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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Societatea civil? î?i exprim? indignarea fa?? de atacurile ?i
intimid?rile la care este supus directorul Asocia?iei „PiligrimDemo”
paik · Thursday, March 17th, 2016

Organiza?iile societ??ii civile î?i exprim? indignarea în leg?tur? cu atacurile la persoan?,
etichet?rile ?i intimid?rile la care este supus domnul Mihail Sirkeli, directorul Asocia?iei
„Piligrim-Demo” din UTA Gagauz Yeri, din partea conducerii Adun?rii Populare a autonomiei
g?g?uze.
Atacurile verbale ?i ofensele personale, lansate de c?tre ale?ii poporului, la adresa dl Sirkeli, au
început s? apar? pe pagina web oficial? a Adun?rii Populare, dup? ce un grup de organiza?ii
neguvernamentale, regionale ?i na?ionale, au publicat o scrisoare deschis?, adresat? doamnei Irina
Vlah, Ba?canul UTA Gagauz Yeri, cu solicitarea s? nu semneze Legea local? a audiovizualului,
deoarece acest proiect încalc? legisla?ia na?ional? ?i limiteaz? libertatea de exprimare a massmediei în regiune, precum ?i a unei analize a proiectului adoptat.
Mai mult decât atât, pre?edintele Adun?rii Populare a G?g?uziei, Dmitrii Constantinov, a catalogat
demersurile Asocia?iei „Piligrim-Demo” drept „discu?ii de subsol”, iar al?i doi deputa?i, Ivan
Topal, ?i Ivan Burgudji, pre?edin?i ai comisiilor permanente ale Adun?rii Populare, l-au învinuit
pe dl Sirkeli în „ac?iuni de discreditare a autonomiei g?g?uze ?i a conducerii autorit??ilor publice
din regiune”, fiind etichetat drept „agent de influen?? pl?tit pentru promovarea politicii Centrului
de lichidare a drepturilor ?i competen?elor autonomiei”.
Organiza?iile neguvernamentale calific? apari?ia acestor declara?ii pe pagina oficial? a Adun?rii
Populare drept o campanie orchestrat? de intimidare pentru critic? a unui reprezentant al societ??ii
civile ?i cer persoanelor care se fac vinovate de aceasta s?-?i prezinte scuze publice în fa?a lui
Mihail Sirkeli pe pagina web www.halktoplushu.md ?i s? înceteze atacurile asupra persoanelor
care au un alt punct de vedere.
În plus, semnatarii declara?iei consider? regretabil faptul c? pagina oficial? a autorit??ii publice,
contrar prevederilor legale, a fost transformat? într-o platform? de r?fuial? a deputa?ilor cu
reprezentan?ii societ??ii civile, care au un cuvânt de spus referitor la caren?ele procesul decizional
din autonomia g?g?uz?.
Organiza?iile societ??ii civile solicit? conducerii Adun?rii Populare s? examineze aceast? situa?ie
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în structurile de etic? ale Adun?rii Populare ?i s? nu admit? utilizarea resurselor administrative
(pagina web oficial?) pentru ac?iuni ilegale de intimidare.
În cazul în care scuzele publice nu vor fi prezentate, organiza?iile semnatare ale declara?iei îl
încurajeaz? pe dl. Mihail Sirkeli s? ac?ioneze în judecat? pentru a-?i ap?ra onoarea, demnitatea ?i
reputa?ia profesional? (Codul Civil, articol 16).
Totodat?, organiza?iile semnatare î?i reconfirm? apelul c?tre Ba?canul UTA Gagauz Yeri, doamna
Irina Vlah, s? nu semneze proiectul legii locale a audiovizualului ?i s? întoarc? documentul
Adun?rii Populare pentru a fi reexaminat.
Textul integral al declara?iei poate fi desc?rcat aici.
Organiza?iile semnatare:
1.
2.
3.
4.
5.

Asocia?ia Presei Independente;
Centrul pentru Jurnalism Independent;
Gagauzmedia.md;
Centrul pentru Ini?iative Regionale;
Consiliul Na?ional al ONG.
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