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I
Cel mai mare corupător al
Republicii Moldova

Vladimir Plahotniuc este un simbol al
corupției în rândul autorităților moldovenești.
El

a

obținut

controlul

asupra

tuturor

ramurilor guvernamentale, numindu-i acoliții
la posturile-cheie
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Maia Sandu, Șeful Partidului proEuropean de Acțiune și Solidaritate
Aparatul nostru de stat este pe deplin
corupt și criminal. Există Partidul Democrat
din Moldova (liderul - Vladimir Plahotniuc)
care a preluat controlul asupra tuturor
instituțiilor

de

stat,

poliției,

sistemului

judiciar, procuraturii și guvernului, acest
partid a furat un miliard de dolari SUA și a
cumpărat 14 deputați trădători din partea
Partidului Comuniștilor Republicii Moldova
pentru cinci milioane de euro pentru a obține
o majoritate parlamentară

2

Vladimir Voronin, fostul președinte al
Republicii Moldova
5

Corupția rămâne endemică și statul
este încă în mâinile oligarhilor, în timp ce
veniturile pedepsitor de scăzute au
determinat sute de mii de moldoveni să
plece în străinătate. Acest stat capturat
trebuie returnat cetățenilor săi
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Thorbjørn Jagland, Secretarul General
al Consiliului Europei

În ianuarie 2016, piața din Chișinău în fața Guvernului și a
Parlamentului Republicii Moldova (un mic stat european între
România și Ucraina) era plină de protestatari și membri ai partidelor de
opoziție. Mai mult de o sută de mii de oameni au protestat împotriva
numirii celui mai puternic oligarh al Republicii Moldova, Vladimir
(Vlad) Plahotniuc, la postul de prim-ministru. Acest protest a reunit
întregul spectru al partidelor politice moldovenești din Platforma
Civică pro-Europeană pentru demnitatea și adevăr către Partidul
Opoziției și Partidul Socialiștilor. Principalele sloganuri ale protestului,
care a durat câteva zile, au fost "Plahotniuc ar trebui să fie în
închisoare", "Jos cu Plahotniuc!" Și "NU corupției". Chiar și cei mai
apropiați parteneri de afaceri, precum președintele Parlamentului
Republicii Moldova, Andrian Candu, au recunoscut că Vladimir
Plahotniuc este cel mai urât om din țară. Acest protest de masă l-a
împiedicat să preia postul de prim-ministru. Cu toate acestea, potrivit
revistei Forbes, el a rămas cel mai puternic om de afaceri și "cel mai
mare corupător" din Republica Moldova.
Președintele partidului pro-european de acțiune și solidaritate, Maia
Sandu, care a câștigat 47,89% din votul popular în alegerile
prezidențiale din 2016, îl numește "un simbol al corupției":
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―Presa, cercurile politice și de afaceri afirmă în mod deschis că
puterea a fost confiscată de o persoană fără nici un post electiv. Același
lucru a fost reiterat de reprezentanții comunității diplomatice, precum
și de înalții oficiali străini. Vladimir Plahotniuc este un simbol al
corupției în rândul autorităților moldovenești. El și-a atins poziția,
neezitând să folosească schemele PR de umbra și cele mai murdare
trucuri, cum ar fi șantajul, mituirea, înșelăciunea, abuzul psihologic și
fizic, și răspândirea minciunilor prin intermediul mass-media, care sunt
controlate de el. El a câștigat controlul asupra tuturor ramurilor
guvernului, numindu-și acoliții în posturile-cheie și gestionează acum
totul în această țară. Mai mult decât atât, nu se ascunde în acest sens și
apare atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, ca proprietar de
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drept al Moldovei‖ .
Potrivit poliției

țărilor

europene,

Vladimir

Plahotniuc

s-a

transformat în ultimul oligarh în Europa, cu implicarea directă a
liderilor mafiei ruse care trăiesc în multe țări europene. Încă din anul
2012, activitățile sale au atras atenția INTERPOL-ului, care a
recomandat păstrarea oligarhului sub supraveghere. Conform
standardelor internaționale, monitorizarea INTERPOL se efectuează în
ceea ce privește persoanele suspectate de săvârșirea infracțiunilor sau
complicitatea în cazul infracțiunilor și necesită ample motive pentru
aceasta.
Documentul oficial transmis de către INTERPOL birourilor sale
europene în iulie 2007 prevede:
―Începând cu anul 2005, serviciile noastre competente de aplicare a
legii desfășoară o activitate intensă de colectare a informațiilor care lea permis să stabilească că în Desenzano del Garda și Sirmione au fost
efectuate tranzacții imobiliare importante de către operatori financiari
străini legați de principalele grupuri oligarhice rusești. Acești indivizi
sosesc în Italia în numele unor organizații criminale precum
"Solnzevskaya", cu zboruri private (folosind aeroporturile din
7

