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REZOLUŢIA 

Mitingului de protest al Platformei Civice Demnitate şi Adevăr 

DA împotriva guvernării corupte 

Noi, participanţii la mitingul de protest împotriva guvernării corupte adoptăm următoarea Rezoluţie: 

Constatând că: 

• ampla acţiune de protest din 3 mai a.c. a avut drept impact major publicarea investigaţiei secretizate 

pentru populaţie a companiei Kroll privind jaful secolului din Republica Moldova; 

• audierile parlamentare ulterioare au confirmat că instituţiile de drept şi cele de reglementare în sistemul 

bancar-financiar doar au „monitorizat” inofensiv crimele comise de-a lungul anilor, informând factorii 

supremi şi politici de decizie din ţară despre acestea, fără să întreprindă măsurile necesare în vederea 

combaterii lor. Mai mult, guvernarea coruptă mimează permanent lupta împotriva corupţiei, care sufocă 

societatea şi nu permite dezvoltarea tarii, iar reforma instituţiilor de drept, practic, este blocată. 

Principiile unui stat de drept sunt totalmente ignorate, legalitatea existând doar pe hârtie; 

• lipsa voinţei politice a factorilor supremi de decizie şi politici induc concluzia că aceştia au fost 

complici sau chiar design-erii beneficiari ai jafului secolului, paralizând activitatea organelor competente 

din cauza aservirii lor ilegale, prin intermediul partajării politice a funcţiilor de interes public deosebit; 

• urmare a jafului secolului, credibilitatea internaţională a autorităţilor publice din Republica Moldova a 

fost distrusă iremediabil pînă la schimbarea guvernării corupte, fapt ce face imposibil suportul financiar 



internaţional pentru Republica Moldova, care intră în recesiune economică anume din cauza miliardelor 

furate. 

 

În aceste circumstanţe, cerem: 

• 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 

Ne adresăm: 

• către reprezentanţii partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, să condiţioneze reluarea finanţării 

şi creditării Republicii Moldova doar de restabilirea credibilităţii organelor competente, după eliminarea 

elementelor corupte, înlăturarea influenţei politice asupra organelor ce urmează să ancheteze jaful 

secolului, altminteri, jefuirea ţării şi a ajutoarelor externe va continua; 

• către conducerea familiilor politice europene, să ia în considerare riscurile de imagine pentru acestea 

din cauza cooperării şi suportului acordat unor liderii corupţi ai partidelor moldoveneşti, afiliate acestor 

familii; 

• către instituţiile internaţionale de media să monitorizeze modul în care sunt îndeplinite revendicările 

protestatarilor, dar şi acţinile de obstrucţionare a societăţii civile de către autorităţi în demersule acesteia 

de organizare a acţiunilor paşnice de protest. 

Îndemnăm în continuare cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa la diverse grupuri 

sociale, să manifeste tenacitate, perseverenţă şi mobilizare în vederea debarasării de guvernarea coruptă 

şi revenirea societăţii la normalitate. 

Încurajăm edificarea unor forţe politice populare, capabile să redreseze situaţia de pe eşichierul politic, 

astfel încît electoratul Moldovei să beneficieze la alegerile parlamentare de o alternativă politică viabilă 

şi credibilă. 

Salutăm constituirea Comitetului pentru pregătirea şi desfăşurarea Marii Adunări Naţionale din 27 

august curent format din Grupul de iniţiativă al PCDA şi a reprezentanţilor entităţilor sociale în urma 

consultărilor cu reprezentanţii acestora. 



Adresăm actualei puteri un ultim avertisment atît din partea protestatarilor din Republica Moldova, cît şi 

a celor din diaspora să înceteze imediat mimarea îndeplinirii revendicărilor din 5 aprilie, 3 mai 2015 şi a 

celor din prezenta Rezoluţie, astfel încît pînă la Marea Adunare Naţională din 27 august 2015 acestea să 

fie realizate în totalitate. 

Atenţionăm actuala guvernare că în cazul în care revendicările protestatarilor nu vor fi îndeplinite, ne 

rezervăm dreptul de a organiza după data de 27 august 2015, acţiuni de protest paşnice, cu caracter 

permanent. 

 

Platforma Civică Demnitate şi Adevăr DA 

Chişinău, 7 iunie 2015 


