100 de lucruri pe care Partidul Democrat nu le va spune duminică
Adevărul despre PD și Plahotniuc
1. Uzurparea puterii de PD, care controlează azi toate cele 3 ramuri ale puterii:
executivă, legislativă, judecătorească, precum și a „patra putere în stat”:
presa. În 2014, la alegerile parlamentare, PD a obținut doar 15,8% din voturile
cetățenilor, adică 19 mandate, iar astăzi controlează toate instituțiile statului
prin șantaj și hărțuieli.
2. Eșecul total în recuperarea miliardului furat – niciun leu nu a fost întors
statului și nicio persoană nu a fost condamnată pentru furtul bancar.
3. Anularea, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a unor alegeri
democratice.
4. Noi, cetățenii, am plătit în 2018, din buzunarul propriu, 618 milioane de lei
pentru a acoperi doar dobânda din furtul miliardului.
5. Înghețarea finanțării din partea UE, dar și suspendarea suportului bugetar,
care a venit după cea mai dură rezoluție a Parlamentului din UE votată
vreodată la adresa Republicii Moldova.
6. Răpirea și deportarea a 7 cetățeni turci, angajați ai rețelei de licee Orizont,
în schimbul banilor pentru reconstrucția clădirii președintelui și alte
favoruri.
7. Aprobarea legii amnistiei capitalului, prin care se vor putea legaliza banii
spălați și cei furați în cazul Fraudei Bancare, în schimbul unui impozit de 3%
(în situația în care un angajat plătește în medie, la stat, peste 25% în taxe și
impozite).
8. Adoptarea sistemului electoral mixt, împotriva recomandărilor Comisiei de
la Veneția și ale instituțiilor europene, sistem prin care PSRM și PD vor să
acapareze toată țara.
9. Pe 9 octombrie 2018 Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului
European a adoptat o Rezoluție prin care a declarat că “Moldova este
capturată de interese oligarhice”.
10. Persecutarea membrilor opoziției extra-parlamentare în teritoriu și
organizarea de provocări la manifestațiile Mișcării de Rezistență ACUM.
11. Plahotniuc controlează prin interpuși următoarele canale de televiziune,
posturi de radio și platforme online: Publika TV, TV Găgăuzia, Canal 3, Prime,
CTC Mega, Canal 2, TV Drochia, BAS TV, Studio L, Media TV, NTS, Familia
Domashnii, Sor TV, Noroc, Tezaur, ART TV, Canal Regional, Vocea Basarabiei,
Timpul, 10TV și multe altele.

12. Hărțuirea și șantajul primarilor și a consilierilor locali pentru a trece la PD și
a îndeplini indicațiile PD-ului.
13. PD dă indicații în stil sovietic pentru ședințele în teritoriu - pentru ședința
din teritoriu a Guvernului de pe 12 octombrie de la Telenești, elevii au fost
atenționați să răspundă doar dacă sunt întrebați, iar profesorii – doar dacă
„oaspeții” vor dori acest lucru.
14. Prin alianța cu PSRM, prin mixtul cu un singur tur, prin susținerea lui Dodon
la funcția de Președinte, PD duce țara în brațele Kremlinului.
15. Statul, adică noi, toți cetățenii, vom achita 43 de milioane de euro în
următorii 11 ani pentru construcția Arenei Chișinău.
16. Procesul de realizare a proiectului Arena Chișinău este lipsit de transparență
și claritate. Compania care construiește Arena Chișinău a fost fondată în
2018 și are un capital social de doar 5.000 MDL.
17. Capturarea statului de o singură persoană – Vlad Plahotniuc, lucru
consemnat și în raportul experților din UE, publicat cu câteva zile în urmă:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621833/EPRS_S
TU(2018)621833_EN.pdf .
18. În sistemul educațional lipsesc, în acest moment, peste 2000 de cadre
didactice.
19. Adoptarea așa-numitei legi „Cetățenia prin investiții”, prin care Moldova se
poate transforma într-un paradis al infractorilor.
20. Sondajele arată că 28% din tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani vor
să plece în următoarele șase luni din Republica Moldova.