Demonstrații de masă împotriva lui Vladimir Plahotniuc. Inscripția pe semnul
pichetului citește: "Plahotniuc este un diavol și un pirat. Tu ai furat statul de la noi "

Montichiari/Brescia și Villafranca di Verona/Verona), rămânând în
zona Lacului Garda inferior cât timp este necesar pentru a investi
sume uriașe de bani de origine ilicită.
Interesul unor astfel de "operatori financiari" este concentrat în
primul rând (dar nu este limitat) asupra hotelurilor și a proprietăților
imobiliare de lux, iar alegerile lor se presupune că sunt direcționate de
către persoane care se ocupă cu uneltiri politice sau comerciale, care
joacă rolul de brokeri sau un sindicat între cererea și oferta de investiții
străine de pe teritoriul italian. În ultimii ani, aceste presupuse operațiuni
de spălare a banilor, care implicau bani proveniți din deturnare de fonduri,
evaziune fiscală și / sau activități ilicite comise în străinătate, au stârnit și
interesul unor persoane din Calabria și Campania, care au stat mult timp în
zona inferioară a Lacului Garda, unii dintre aceștia fiind implicați direct
sau indirect în gestionarea hotelurilor și facilităților turistice.

Având în vedere cele de mai sus, la cererea Direcției noastre de
Investigații Antimafia, vă rugăm să furnizați, fiecare serviciu pentru
propria sa competență, orice informații, inclusiv înregistrări ale
poliției,

pentru

persoanele
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enumerate

mai

jos:

Vladimir Plahotniuc participând la un eveniment public

15. PLAHOTNIUC F/N VLADIMIR, D.N01.01.1966 ÎN
MOLDOVA, PAȘAPORT ROMÂN NR.06263940‖.
Site-ul român de știri Evz.ro a relatat că grupul criminaL rus
Solntsevskaya, cel cu care INTERPOL-ul l-a suspectat pe Vladimir
Plahotniuc că are legături, este implicat în ucideri contractate, în
extorcare, jocurile ilegale, traficul de arme, traficul de persoane,
prostituția și traficul de droguri. Liderul sindicatului infracțional
Solntsevskaya este Vyacheslav Kirillovich Ivankov, omorât pe 28 iulie
5
2009 într-un restaurant din Moscova .
Mikhail Gofman, fost șef adjunct al Serviciului pentru Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție al
Republicii Moldova, a declarat că în 2013 a fost înființată o echipă
secretă formată din ofițeri de aplicare a legii din diverse organizații de
stat pentru a investiga activitățile în sistemul bancar. După ce au găsit
dovezi ale implicării domnului Plahotniuc în infracțiuni, echipa a fost
desființată și mulți dintre membrii săi au fost uciși. Mihai Bolocan,
fostul

șef

al
9

continuității

Cererea INTERPOL adresată persoanelor fizice, inclusiv Vladimir Plahotniuc,
în cadrul operațiunii "Octopus", pentru a investiga activitățile care implică
grupuri
oligarhice
ruse
și
grupuri
criminale
organizate
10

11

Vyacheslav Kirillovich Ivankov, liderul grupului mafiot Solntsevskaya, care a
fost ucis în 28 iulie 2009

Direcția de Supraveghere a Securității, Securității Informației și
Tehnologiilor Informaționale a Băncii Naționale a Moldovei a fost
printre cei uciși. Alți membri ai echipei au fost amenințați. Fostul șef
adjunct al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
din cadrul Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova,
Mikhail Gofman, a trebuit să fugă în SUA după ce a fost amenințat cu
moartea.
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Mihail Gofman, fost șef adjunct al Serviciului pentru Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție al
Republicii Moldova, care fusese nevoit să fugă în SUA după ce a fost
amenințat cu moartea

Într-un interviu telefonic, el a dezvăluit detalii despre legăturile lui
Vladimir Plahotniuc cu liderii grupurilor mafiote ruse din Europa și
implicarea acestuia directă în furtul a un miliard de dolari americani
de la băncile din Republica Moldova, spălarea banilor, traficul cu
arme și droguri:
―Vladimir Plahotniuc este liderul unui grup criminal al cărui
membri poartă costume scumpe, dar principiile lor sunt fără lege. Toți
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sunt implicați în furtul bine cunoscut de un miliard de dolari americani
de la băncile din Moldova și în multe alte lucruri. Ei îl protejează nu
numai domnul Plahotniuc, ci și ei înșiși. Acesta este un sistem
criminal și corupt. Semnăturile persoanelor care au participat la furtul
de un miliar de dolari americani sau în Spălătorie sunt semnăturile
oficialilor sub controlul domnului Plahotniuc, care încă mai dețin
putere în Moldova. Ei împărtășesc responsabilitatea pentru ceea ce se
poate întâmpla dacă, împreună cu domnul Plahotniuc, pierd această
putere.
Când și-au dat seama că îi investigăm, au început să lupte
împotriva noastră. Vroiau să mă elimine. Vroiau să mă omoare, dar
apoi au decis să aștepte și să vadă cu cine a vorbit în S.U.A. Am reușit
să plec.
De fapt, Vladimir Plahotniuc datorează bani șefilor mafiei rusești care
trăiesc acum în Europa. Dacă dezvălui mai mult decât atât, sunt mort până
dimineața. El a fost asociat cu ei și el este în continuare conectat cu ei.
Amintiți-vă de dealer-ul de arme Bout, care este acum întemnițat în
S.U.A. pentru vânzarea de arme și spălarea acestor bani. Aceiași bani au
trecut prin Moldova. În România, de altfel, procedurile penale în acest
sens au fost inițiate cu mult timp în urmă. Armele au fost vândute în
Africa și banii au fost spălați prin Moldova - prin Vobis Bank și
Victoriabank. Vladimir Plahotniuc a fost implicat direct în acest lucru.

