
 

 

PROCLAMAȚIA 

Marii Adunări Naţionale 

pentru izbăvirea statului de captivitatea oligarhiei criminale 

 

Noi, participanţii la Marea Adunarea Naţională, determinaţi să ne luam ţara înapoi din 

captivitatea oligarhilor corupţi adoptăm următoarea rezoluţie: 

Constatăm că: 

 Republica Moldova a intrat într-un proces periculos de involuţie, pe plan intern şi extern – 

de la aşa-zisa poveste de succes la statul capturat. Aşadar, miezul problemei constă în 

calitatea de stat captiv a Republicii Moldova, lucru recunoscut atît de către cetăţenii ţării, 

cît şi de liderii principalelor instituţii democratice din Europa. Înţelegerea noastră este că 

expresia juridică a statului captiv este uzurparea puterii de stat – cea mai gravă crimă 

împotriva poporului. Mecanismul de luare în captivitate a statului a constat în politizarea 

instituţiilor de ocrotire a normelor de drept şi a celor de reglementare prin partajarea 

secretă a funcţiilor respective de către partidele corupte, finanţate pe căi obscure, prin 

scheme criminale, de către liderii acestor structuri. Devalizarea sistemului bancar, criza 

economică, pauperizarea cetăţenilor şi transformarea Republicii Moldova într-o sursă de 

insecuritate regională sunt consecinţele luării țării în captivitate. Pentru scoaterea statului 

din captivitate, aşa cum îşi doresc cetăţenii Republicii Moldova, urmînd îndemnurile 

partenerilor de dezvoltare şi a Secretarului General al Consiliului Europei, nu există o altă 

soluţie decât ruperea tentaculelor partidelor corupte asupra organelor de ocrotire a 

normelor de drept şi a celor de reglementare.  

Revendicarile protestelor din 5 aprilie, 3 mai si 7 iunie 

• investigarea completă a evenimentelor din aprilie 2009, identificarea şi pedepsirea 

făptaşilor şi tuturor vinovaţilor de comiterea crimelor invocate; 

• demisia imediată și necondiționată a procurorilor și judecătorilor supranumiți “din 

iad”; 

• investigarea rapidă a crimelor recente din sistemul financiar-bancar, identificarea şi 

pedepsirea profitorilor reali şi complicilor lor, returnarea resurselor furate, adoptarea 



urgentă a măsurilor menţionate în „Notele informative” ale partenerilor de dezvoltare 

pentru neadmiterea în continuare a crimelor cu asemenea caracter; 

• reformarea şi depolitizarea autentică, şi nu mimată, a justiţiei şi a instituţiilor 

publice de reglementare specializate, pentru a le permite să-şi realizeze atribuţiile legale, 

fără imixtiunea partidelor; 

• invitarea misiunii EuroLex și a unor experți europeni în domeniu, cu scopul 

preluării conducerii Procuraturii Generale, a Centrului Național Anticorupție, a Serviciului 

Vamal al Republicii Moldova; 

• desconcentrarea şi transparentizarea proprietarilor mass-media, în vederea asigurării 

reflectării adecvate a evenimentelor de interes public, prin operarea unor modificări 

legislative propuse de societatea civilă de specialitate.        

 •   demiterea din funcţii a conducătorilor şi oficialilor instituţiilor responsabile pentru 

admiterea “furtului secolului”, investigarea, condamnarea vinovaţilor şi recuperarea 

banilor furaţi . 

•    neadmiterea categorică a transformării miliardului furat în datorie de stat, ceea ar 

însemna impunerea unei poveri fiscale enorme cetățenilor simpli.  

• scoaterea din captivitate a instituțiilor media aservite sistemului oligarhic, stoparea 

propagandei partinice și a intruziunii politice în politica editorială a presei, depolitizarea 

imediată și necondiționată a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, recent partajat 

politic Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.  

• îndeplinirea tuturor revendicărilor înaintate de către fermierii din RM la 

manifestațiile lor de protest. 

• acordarea postului de televiziune Jurnal TV a numărului de frecvențe necesare 

pantru a avea acoperire națională și, în eventualitatea trecerii la televiziunea digitală, 

includerea în primul multiplex digital. 

• demisia factorilor de decizie responsabili pentru jaful secolului din funcţiile publice 

deţinute:       

  1. Corneliu Gurin, procuror general,        

  2. Viorel Chetraru, director CNA,              

  3. Dorin Drăguţanu, guvernatorul Băncii Naţionale,   

  4. Adrian Candu, ex-ministru al Economiei, preşedinte al Parlamentului şi înlocuirea 

imediată a acestora, în baza criteriilor profesionale şi de integritate; 

• Investigarea internaţională a jafului secolului în vederea depistării şi recuperării banilor 

furaţi, identificarea făptaşilor şi a beneficiarilor reali, pedepsirea acestora; 



• Demisia politicienilor care au iniţiat şi aplicat partajarea ilegală a instituţiilor de drept şi 

de reglementare – Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc, Vladimir Filat, Marian Lupu, 