21. În școala din Țepilova, raionul Soroca, redeschisă cu mult fast de către PD,
la doar o săptămână după începerea studiilor au rămas doar 9 copii.
22. Pe 25 februarie 2018, consilierul local din Briceni, membru PD, Iurie Groza a
lovit mortal un copil de 7 ani, aflându-se în stare de ebrietate la volan, după
care a părăsit locul accidentului.
23. Președintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac, membru PD, impune
colegii de partid să semneze în dreptul unor donații fictive la partid.
Instituțiile responsabile se fac că nu văd.
24. Contribuția masivă a PD-ului la alegerea lui Dodon în calitate de Președinte
al Republicii Moldova.
25. Nicolae Dorogan, primarul PD din satul Cotiujenii Mari, a donat în 2016
130.000 MDL partidului, cu toate că a declarat doar 122.000 lei venituri în
același an.
26. În ianuarie 2016, PD-ul a cheltuit peste 2.800.000 MDL pentru a asigura
prezența la mitingul de susținere a lui Plahotniuc la funcția de prim-

ministru.
27. PD-ul a construit un gard de 240m și a cheltuit mai mult de 5.050.000 MDL
pentru acesta.
28. Plahotniuc deține o vilă în Elveția, două în Franța și una în cartierul
rezidențial Pipera din București, vile pe care nu le-a declarat, care depășesc
veniturile oficiale ale acestuia și despre una dintre care există suspiciuni că
ar fi fost cumpărată cu bani din laundromatul rusesc.
29. Pe 29 decembrie 2019 PD-ul a mai semnat un contract de jumătate de an
pentru servicii de lobby în SUA cu Cogent Strategies LLC, în valoare de
120.000 USD. Anterior, PD-ul a contactat din 2016 până în prezent alte 4
companii de lobby.
30. Guvernul Filip a fost învestit la ora 23.45, în toiul nopții, sub protecția a sute
de polițiști, fără susținere populară și legitimitate.
31. Republica Moldova a fost transformată în stat-partid, în care proiectele
guvernamentale se anunță de la sediul unui partid și de un om care n-are
nicio funcție în stat.
32. Tergiversarea dosarului Șor și ținerea lui Ilan Șor în libertate, fiind lăsat să
cheltuie banii furați, deși acesta este indicat în raportul Kroll 2 ca fiind
principalul coordonator și beneficiar al Fraudei Bancare.
33. Monopolizarea pieței de publicitate la TV - trustul lui Plahotniuc controlează
60% din veniturile de publicitate TV.
34. Respingerea nejustificată a organizării unui referendum de anulare a
Mixtului de către un grup de inițiativă din societatea civilă.
35. Creștere slabă economică, de două ori mai mică decât rata optimă – 3.7% în
2017, în comparație cu 7% - rata optimă de convergență.
36. Retrogarea Republicii Moldova la categoria de „regim hibrid”. Rata
declinului scorului din ultimii 2 ani, care corespunde cu domnia PD, este și
el fără precedent, de aproape 7% - un declin mai mare decât cel din anii
negri din 2008-2009 de pe timpul comuniștilor.
37. Modificarea din 27 iulie 2018 a Codului Fiscal, prin care se permite
comercializarea benzinei și motorinei pe teritoriul vamei fără acciz și TVA.
Acest cadou îi va permite lui Șor să-și realizeze visul la care aspiră încă din
2012 – să-și deschidă stații peco duty free în vamă și să câștige în plus până
la 9 lei de pe fiecare litru comercializat. Efectiv, Plahotniuc împarte țara cu
Șor și prejudiciază bugetul țării cu milioane de lei.
38. Rezoluția din 9 octombrie 2018 prin care Parlamentul European critică dur
Moldova și anunță suspendarea oricăror ajutoare financiare până la
desfășurarea alegerilor parlamentare.

39. Persecutarea membrilor opoziţiei: activistului PPDA din Chişinău îi este
amplasată în automobilul personal o cutie de cartuşe, din cauza cărora este
reţinut la vama ucraineană şi anchetat penal pe teritoriul statului vecin.