Vladimir Plahotniuc nu mai poate conduce o afacere corect. El a
trăit mereu și continuă să trăiască în sistemul criminal - proxenetism,
prostituție, droguri și arme. Nu poate trăi altfel. În România,
procedurile penale împotriva dl. Plahotniuc au fost inițiate demult.
Serviciile de informații le țin active doar pentru a-l controla. El este
acuzat de traffic de arme și droguri. Aceasta este o reținere pentru
Vladimir Plahotniuc. Drogurile merg în Europa, SUA și Rusia.
Cetățenii moldoveni au fost arestați acolo. Afiliații lui Plahothiuc
asigură tranzitul. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
este controlat de Partidul Democrat, deci numește conducerea.
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Viktor Bout condamnat de SUA pentru traficul de arme

Dl. Plahotniuc are dovezi compromițătoare despre toate și diverse, și
de facto guvernează Moldova. Imperiul său a început să se prăbușească.
Chiar dacă el îi controlează pe toți, oficialii, deputații, judecătorii nu mai
vor să joace cu el. Ei așteaptă ca cineva să vină și să rezolve în cele din
urmă această problemă.

Dolarii americani furați din rezervele Băncii Naționale a Moldovei,
constau, în special, din contribuții din partea S.U.A., a Uniunii
Europene, a FMI și așa mai departe. Informațiile referitoare la
Plahotniuc, despre care vorbesc, nu vin din nimic. Am fost șeful
serviciului de informații financiare al Moldovei responsabil cu
activitatea operațională și supravegherea băncilor din Moldova.
Nimeni din S.U.A. și din Europa nu vrea să se ocupe de Vladimir
Plahotniuc. Dacă o delegație oficială vine acolo, ei întreabă:
15

Pașaportul rusesc al lui Vladimir Plahotnuic

"Este dl. Plahotniuc în această delegație?" Ei înțeleg că este
compromis și nu știe cum să rezolve această situație și să se ocupe de
toate acestea. Nu trebuie să uităm că Moldova a fost numită țară de
succes. Și acum este clar că țara este preluată de grupul criminal al lui
Plahotniuc.
În trecut, vorbind figurat, au furat pâine și unt de la poporul
moldovenesc. Și acum ei au furat frigiderul în sine pe care Moldova îl
păzea".
În timpul unei investigații jurnalistice pentru această carte și
încercând să urmăresc biografia lui Vladimir Plahotniuc, am fost
surprins să aflu că el folosește oficial cel puțin patru pașapoarte
diferite. Potrivit documentelor, este cetățean al Rusiei, al Republicii
Moldova și al României. În două pașapoarte rusești se numește
Vladimir Plahotnyuk. În pașaportul său din Moldova se numește Vlad
Plahotniuc, iar în cel românesc - Vlad Ulinici.
Jurnaliștii de la RISE Moldova investighează activitățile oligarhului
de mulți ani. RISE Moldova este o organizație independentă,
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non-guvernamentală și non-profit formată din jurnaliști de investigație,
programatori și activiști din Moldova și România. Investigațiile făcute
de jurnaliștii RISE Moldova au fost selectate pentru Premiul European
de presă doi ani la rând. Ei au descoperit că oligarhul, pe lângă numele
de Vlad Ulinici, folosește o altă identitate în România, Vladimir
Ulinici. La începutul anului 2014, după apelul unui trust media,
procuratura din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României a
inițiat o investigație penală împotriva lui Vladimir Plahotniuc pentru
utilizarea documentelor false. Câteva luni mai târziu, procurorii au fost
nevoiți să închidă cazul din cauza "lipsei de dispoziții legislative pentru
inițierea unei urmăriri penale pentru o încălcare dublă". Din moment ce
Vladimir Plahotniuc deține dublă cetățenie, cazul său, spre deosebire
de România, nu este prevăzut în legislația Republicii Moldova.
Înainte de anii 2000, Vladimir Plahotniuc a folosit în mod activ
pașaportul său sovietic în schemele de afaceri din Rusia. De exemplu,
jurnaliștii au găsit una dintre companiile sale ruse Buket Moldavii
(producător de vinuri) înființată în 1997. El și-a folosit pașaportul
sovietic pentru a înregistra compania, iar contul companiei a fost
deschis la Banca de Economii (BEM). Ani mai târziu, banii au fost
retrași din cont în cursul furtului fără precedent al lui Vladimir
Pahotniuc a un miliar de dolari SUA.
Cu câțiva ani în urmă, jurnaliștii români au descoperit că, după
2000, a început să folosească pașaportul rus obținut oficial în schemele
sale de afaceri din Rusia. El a solicitat cetățenia rusă cu mai bine de 10
ani în urmă. În ceea ce privește motivul pentru obținerea unui pașaport,
el a indicat că consideră Rusia drept "patria sa istorică și dorește să se
afle sub protecția legilor sale". A obținut pașaportul printr-o procedură
simplificată folosită de locuitorii orașului Tiraspol (capitala Republicii
Moldovenești Nistrenești nerecunoscute (Transnistria)), care se află în
sfera influenței rusești.
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Carta documentelor companiei ruse înființată de Vladimir Plahotniuc în 1997
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Pașaportul sovietic al lui Vladimir Plahotniuc, folosit în schemele sale de
afaceri din Rusia înainte de anii 2000
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Certificat emis de Banca de Economii (BEM) privind existența contului bancar
al lui Vladimir Plahotniuc. Traducerea inscripției: Pentru a fi prezentată
autorităților publice din Federația Rusă

