
REZOLUȚIA 

Marii Adunări Naţionale  despre uzurparea puterii de stat 

    Actuala clasă politică a ajuns la guvernare prin fraudă, tăinuind furtul unui miliard de dolari din 

vistieria statului, fraudând rezultatul alegerilor din 30 noiembrie, folosind tehnici ilegale de accedere 

la putere. 

   Mai mult decât atât, coaliţia majoritară din Parlament a creat organe de conducere 

neconstituţionale, pe care le-a plasat mai sus de cele legitime, şi anume Consiliul Alianţei. Au fost 

repartizate pe criterii politice funcţiile de conducere în instituţiile de stat care trebuie să fie în afara 

politicului, precum Banca Naţională, Procuratura Generală, CNA, CNI, Curtea de Conturi şi multe 

altele. Şi mai trist e că toate aceste instituţii sunt la cheremul unei singure persoane. 

   Pornind de la cele expuse, Marea Adunare Naţională constată și declară: 

 1. Caracterul captiv al statului, precum şi uzurparea puterii de stat. 

 2.  Ne adresăm Curţii Constituţionale a Republicii Moldova să constate uzurparea puterii de stat, iar 

organelor competente să purceadă la eliberarea statului din captivitate. 

3. Crearea Garzii Poporului sub egida Consiliului M.A.N. Iniţierea acţiunilor de nesupunere civică cu 

neplata facturilor la energie electrică şi gaze naturale Crearea grupului de iniţiativă sub egida 

Consiliului M.A.N. pentru iniţierea procedurii de alegere directă a Şefului Statului Totul trebuie făcut 

sub egida Comitetului M.A.N. 

4.  Cerem demisia nominală la prima etapă a următoarelor persoane: Procurorului General - Corneliu 

Gurin,  Viorel Chetraru, director CNA, Şeful SIS - Mihai Bălan, Guvernatorul BNM - Dorin 

Drăguţanu, Consiliului de administraţie al ANRE (Sergiu Ciobanu, Octavian Lungu, Iurie Onica, 

Ghenadie Pârţu), Preşedintele CSJ - Mihai Poalelungi, Preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate 

- Anatolie Donciu, Consiliul Concurenţei - Viorica Cărare, Presedintele Curtii de Conturi- Serafim 

Urechian, Comisia Electorală Centrală - Iurie Ciocan, Consiliul Coordonator al Audiovizualului – 

Dinu Ciocan, Preşedinte Consiliului Superior al Magistraturii – Victor Micu, Preşedintele Consiliului 

Superior a Procurorilor – Mircea Roşioru, Şeful serviciului Vamal - Tudor Baliţchi 
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