40. Guvernarea PD continuă să susțină regimul separatist de la Tiraspol prin
revenirea la practicile vechi de procurare a energiei electrice de la Centrala
de la Cuciurgan, prin aceasta finanțând în continuare regimul separatist.
41. Recunoaşterea ilegală a diplomelor din universităţile din Transnistria.
42. În timpul campaniei prezidenţiale din 2016, holdingul media controlat de
preşedintele PD, Vlad Plahotniuc, lansează ştirea falsă precum că Maia
Sandu s-ar fi înțeles cu cancelarul german Angela Merkel să permită
imigrarea în RM a 30.000 de sirieni.
43. Capturând toate instituţiile statului, PD a facilitat aducerea votanţilor din
Transnistria pe malul drept al Nistrului, care au votat cu candidatul Igor
Dodon și despre care au existat dovezi că ar fi primit bani pentru vot.
44. Fiind responsabil de votul din diasporă, PD nu a asigurat buna funcţionare
a secţiilor de votare din străinătate, mii de cetăţeni moldoveni cu drept de
vot nereuşind să-şi exercite dreptul constituţional la vot.
45. În urma introducerii votului mixt, votat de PDM împreună cu partenerii lor
strategici PSRM în iulie 2017, diaspora moldovenească, care contribuie anual
cu 1 miliard de dolari în bugetul statului, a fost puternic limitată în drepturile
ei. Doar 3 circumscripţii electorale uninominale au fost deschise în toată
lumea, ceea ce înseamnă că cei aproape 1 milion de cetăţeni cu drept de
vot, aflaţi la muncă peste hotare, vot putea alege doar 3 deputaţi.
46.Pentru a facilita accesul candidaţilor PSRM în defavoarea celor ai opoziţiei
proeuropene, PD insistă pe alegerile într-un singur tur. Prin intermediul
acestui mecanism, ei speră să se menţină la guvernare, şantajându-i pe
„aliaţii” socialişti și pregătind o alianță cu PSRM.
47. În timpul manifestaţiilor opoziţiei, PDM utilizează din plin organizaţiile
„para-militare”, formate din sportivi de la cluburile afiliate liderilor partidului
de guvernământ. Intimidarea societăţii prin intermediul acestora este unul
dintre semnele fascizării regimului Plahotniuc-Dodon.
48. Politica de cadre a PD-ului este profund nedemocratică. Ei numesc în
funcţii importante de stat nu după principiul meritocraţiei, aşa cum ar fi
trebuit să fie într-un stat cu aspiraţii europene, dar pe principiul loialităţii
faţă de liderul acestora, Vlad Plahotniuc.
49.Numirea lui Botnari în funcţia de şef al SIS-ului, unul dintre apropiaţii lui
Plahotniuc și „bâta” PD-ului împotriva opoziției.
50. Numirea în funcţia de ambasador al RM în SUA a fostei secretare personale

a lui Plahotniuc, persoană care nu reprezintă interesele statului, ci interesele
personale ale șefului PD.
51. Crearea unui stat-poliţienesc este o altă consecinţă a guvernării PD.
Investind sume enorme în aparatul de coerciţie, regimul arată că de acum
înainte nu doreşte să se sprijine pe voinţa populară, dar pe aparatul de forţă.
52. Ingerinţa brutală în activitatea instituţiilor publice. Astfel, în timpul
sechestrării celor 7 profesori turci, postul Publika a lansat o minciună
sfruntată, cum că membrii şi familiile angajaților din cadrul ambasadei RM
în Germania ar fi fost ameninţaţi. Pentru reprezentanţii holdingului
propagandistic acest fapt ar fi fost o dovadă că profesorii sunt terorişti. Cu
toate că, iniţial, ambasadorul Serebrian s-a arătat nedumerit de această
ştire, negând faptul că ambasada a fost nevoită să-şi sisteze activitatea,
ulterior a revenit, probabil la presiunea MAE, afirmând contrariul. Atunci
când o instituţie de propagandă face agenda unor instituţii publice, acesta
este un semn al capturării statului.