La fel ca orice altă persoană care obține cetățenia rusă, Vladimir
Plahotniuc a semnat cuvintele "Dacă devin cetățean al Federației Ruse,
îmi garantez loialitatea față de Rusia".
Jurnaliștii ziarului român Evenimentul Zilei au menționat că: "În
documentele sale, pe lângă diferite nume, oligarhul moldovean a
declarat diferite date de naștere, făcând posibilă schimbarea codului
personal. În pașaportul moldovenesc data nașterii lui este 28
7

decembrie 1965, în cel român este 1 ianuarie 1966 " .
Asta spune Wikipedia despre Vladimir Plahotniuc: "Dl. Plahotniuc
s-a născut la 1 ianuarie 1966 în Pitușca, Călărași"
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Cererea de cetățenie rusă prezentată de Vladimir Plohotniuc. În paragraful
"Motive pentru cerere", el a declarat: "Rusia este patria mea istorică, vreau să
fiu sub protecția legilor sale"

Districtul, SSR moldovenească, Uniunea Sovietică (acum Moldova). El
a urmat școala secundară din satul Grozești, în districtul Nisporeni. În
1983 a absolvit această instituție cu o diplomă Cum Laude. În 1991 a
absolvit Facultatea de Tehnologie a Industriei Alimentare din cadrul
Universității

Tehnice

a

Moldovei
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cu

licență

în

inginerie".

Cererea de cetățenie rusă depusă de Vladimir Plahotniuc. Paragraful 24 din
cerere "Adresa de reședință" conține următoarele informații: 3300, Republica
Moldova, orașul Tiraspol, strada Shevchenko. Inscripția din cadrul de mai jos
spune: "În cazul mi se acordă cetățenia Federației Ruse, garantez loialitatea
față de Rusia și mă angajez să îmi îndeplinesc datoria civică în conformitate cu
Constituția
Federației
Ruse
și
legislația
Federației
Ruse"
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Jurnaliștii români au fost primii care au descoperit că Vladimir Plahotniuc
posedă mai multe pașapoarte.