Igor Dodon, Mihai Ghimpu; 

• Demisia şefilor de instituţii care mimează lupta cu corupţia, blochează reformele, distrug 

statul de drept, deservesc interesele personale ale oligarhilor de la putere – Mihail 

Poalelungi, şeful CSJ, Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel Chişinău, Victor Micu, 

preşedinte CSM, şefii instanţelor de judecată din sectoarele capitalei, Anatol Donciu, 

preşedinte CNI, Mircea Roşioru, preşedinte CSP, Viorica Cărare, şefa Consiliului 

Concurenţei, Tudor Baliţki, şeful Serviciului Vamal, Dinu Ciocan, preşedinte CCA, Iurie 

Ciocan, preşedinte CEC, Ion Ţurcan, preşedintele Consiliului electoral de circumscripţie 

Chişinău. 

• Anularea de către Parlament a imunității deputaților și judecătorilor 

 

  În aceste condiții, Marea Adunare Națională consideră că pentru scoaterea statului din 

captivitate este necesar:  

 

- Organizarea alegerilor parlamentare anticipate libere, sub egida instituțiilor internaționale 

și a unui Guvern al Încrederi Naționale cu o Comisie Electorală Centrală și un Consiliu 

Coordonator al Audiovizualului scoase din captivitatea oligarhiei criminale, pentru a 

permite electoratului să decidă dacă mai au dreptul să conducă ţara cei care au contribuit la 

furtul miliardului, au dosit informaţia respectivă şi au pus achitarea furtului pe umerii 

cetăţenilor; 

 

- Demisia lui Nicolae Timofti și alegerea noului șef al statului de către întregul popor; 

 

- Depolitizarea organelor de ocrotire a normelor de drept şi a celor de reglementare în 

conformitate cu Hotărîrea respectivă a Curţii Constituţionale din 2010; elaborarea şi 

implementarea rapidă a cadrului legal şi normativ pentru numirea conducătorilor 

instituţiilor respective pe bază de concurs, cu participarea în comisiile de selectare a 

experţilor naţionali şi internaţionali, aleși cu suportul partenerilor de dezvoltare, care vor 

testa calităţile profesionale şi integritatea candidaţilor; 

 

- Consolidarea mecanismelor societăţii civile pentru asigurarea controlului civic asupra 

guvernării, inclusiv prin mitinguri paşnice de protest.  

 

În aceste circumstanţe, 



Marea Adunare Naţională decide: 

 

 1. Crearea Consiliului Marii Adunări Naţionale și a Grupului de intermediere și 

reprezentare (GIR), împuternicite să implementeze prevederile prezentei proclamații, 

inclusiv în contact cu guvernanţii şi cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, 

astfel încît scoaterea din captivitate a statului să fie paşnică, rapidă şi însoţită de garanţiile 

de rigoare că nici o guvernare nu va mai luneca spre oligarhia criminală; 

 

 2. Pregătirea pentru alegerile parlamentare anticipate, creând condiţiile necesare pentru o 

competiţie electorală liberă şi corectă. Resursele financiare pentru alegerile anticipate sunt 

cele 0.2% din bugetul de stat, care, din păcate, au ajuns a suplimenta cinic finanţarea de la 

buget a partidelor corupte, care au jefuit ţara. Partidele corupte nu merită să fie finanţate 

din banii publici, care pot şi trebuie să fie utilizaţi pentru organizarea anticipatelor; 

 

3. Contactarea şi convingerea partenerilor de dezvoltare că reluarea finanţării externe a 

Republicii Moldova poate avea loc doar în condiţiile înlăturării tuturor premiselor ce au 

condus la captivitatea statului; 

 

4. Demisia președintelui Timofti pentru incapacitatea de a reacţiona adecvat şi competent 

la informaţiile oferite de instituţiile abilitate pentru a stopa jaful sistemului bancar; 

revizuirea cadrului constituțional și legal pentru alegerea șefului statului de întreg poporul 

Moldovei; 

 

5. Demisia preşedintelui Parlamentului ca exponent direct al oligarhiei;  

 

6. Demisia in corpore a conducerii companiei publice TeleRadio-Moldova și acordarea 

timpilor de antenă Platformei Civice Demnitate și Adevăr; 

 

 8. Solicitarea misiunilor diplomatice internaționale de a declara persoane non grata în UE 

și SUA a conducerii oligarhice din Moldova, printre care Vlad Plahotniuc, Vlad Filat, 

Nicolae Timofti, Marian Lupu, Igor Dodon, Valeriu Streleț, Mihai Ghimpu, Vladimir 

Voronin, Corneliu Gurin, Viorel Chetraru, Dorin Draguțanu, Iurie Ciocan, Mihai 

Poalelungi; 

 

 9. Permanentizarea acțiunilor de protest în Piața Marii Adunări Naționale; 

 

10. Demisia în corpore a guvernului Streleț. 

 



 

Marea Adunare Naţională  

Chişinău, 6 septembrie 2015 