53. PD a subordonat în totalitate sistemul judecătoresc prin numirile în fruntea
CSM şi a CC a unor judecători cu mari probleme de integritate.
54. PD este finanţat netransparent şi în afară prevederilor legale. Astfel, ei
trebuie să verse în bugetul statului 47 milioane de lei, deoarece au depăşit
plafonul de cotizare în numerar. Însă CEC-ul le ofere protecție.
55. CEC este una dintre instituţiile subordonare intereselor partidului de
guvernământ.
56. Una dintre fruntaşele PD, Valentina Buliga, este responsabilă pentru
condamnarea statului RM la CEDO, prin utilizarea psihiatriei politice.
Moldova va achita 7680 de euro lui Mihail Dogotari, pensionar din raionul
Glodeni, pentru că după o neînțelegere cu deputata Valentina Buliga a fost
privat de libertate pentru 7 zile și internat forțat în Spitalul de Psihiatrie
Chișinău.
57. PD utilizează fondurile publice pentru a-şi promova imaginea electorală în
cadrul unor campanii populiste: Prima casă-1, Prima casă-2, Drumuri bune1, Drumuri bune-2. Este o corupere indirectă a electoratului, fapt care este
interzis prin lege.
58. Procuratura Generală controlată de PD a publicat un document inutil și fără
niciun efect real – Strategia de recuperare a miliardului, doar pentru a arăta
de formă că ei investighează frauda bancară.
59. În timpul protestului de amploare anunțat de Mișcarea de Rezistență ACUM
în PMAN, Plahotniuc l-a trimis pe servitorul său, Șor, să ocupe piața cu
muzică și frigărui, astfel punând în pericol protestatarii de pe ambele părți

și, inclusiv, polițiștii.
60.Compania Air Moldova a fost privatizată cu multe semne de întrebare, la un
preț derizoriu și cu încălcarea legii.
61. În loc să facă reforme autentice, PD vine cu amăgeli electorale, precum
Drumuri bune pentru Moldova, despre care societatea a văzut deja că sunt
făcute fără a fi respectate standardele și care, cel mai probabil, vor fi stricate
deja în primăvară. Banii publici sunt astfel irosiți.
62. Întreaga echipă editorială de la 10TV a fost concediată pe motiv că a fost
difuzată o știre care nu e pe placul PD-ului.
63. Utilizarea contrar normelor a mecanismului suspendării președintelui.
Suspendarea pe 5 minute nu se întâlnește în nicio altă țară, oricât de
autoritară ar fi. Nu există așa mecanism de stingere și aprindere a funcției
prezidențiale. Este o inovație cinică, ridicolă, care trădează, pe de o parte,
lipsa de respect față de lege din partea guvernării și, pe de altă parte, o
înțelegere cu PSRM.
64.Au obligat primarii să semneze o scrisoare împotriva Maiei Sandu,
mințindu-i pe majoritatea dintre ei că este, de fapt, o scrisoare prin care se
solicită UE finanțare pentru Moldova.
65. Nici până în ziua de astăzi insituțiile responsabile nu au făcut claritate cu
privire la procedura utilizată în deportarea cetățenilor turci – expulzare,
extrădare, indezirabilitate, contrazicându-se între ele și refuzând să clarifice
lucrurile pentru cetățeni.
66. Atât Dispoziția de sistare a întrunirii din 26 și 27 august, cât și acțiunile
poliției de evacuare forțată a protestatarilor au fost contrare legii.
67. PD-ul a dat indicații să fie scos imediat panoul incomod guvernanților,
plasat în Chișinău de cetățeni din diasporă cu mesajul „Slujesc țării și
poporului, nu dictatorului”.
68. Fiul democratei Valentina Buliga a fost numit șef al departamentului de
achiziții al companiei de stat MoldAtsa la doar 23 de ani, fără a avea
experiența necesară.
69. Pavel Filip consideră că 90% dintre cei care se regăsesc în raportul Kroll 2
sunt oameni onești.