23

Informațiile despre această perioadă a vieții lui Vladimir Plahotniuc
postate pe site-ul său oficial (http://www.plahotniuc.md) sunt urmate
de o fotografie a lui purtând o uniformă militară sovietică. Cu toate
acestea, orice alte referiri la serviciul său militar au fost șterse de pe
site.
Biografia oficială a oligarhului conține următoarele informații: "În
perioada 1991-1993 a deținut funcția de specialist la Centrul de
Prevenire și Reabilitare a Minorilor delincvenți juvenili, afiliat la
Primăria municipiului Chișinău. A deținut funcția de economist la Euro
EstHundel Ltd Moldova. Apoi a lucrat la Voyage Ltd Moldova. În
perioada 1995-1998 a înființat Angels Moldova-American Financial
Group, pe care l-a condus până în 2001. Din 2001 până în 2010 a
deținut poziția de Director comercial și ulterior Director General al
Petrom Moldova SA, ocupându-se cu importul și distribuția de petrol.
În 2005, a fost numit vicepreședinte al Consiliului de administrație al
Victoriabank Commercial Bank, una dintre cele mai importante bănci
din Moldova, iar în 2006 a devenit Președinte, o funcție pe care a
ocupat-o până în ianuarie 2011. De atunci, el sa concentrat asupra lui
carieră politică, ca membru al Partidului Democrat din Moldova. În
2015, a înființat o mare companie de media, care cuprinde un grup
General Media și un grup Radio Media ".
Jurnaliștii au remarcat că ascunderea datelor și utilizarea
pașapoartelor sau semnăturilor diferite este, de asemenea, o practică
obișnuită pentru partenerii de afaceri ai lui Vladimir Plahotniuc.
Angajații agenției de presă Omega au raportat că astfel de metode au
fost utilizate de obicei de infractorii transnaționali pentru a scăpa de
supravegherea agențiilor de aplicare a legii. Partenerul de afaceri al lui
Vladimir Plahotniuc, Vazha Dzhashi sau Vaja Jhashi, utilizează
documente diferite în diferite țări. În Elveția este Vazha Dzhashi, om
de afaceri din Moscova 9. În Republica Moldova este Vaja Jhashi, unul
dintre principalii parteneri de afaceri ai dlui Plahotniuc. Fostul partener
de afaceri al lui Vladimir Plahotniuc este Veaceslav Platon, care a fost
24

Vladimir Plahotniuc purtând o uniformă militară sovietică

8

condamnat la 18 ani de închisoare pentru fraudele la scară largă și
spălarea banilor. De asemenea, Platon are mai multe pașapoarte cu
nume diferite. Prin urmare, în Ucraina era cunoscut ca Veaceslav
Kobalev,

iar

în

Republica

Moldova
25

ca

Veaceslav

Platon.

Vazha Dzhashi (Vaja Jhashi), unul dintre partenerii de afaceri ai domnului
Plahotniuc

Cel mai apropiat asociat al lui Vladimir Plahotniuc, președintele
Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu și fostul șef al
imperiului de afaceri al oligarhului, utilizează de asemenea metode
care pot împiedica investigarea activităților lor și pune diferite
semnături în documente. El a condus Prime Management, una dintre
companiile

direct

conduse

26

de

Vladimir

Plahotniuc.

Pașaportul ucrainean fals al lui Veaceslav Platon în numele lui Veaceslav Kobalev
10

Vladimir Plahotniuc și Andrian Candu

12
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Documente semnate de Andrian Candu. Este ușor de văzut că semnăturile diferă

13

Pe site-ul parlamentului, Andrian Candu își prezintă activitatea de
director executiv al Prime Management: "Am fost șeful echipei
responsabile de administrarea companiilor în diverse domenii: finanțe
și

servicii
28

bancare,

imobiliar, media, hotel și alte servicii "11. Acest om a devenit
președintele Parlamentului Republicii Moldova la 23 ianuarie 2015.
29

Certificat oficial semnat de G. Iovu, șef adjunct al Direcției Generale de
Înregistrare a Populației al Republicii Moldova. Traducere: Acest certificat
confirmă faptul că Plahotniuc Vladimir Georgievich, născut la 01.01.1966 în
satul Pituska, districtul Călărași al MSSR, nu a solicitat cetățenia Republicii
Moldova
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Cerere de cetățenie rusă depusă de Vladimir Plahotniuc. În paragraful 4 din
cererea de cetățenie rusă intitulată "Cetățenie într-un stat străin (curent sau
anterioară)",
dl
Plahotniuc
a
indicat
"apatrid"
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Funcționarul moldovean pentru drepturile omului Igor Caldare, care îl acuză
pe Vladimir Plahotniuc de mituirea cadrelor universitare și absolvirea fără
finalizarea programului universitar relevant
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Potrivit cererii de cetățenie rusă depusă de Vladimir Plahotniuc, el
nu este cetățean al Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat de
un certificat emis de Direcția Generală de Înscriere a Populației a
Republicii Moldova, care prevede că domnului Plahotniuc nu i s-a
acordat cetățenia Republicii Moldova și nu a solicitat niciodată acest
lucru.
Dacă da, a lucrat illegal în calitate de deputat între 24 decembrie
2010 și 7 noiembrie 2013 și între 9 decembrie 2014 și 4 septembrie
2015. În cazul în care certificatul nu este adevărat și a depus informații
incorecte în cerere, ar fi rezonabil să concluzionăm că Vladimir
Plahotniuc a folosit documente false pe care le-a obținut prin
intermediul reprezentanților corupți ai autorităților Republicii
Moldova.
Aparent, utilizarea documentelor false este o parte a activităților lui
Vladimir Plahotniuc. Astfel, liderul mișcării moldovenești
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Antimafia, Sergiu Mocanu, consideră că educația lui Vladimir
Plahotniuc este de asemenea fictivă. Jurnalistul susține că și-a
cumpărat diploma. Igor Caldare, un activist pentru drepturile omului,
care l-a cunoscut pe Vladimir Plahotniuc încă din școală, împărtășește
acest punct de vedere. El spune că domnul Plahotniuc a participat de
fapt la universitate, dar nu a absolvit, pentru că era activ în afaceri.
Apoi, oligarhul a mituit angajații universității și și-a obținut diploma
fără să-și finalizeze un ciclu complet de studii. El subliniază că
programul de studii indicat în diplomă nu există în registrul
programelor universitare.
În 1991, Vladimir Plahotniuc și-a început cariera la Centrul de
Prevenire și Reabilitare a Minorilor Victime ale Violenței - Minor,
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înființat sub primăria municipiului Chișinău . În 1993, a deschis
Centrul pentru Prevenirea Crimei și Reabilitarea Minorilor , Minor
SRL. În 2008, a redenumit această organizație Finpar Invest SRL compania principală a dlui Plahotniuc.
Polițiștii moldoveni mi-au spus că una dintre activitățile criminale
ale lui Vladimir Plahotniuc la acel moment era prostituția. Presa din
Republica Moldova a spus că "În opinia unor surse neoficiale, la
începutul anilor 1990, domnul Plahotnuic, în calitate de angajat al
Centrului pentru Reabilitarea Minorilor Victime ale Violenței, a
început să recruteze sclavi sexuali printre pacienții Centrului și fete
minore din familii dezavantajate pentru traficul în străinătate. Înființată
în 1993, această organizație a oferit o acoperire pentru activitatea sa
criminală 16. "Între timp, ca om de afaceri privat, el a creat o firmă
pentru aprovizionarea cu "dansatoare exotice" în Europa de Vest. În
spatele acestor cuvinte se află traficul de femei. Datorită eforturilor
depuse de Vladimir Plahotniuc, o țară mică, Moldova a fost principalul
furnizor de prostituate pentru bordeluri din Europa 17 "și" Același dl.
Plahotniuc, care și-a înființat afacerea de succes cu privire la vânzarea
de mărfuri umane către bordeluri din Europa. Pentru
33

