REZOLUŢIA
Mitingului de protest împotriva guvernării corupte
Noi, participanţii la meeting-ul de protest împotriva guvernării corupte, care prin acţiunile sale
subminează dezvoltarea şi viitorul Republicii Moldova, adoptăm următoarea Rezoluţie:
Constatăm degradarea dramatică a situaţiei social-economice din ţară prin creşterea preţurilor, blocarea
totală a investiţiilor în economia Moldovei, compromiterea anului agricol. Toate aceste lucruri se
întîmplă din cauza furturilor masive şi fără precedent admise de guvernarea coruptă.

Cerem :
• publicarea imediată şi integrală a raportului companiei “Kroll”, care a identificat actorii şi
mecanismele de devalizare a sistemului bancar prin furtul unui miliard de dolari, supranumit „furtul
secolului”.
• 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.
Reamintim că „jaful secolului” a început în perioada guvernării comuniste şi a atins proporții uriașe în
perioada guvernării actuale. Din această perspectivă, este cert că jaful s-a produs prin acţiunile
deliberate şi concertate ale profitorilor din toate partidele respective.
Îndemnăm la solidaritate segmentele largi ale societăţii: tineri, muncitori, agricultori, intelectuali,
profesori, medici, pensionari, etc., care ar fi putut avea burse, locuri de muncă, salarii, subsidii şi pensii
decente, dacă furturile de miliarde nu ar fi avut loc. Doar manifestînd solidaritate ne vom putea apăra
drepturile şi recuceri speranţa de a repara prejudiciile provocate de guvernarea coruptă.
Reiterăm și revendicările Rezoluţiei adoptate la meeting-ul de protest din 5 aprilie a.c.
Dacă suntem cu adevărat oameni ai cetăţii şi ne dorim o societate bazată pe demnitate şi adevăr, dacă
vrem pedepsirea penală a vinovaţilor şi sechestrarea averilor ilicite ale marilor corupţi, dacă vrem

instituţii libere şi pedepsirea severă a infractorilor, a sosit ora deşteptării şi implicării fiecăruia dintre
noi! A venit timpul să ne manifestăm în permanenţă solidar şi public!
PLATFORMA CIVICĂ DEMNITATE ŞI ADEVĂR
Chişinău, 3 mai 2015