70. Deputatul PD Constantin Țuțu este vizat într-un dosar penal pentru că a fost
implicat într-o încăierare cu focuri de armă lângă un restaurant din
apropiere de Orhei, în urma căreia a murit Alexei Veretco, de 42 de ani. În
cadrul dosarului, trei suspecți, inclusiv Ţuţu, au fost scoşi de sub urmărire
pentru omor, fiind, în schimb, cercetaţi penal pentru huliganism.
71. Intrarea în judecătoria Buiucani a fost placată „întâmplător” cu bannere ale

Partidului Democrat.
72. Averea lui Andrian Candu a crescut de 6 ori de când a intrat în politică, din
surse neclare, fiind probabil unul dintre puținii cetățeni care a ajuns să
trăiască mai bine într-un singur an. Candu a cîștigat circa 11 mln lei din
acțiunile de la Compania Prime Management.
73. Candu promitea în martie 2016 că în maximum 1 an de zile vom trăi mai bine
și că părinții vor avea suficiente argumente să le spună copiilor lor că nu
trebuie să plece. Promisiunea s-a dovedit a fi o declarație goală, ca toate
restul.
74. Drumul Chișinău-Ungheni se construiește deja de 4 ani, fără a fi asigurată
transparența procesului și o finalitate a lucrărilor.
75. Programul Prima Casă lansat cu mult fast de către liderii PD este atât de
„popular”, încât este mai puțin accesat decât creditele imobiliare obișnuite.
76. Poșta de stat, subordonată Partidului Democrat, distribuie ca supliment la
Ziarul de Gardă și ediția actuală a ziarului de partid Moldova Democrată.
77. Primarul „independent” al Partidului Democrat, Silvia Radu, a cheltuit
2.000.000 MDL pentru amenajarea unui covor cu flori în fața catedralei, în
loc să rezolve problemele reale ale locuitorilor.
78. Candu a menționat că 90% din banii vizați în Furtul Miliardului au fost
identificați, însă a uitat să menționeze că nu a fost recuperat niciun leu.
Vânzarea activelor (clădirilor, mașinilor, bunurilor) băncilor falimentate nu
reprezintă întoarcerea banilor furați de la cetățeni.
79. Guvernatorul BNM Cioclea, în loc să lucreze în interesul oamenilor care-i
plătesc un salariu lunar de peste 100 000 de lei, îndeplinește indicațiile lui
Plahotniuc și face lobby pentru acesta în Occident.
80. Guvernarea a asigurat protecția casei lui Plahotniuc în timpul protestelor
cu zeci de polițiști, din bani publici, chiar dacă acesta nu are nicio funcție
publică, iar cetățenii protestau pașnic.
81. CEC-ul pedist complică la maximum procedura de acreditare a
observatorilor PromoLex la alegeri.
82. Au pus în funcțiune o fabrică de trolli plătiți ca să denigreze și să umple
spațiul online cu minciuni despre opoziție, precum și o serie de pagini
online și pe Facebook de dezinformare și propagandă.
83. Primăria a trucat concursul pentru funcția de șef al Direcției educație și a
numit, în urma unui concurs ilegal, un șef care să îndeplinească comezile
politice ale PD-ului.
84. Instanțele judecătorești, în ciuda sesizărilor cu privire la depășirea de către
Partidul Șor a plafonului de cheltuieli pentru campanie electorală, au decis

că reprezentanta partidului pușcăriabilului Șor, Marina Tauber, să fie
validată ca primar al comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei.
85. Se încearcă intimidarea și furtul de informații de pe mailurile membrilor din
conducerea PAS, fiind depistate deja 7 cazuri de încercare de spargere a
poștei electronice a membrilor Biroului Permanent Național al PAS.
86. Au permis construcția pe teritoriul Centrului Artico din mun. Chișinău a unui
bloc de apartamente de lux, terenul fiind preluat printr-o schemă coruptă
și în detrimentul copiilor, care ar trebui să fie principalii beneficiari ai acestui
centru.
87. Foștii comuniști ca Jizdan sau Reșetnicov - cei care au dat ordinele de
maltratare a tinerilor pe 7 aprilie 2009, sunt promovați azi în cele mai
importante funcții de stat de către Partidul Democrat.