Nobil, hotelul lui Vladimir Pahotniuc
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acest scop, "binefăcătorul" Vladimir Plahotniuc a organizat o serie de
concursuri de frumusețe, spectacole de talent și așa mai departe.
Potrivit zvonurilor, pentru rușii, românii și ucrainenii cu buzunare
adânci, erau chiar zboruri charter Nobil Air cu "mirese" la bord
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Traficul de persoane i-a permis lui Vladimir Plahotniuc să câștige
capitalul inițial și să-și facă cunoștințe utile. Dragoș Nedelcu, un
renumit jurnalist român, îl acuză direct de șantajul politicienilor și
oficialilor moldoveni și declară că în camerele hotelului Nobil deținute
de domnul Plahotniuc au fost puse microfoane. Mass-media din
Moldova a raportat că, camerele video din camerele hotelului
înregistrau scene intime cu participarea politicienilor moldoveni și
români și mai târziu au devenit un instrument de șantaj și răzbunare:
"eroii" acestor scene intime erau bine-cunoscuți politicieni de pe
ambele maluri ale Prutului, inclusiv fostul secretar de stat al unuia
dintre ministerele române și fostul consul al României în Republica
19

Moldova " .
34

Oleg Vladimirovici Voronin, fiul președintelui Republicii Moldova

Următoarea fază a carierei lui Vladimir Plahotniuc este marcată de
prietenia cu Oleg Voronin, fiul liderului Partidului Comunist și
viitorul președinte al Republicii Moldova. Presa moldovenească a
relatat că a intrat în cercul interior al celor apropiați de conducerea
Partidului Comunist datorită prieteniei sale cu fiul președintelui, Oleg,
căruia i-a stârnit interesul pentru afaceri
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De exemplu, într-un interviu telefonic, Alexandru Petkov,
politician moldovean, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova
și, în trecut, șef al agenției de știri Omega, finanțată de Vladimir
Plahotniuc pentru Partidul Comunist, a declarat:
―Vladimir Plahotniuc a slujit interesele de afaceri ale familiei
Voronin și ale liderilor Partidului Comunist din Republica Moldova. El
nu numai că a îmbrățișat doctrina Partidului Comunist, dar a finanțat
structurile media ale partidului. În acel moment eram membru al
Comitetului Central al Partidului Comunist și director al agenției de
știri Omega, care a lucrat pentru comuniști. Domnul Plahotniuc era
35

