REZOLUŢIA

Mitingului de comemorare a manifestanţilor paşnici
în numele libertăţii şi democraţiei
Noi, participanţii la Mitingul de comemorare a manifestanţilor paşnici în numele libertăţii şi democraţiei,
desfăşurat în data de 5 aprilie la Chişinău, adoptăm prezenta Rezoluţie.
I. Aducem un omagiu tinerilor, care au avut curajul să protesteze paşnic la 7 aprilie 2009 în numele
libertăţii şi democraţiei, împotriva unui regim autoritar, corupt şi incompetent.
II. Reamintim că după 6 ani investigaţiile guvernării oficiale, mimate de autorități, au fost incapabile să
elucideze crimele împotriva manifestanţilor paşnici, a reprezentanţilor organelor de drept şi a averii
publice de către cei care:


au planificat şi au realizat deturnarea manifestaţiilor paşnice în acte de vandalism împotriva
bunurilor publice şi de agresiune împotriva reprezentanţilor organelor de drept;



în virtutea obligaţiunilor de serviciu, au dat dovadă de lipsă de pregătire profesională şi
incapacitate de a organiza protecţia ordinii publice prin descurajarea actelor de vandalism şi
agresiune și au dispus brutalizarea și reținerea forțată a protestatarilor pașnici;



după consumarea evenimentelor protestatare au dat ordine sau au participat la „vânătoarea de
tineri”, maltratând în mod barbar reprezentanţii unei categorii de vârstă doar în calitate de
potenţiali participanţi la proteste.

III. Constatăm cu indignare că de revolta sinceră a tinerilor a profitat un grup de parveniţi, care au
preluat puterea pe valul protestatar, mimând angajamente de promovare a năzuinţelor tinerilor şi ale
altor segmente largi ale societăţii de accedere a ţării noastre la spaţiul valoric european, dar urmărind
de fapt acţiuni de căpătuire şi îmbogăţire personală prin acte de corupţie şi delapidări de proporţii.
IV. Condamnăm cu fermitate degradarea puterii publice, care, sub influenţa partidelor corupte parvenite
la guvernare, a admis:


deteriorarea proceselor democratice, în special prin concentrarea şi monopolizarea mijloacelor
mass-media cu scopul distorsionării realităţilor în favoarea clanurilor guvernante;



distrugerea etapizată a sistemului bancar-financiar, culminând cu jaful secolului, perversiunea
căruia a contrariat partenerii internaţionali ai ţării noastre, aceștia calificându-l prin fraza: „este
inimaginabil să furi în astfel de proporţii într-o ţară atât de mică şi săracă”.

V. Cerem cu insistenţă:


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.

VI. Facem apel către:


cetăţeni, în mod special către tineri, ca să contribuie la afirmarea idealurilor demnităţii şi
adevărului, libertatății şi democraţiei, căci doar implicarea solidară ne poate ajuta să
redobândim statul pentru cetăţeni de la parveniţii corupţi, care l-au luat în captivitate;



societatea civilă, organizată în instituţii de interes public şi privat, asociaţiile profesionale şi
religioase, sindicatele şi partidele extraparlamentare să apere interesele de ramură şi
corporative de ingerinţa partidelor şi clanurilor corupte, creând condiţii pentru creşterea unor
elite politice şi administrative noi, pentru a le înlocui pe cele actuale;



partenerii internaţionali de dezvoltare, solicitându-le să insiste cu fermitate, în relaţiile cu
guvernanţii de la Chişinău, asupra îndeplinirii întocmai, în termenele prescrise, a obligaţiunilor
contractuale ale Republicii Moldova, condiţionând strict suportul economico-financiar de
realizarea obligaţiunilor invocate, să contribuie prin toate metodele accesibile la diminuarea
poverii ce a căzut recent pe umerii cetăţenilor moldoveni ca urmare a „jafului secolului”, prin
identificarea locului aflării şi returnării în ţară a resurselor financiare furate; să ceară
autorităților de la Chișinău adoptarea pachetul de legi anti-raider, inclusiv returnarea activelor
furate în cadrul atacurilor de acest gen, să contribuie la lichidarea maşinăriei de „spălare a
banilor” prin sistemul bancar al Republicii Moldova, care aduce grave prejudicii republicii
noastre şi subminează securitatea partenerilor de dezvoltare.
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