că noi lucrăm cu 
surse deschise, iar acestea nu sunt complete.  În acelaşi timp, există unele probleme în accesarea 
informaţiei de la Comisia Electorală Centrală”. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei oferă 
asistenţă juridică Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat 2019. „Avem grijă să nu admitem 
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judecăţi  de valoare şi să fie prezentate probe pentru afirmaţiile din profiluri.  Totodată,  asigurăm 
asistenţă în instanţă. La moment, am acţionat în judecată Autoritatea Naţională de Integritate pentru 
blocarea dreptului de acces la informaţie. Următoarea şedinţă de judecată în acest caz va avea loc la 
13 februarie 2019”, a informat  Lilia Ioniţă, juristă CAPC. Petru Macovei, directorul executiv al 
Asociaţiei Presei Independente, a accentuat că scopul Iniţiative este informarea cetăţenilor cu drept 
de vot despre profilurile candidaţilor care vor să obţină un mandat de deputat în Parlamentul R. 
Moldova şi a solicitat jurnaliştilor ajutor în diseminarea informaţiei.
În  perioada  următoarele,  pe  portalurile  www.moldovacurata.md şi  www.anticoruptie.md vor 
continua  să fie  publicate  profilurile  candidaţilor  la  funcţia  de deputat  în Parlamentul  Republicii 
Moldova.  Totodată,  organizaţiile  membre ale Iniţiativei  civice pentru un Parlamentul curat  2019 
îndeamnă cetăţenii să semnaleze eventuale nereguli în activitatea sau comportamentul concurenţilor 
electorali. Aceste semnale vor fi verificate şi documentate suplimentar de jurnaliştii de investigaţie, 
care vor completa profilurile cu informaţii noi şi relevante, dacă  acestea se vor adeveri. Informaţiile 
pot fi trimise la adresa de mail parlamentcurat2019@gmail.com

Conferinţa de presă poate fi urmărită aici.

Iniţiativa  Civică  „Pentru  un  Parlament  Curat  2019”  este  constituită  dintr-un  grup  de  organizaţii  
neguvernamentale care monitorizează, în baza unor indicatori de integritate, atât listele candidaţilor  
prezentate  de  partidele  politice  cu  şanse  de  accedere  în  viitorul  Parlament,  cât  şi  alţi  potenţiali  
candidaţi  ai  partidelor  politice  sau  candidaţi  independenţi  în  circumscripţia  naţională  şi  în  
circumscripţiile uninominale. Organizaţiile fondatoare ale Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat  
au realizat monitorizări similare ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 2009, 2010 şi 2014.

Pentru  mai  multe  detalii  o  puteţi  contacta  pe  Diana Lungu,  coordonatoare  comunicare  API  la 
numărul de telefon 022 210602 sau la adresa de email diana.lungu@api.md 

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat 2019 face parte din proiectul implementat de organizaţiile-partenere:  
Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul de Analiză şi  

Prevenire a Corupţiei (CAPC) şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM), cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-
Moldova/ Departamentul Buna Guvernare. Acţiunile întreprinse în cadrul proiectul ţin de responsabilitatea 

implementatorilor şi nu reflectă neapărat poziţia Fundaţiei Soros-Moldova.

mailto:diana.lungu@api.md
https://www.privesc.eu/Arhiva/85029/Conferinta-de-presa-organizata-de-Asociatia-Presei-Independente--Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice--Asociatia-pentru-Democratie-Participativa-si-Ce
mailto:parlamentcurat2019@gmail.com
http://www.anticoruptie.md/
http://www.moldovacurata.md/
http://www.api.md/news/view/ro-examinarea-in-fond-a-dosarului-api-versus-ani-va-continua-intr-o-noua-sedinta-la-13-februarie-2019-1919
http://www.api.md/news/view/ro-initiativa-civica-pentru-un-parlament-curat-2019-a-actionat-in-judecata-autoritatea-nationala-de-integritate-ani-1918