Strângere de mâini între Vladimir Plahotniuc și președintele Vladimir Voronin
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cel care ne-a finanțat. Trebuie să-i dăm credit pentru toți anii de când
ne finanțează agenția în mod regulat fără un singur apel de la el.
Atunci când Vladimir Plahotniuc a început să apară în administrația
președintelui Voronin, el părea un mic om agil, venea și pleca foarte
repede. El nu a participat niciodată la întâlniri și petreceri. Era o
persoană absolut privată. Era un om care se prefăcea că este indiferent
față de politică. De exemplu, în 2008 mi-a spus în mod clar că nu va fi
niciodată angajat în politică. Astăzi, ar fi naiv să credem că el a servit
doar intereselor lui Voronin. A lucrat pentru întreaga conducere a
Partidului Comunist, în special pentru cei apropiați lui Voronin.
Interviul său din 2010, în care spune că ar fi fost împotriva
amenințării comuniste, ne-a făcut să zâmbim. A fost ridicol pentru că
toată lumea înțelegea perfect și știa că domnul Plahotniuc
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Alexandr Petkov, fost adjunct al Parlamentului Republicii Moldova și șef al
agenției de știri Omega

și-a construit toată afacerea pe fundațiile date în timpul domniei lui
Voronin și a parteneriatului lor. El nu a vorbit niciodată despre o cale
europeană pentru Moldova, despre discuții sau declarații. El a sprijinit
și a finanțat activitățile Partidului Comunist‖.
Vladimir Plahotniuc a devenit principalul sponsor din umbră al
campaniei electorale comuniste când Vladimir Voronin a câștigat
alegerile. Din 2001 până în 2009, Vladimir Voronin a fost Președinte
al Republicii, în timp ce Vladimir Plahotniuc a finanțat Partidul
Comunist al lui Voronin, primind mită pentru propria afacere.
Presa moldovenească a informat că Vladimir Plahotniuc a devenit
în curând cunoscut printre cei mai apropiați prieteni și confidenți ai lui
Voronin ca "portofelul partidului". Pentru serviciile sale, el a primit
contracte de stat și a preluat controlul asupra întreprinderilor de stat, și
în curând nimeni, în afară de domnul Plahotniuc, nu știa exact unde se
terminau banii proprii și începea "portofelul partidului"
37
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Această perioadă a fost marcată de o nouă spirală de carieră pentru
Vladimir Plahotniuc. În 2001, cu sprijinul președintelui, a devenit
director de dezvoltare a afacerilor la Petrom Moldova SA. Fiul
președintelui, Oleg Voronin, l-a prezentat tuturor deputaților comuniști.
Presa moldovenească a relatat: "Deputații spun că domnul Plahotniuc îi
întreba cu un zâmbet fals:" Vrei un voucher de combustibil? ". La
începutul domniei sale, deputații lui Voronin își aduc aminte de el
drept "Vladik Talonchik" ("talonchik" înseamnă "voucher"). Pentru ei,
Plahotniuc era doar un tip inteligent. Cu o excepție rară, aproape
fiecare dintre cei 71 de deputați a căzut pradă pentru un voucher gratuit
și sa bucurat de serviciile de escort de elită. La acea vreme, nu aveau
idee că, în curând, Vlad Plahotniuc urma să se transforme dintr-un
"Talonchik" într-un teribil păpușar care îi va șantaja, îi va forța să
adopte legile de care avea nevoie, să se pârască între ei și să își trădeze
24

familiile ...― .
Analiștii politici români spun că mult timp a rămas în umbra
președintelui Vladimir Voronin, acționând în mod liniștit și
imperceptibil în calitate de consilier pe probleme "speciale" și
câștigând treptat putere. A lucrat ca un om cu o diploma modestă în
ingineria industriei alimentare. În 2001, în mod neașteptat pentru
întreaga comunitate de afaceri moldovenească, a fost numit în funcția
de director de dezvoltare a afacerilor a uneia dintre cele mai mari
companii din țară pentru importul și vânzarea de produse petroliere Petrom Moldova SA. Curând a devenit CEO al acestei companii, iar în
2005 a fost ales vicepreședinte. În 2006, a devenit președinte al
Victoriabank, prima bancă comercială pe acțiuni din Moldova. În
2009, după demisia lui Voronin din funcția de președinte al Republicii,
la început, a devenit un "conducător din umbră", iar astăzi se declară
25

deschis "stăpân al țării" .
A fost simbolic faptul că, în urma acordului cu Partidul Comunist,
structurile lui Vladimir Plahotniuc au fost
38

cele care au devenit proprietarii noului birou al comuniștilor - Sala
comunistă.
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) nu mai
deține așa-numita Sala Comunistă - un birou de lux construit acum
șapte ani în centrul Chișinăului pe strada Armyanskaya. Noul
proprietar al acestui imobil se ascunde în spatele companiei din Belize.
Așa cum au descoperit ziariștii moldoveni
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, un reprezentant al

