REZOLUȚIA
protestului din 24 aprilie 2016, organizat de societatea civilă,
opoziția parlamentară și partidele extra- parlamentare
Constatînd că:
1.Diagnosticul stabilit de comunitatea internaționalăcalifică Republica Moldova drept un stat
captiv. Thorbjorn Jagland, secretarul-general al Consiliului Europei ne îndeamnă în modul cel mai
direct:"Salvați Moldova de pe marginea prăpastiei. Corupția rămîne endemică și statul este în continuare
în mîinile oligarhilor. Guvernul trebuie să înceapă imediat eliminarea din corpurile publice a
funcționarilor corupți. Pentru început, zeci de judecători – unii de profil foarte înalt – care au fost
acuzați că au abuzat copios de puterea lor, ar trebui anchetați. Organele de securitate ale statului ar
trebui, de asemenea, să facă tot ce le stă în putință pentru a-i aresta pe cei vinovați de masiva fraudă
bancară. Actuala imunitate, ce acoperă de urmărire judiciară pe membri Parlamentului, ar trebui redusă.
În ciuda anilor de dezamăgire, muți moldoveni încă au o ambiție însemnată pentru statul lor. Ei susțin
că, eliberat de corupție, statul se poate transforma. Dar, înainte, acest stat captiv trebuie înapoiat
cetățenilor săi.”
2.Declarația Universală a Drepturilor Omului spune clar că "Dacă într-un stat drepturile omului
nu sunt ocrotite de autoritatea legii, atunci cetățenii sunt îndreptățiți să recurgă, ca soluţie extremă, la
revoltă împotriva tiraniei şi asupririi!"
3.Actuala guvernare ilegitimă nu este în stare să gestioneze treburile țării, să asigure un viitor
cetățenilor săi.
4.Instituțiile au devenit și mai dependente, și mai captive, iar statul a ajuns pe mîna unei grupări
criminale în frunte cu oligarhul Plahotniuc.
5.Voința populară de inițiere a Referendumului constituțional a fost călcată în picioare, iar cele
peste 400 de mii de semnături au fost aruncate la coșul de gunoi al oligarhiei criminale;

CONSIDERĂM CĂ:
1.Unica soluție de a scoate țara din captivitate sunt alegerile parlamentare anticipate concomitent
cu cele prezidențiale directe, nu mai tîrziu de luna iunie,
2.CEC-ul, CCA și Televiziunea publică trebuie depolitizat e în mod real și imediat, astfel încît
membrii acestora să fie agreați de mișcarea protestatară, societatea civilă, mass-media independente.

CEREM:
Stabilirea în regim de urgență a datei alegerilor parlamentare anticipate concomitent cu cele
prezidențiale, inclusiv a referendumului constituțional privind cele 4 chestiuni semnate de cetățenii țării.
Facem APEL către partenerii de dezvoltare a RM să susţină revendicările poporului privind organizarea
a alegerilor și Referendumului în condiţii democratice .

Votată unanim în Piața Marii Adunări Naționale de circa

Chișinău ,
24 aprilie 2016

mii de cetățeni