88.Victoriabank a depus în noiembrie 2014 tocmai 1.8 miliarde de lei la Banca
de Economii, când Șor nu mai avea ce să fure de acolo, iar acești bani au
dispărut a doua zi. Am solicitat BNM să ne spună dacă Victoriabank și-a
recuperat "pierderile" din garanțiile oferite de guvern. Până astăzi nu avem
răspuns la această întrebare.
89. În anii 2016, 2017 și 2018 consumatorii de gaze, adica cetățenii Republicii
Moldova, au plătit nejustificat cu peste 1,5 miliarde lei în plus faţă de costurile
reale ale furnizorului de gaze. Suma respectivă (deviere tarifară) reprezintă,
de fapt, o plată în avans din partea consumatorilor, care urmează a fi dedusă
din următorul tarif.
90.Guvernarea PD nici până în prezent nu a definitivat gazoductul Iași –
Chișinău, în condițiile în care partea română a atras resurse financiare
europene și a demonstrat disponibilitatea de a avansa lucrările.
91. Deși guvernarea s-a lăudat foarte mult cu majorarea alocațiilor sociale,
analiza denotă că cea mai mare majorare este de circa 101 lei – de la 502 la
603 lei. Cea mai mică majorare este de doar 7 lei – de la 142 lei la 149 lei. Alte
7 mii de cetățeni vor beneficia de o majorare de circa 18 lei.
92. Din cele 9 îngrijorări/preocupări ale Comisiei de la Veneția cu privire la
alegerile parlamentare, nici măcar una nu a fost îndeplinită/soluționată în
totalitate: 4 nu au fost îndeplinite deloc, 3 au fost realizate doar formal (”de
ochii lumii”, pentru a putea pune bifa în fața partenerilor), iar 2 au fost
realizate doar parțial.
93. Republica Moldova ar putea rămâne fără apă potabilă, din cauza lărgirii
Complexului Hidroenergetic de la Dnestrovsk.
94.Procuratura Generală protejează crimele financiare și nici nu are de gând să
investigheze sesizarea prin care se cere tragerea la răspundere penală a lui

Plahotniuc pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art.3521 din Codul
Penal ”Falsul în declaraţii”, art.243 ”Spălarea banilor” din Codul penal și/sau
a altor componente de infracțiune prevăzute de legea penală a Republicii
Moldova.
95. Exponenții PD-ului au lansat o campanie de manipulare, scornid minciuni,
împotriva liderilor opoziției, în legătură cu vizita acestora la o conferință
organizată de Parlamentul European cu sprijinul Fundației Open Dialog.
96. Silvia Radu, omul PD-ului, a numit, absolut ilegal, fără niciun fel de concurs
și cu încălcarea competenței, conducătorul întreprinderii Autosalubritate,
implicat într-un accident rutier grav, soldat cu moartea unui copil de 12 ani.
Cea de-a doua numire trezește, de asemenea, întrebări serioase - Vladimir
Maiduc, fost șef al Direcției Investigații și Securitate Internă a MAI, a fost cel
mai „darnic” sponsor al PD-ului (500 000 de lei).
97. Guvernul a mințit că vor asigura pensionarii cu pensie anticipată, care se
amână până în 2028. Parlamentul a adoptat o lege prin care abrogă articolul
care permite stabilirea anticipată a pensiei (pentru limită de vârstă) pentru
cei care au realizat stagiul complet de cotizare.
98. Au adus cetățenii în disperare, așa încât 77% dintre ei cred că țara merge
într-o direcție greșită și fiecare al doilea vrea să plece din Republica Moldova.
99. Instituțiile controlate de PD au refuzat să analizeze denunțurile noastre
împotriva lui Plahotniuc – uzurpator de țară, și Dodon – trădător de țară,
depuse la PG.
100. CEC-ul controlat de PD s-a făcut că nu vede banii veniți ilegal către Dodon
în campania prezidențială din offshoruri din Bahamas, fapt pentru care
acesta trebuia scos din cursă.