companiei din Belize, care a devenit proprietar al Casei Comuniste,
este mandatarul domnului Plahotniuc. O altă parte la înstrăinarea
proprietății a fost o persoană condamnată anterior pentru fraudă și
acuzată de posesie de droguri, care fusese amnistiată cu o lună înainte
de schimbarea dreptului de proprietate asupra Sălii Comuniste. Sala
Comunistă este situată în centrul Chișinăului, între străzile
Armyanskaya și Bolgarskaya. Este îngrădită departe de traficul
zgomotos al bulevardului Ștefan cel Mare de către clădirile Procuraturii
Generale, Camera de Înregistrare a Republicii Moldova și curtea
sectorului de capital Centru. Casa lui Vladimir Plahotniuc este situată
la mai multe zeci de metri de biroul de pe strada Bulgară. Pe 5 ianuarie
2017, clădirea a devenit proprietatea unei companii cu capital străin Constar Invest SRL. Constar Invest a fost înființată în 2008, la
Chișinău. În ultimii trei ani, liderul său este Serghei Dashevski (numele
său anterior a fost Võrva). În 2006, în conformitate cu registrul de
hotărâri judecătorești din Republica Moldova, Dashevsky a fost
condamnat la patru ani condiționat pentru fraudă și apoi a fost arestat și
condamnat pentru posesie de droguri. La data de 19 decembrie 2016,
judecătorii din instanța de judecată din Botanica au decis să întrerupă
procedurile penale și l-au grațiat pe Dashevski în baza Legii
Amnistierii în legătură cu cea de-a 25-a aniversare a proclamării
independenței
Republicii
Moldova.
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Președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin (din 7 aprilie 2001 până în
11 septembrie 2009)

Constar Invest SRL, noul proprietar al biroului PCRM, a fost
înființată de o companie offshore din Belize - Jarrow Business SA.
Principalii proprietari se ascund, de asemenea, în spatele ei. Jurnaliștii
moldoveni au reușit să afle că, din 2006, interesele întreprinderii
Jarrow Business SA au fost reprezentate de un cetățean moldovean,
Serghei Noskov, pe baza procurii. De asemenea, la numit pe Serghei
Dashevsky în numele Companiei din Belize în calitate de administrator
al Constar Invest SRL. Noskov este cunoscut ca persoana cheie în
conducerea afacerii controlate de oligarhul Vladimir Plahotniuc. Una
dintre companiile imperiului de afaceri al actualului lider al Partidului
Democrat, Nobil Club SRL, conduce modernul hotelul Nobil din
centrul Chișinăului. Jurnaliștii moldoveni ne-au spus deja că în 2005,
Noskov a fost numit administrator și unic proprietar al companiei.
Câteva luni mai târziu a încredințat postul de administrator Cesarei
Salinski,
40

Sala Comunistă, oficiul Partidului Comunist al Republicii Moldova, deținut acum
de o companie controlată de oligarhul Vladimir Plahotniuc

partener de afaceri al lui Vlad Plahotniuc și Andrian Candu în cadrul
Prime Management SRL.
În 2009, Serghei Noskov a vândut acțiuni Nobil unei companii
offshore Entertainment & Publicity Investment Ltd (Belize),
reprezentată de Cesara Salinski. Ca urmare a tranzacției, Noskov nu a
renunțat la afacere, ci a schimbat pur și simplu rolul său în companie a trecut de la proprietar la intermediar.
O altă companie afiliată lui Vladimir Plahotniuc, în care a fost
implicat și Noskov, este agenția de securitate Argus-S, care lucrează
împreună cu "echipele mortale" ale oligarhului.
Vladimir Plahotniuc a împărtășit această abordare cu pasiune atunci
când a fost profitabil să susțină Partidul Comunist și să devină mai
apropiat de Rusia. În perioada dominației comuniste și cu ajutorul său,
el a folosit sistemul judiciar, a stabilit controlul asupra agențiilor de
aplicare a legii, serviciilor speciale și instituțiilor statului. El a reușit
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Benzinărie Petrom Moldova

să preia controlul asupra întreprinderilor mari și companiilor din țară.
Când a devenit mai profitabil să adere la drepturile și libertățile
democratice, Vladimir Plahotniuc a renunțat la comuniști și și-a creat
propriul partid, declarând sprijin pentru ideile democratice. O parte
semnificativă a deputaților comuniști s-au alăturat Partidului Democrat
fondat de domnul Plahothiuc. Restul comuniștilor l-au sprijinit în mod
repetat când avea nevoie de voturi în parlament.
Așa cum a subliniat jurnalistul moldovean V. Doronin, fostul
președinte Vladimir Voronin îi învinuiește acum pe mercenari și pe
oamenii de afaceri fără principii, în primul rând pe Vladimir
Plahotniuc, pentru căderea rușinoasă a partidului. Dar, după ce Partidul
Comunist l-a ajutat pe domnul Plahotniuc să confiște activele
comerciale, partidul a devenit inutil pentru el. El a preluat controlul
Partidului Democrat din Moldova (PDM). În 2009, comuniștii au fost
înlocuiți de o coaliție de partide de dreapta din Republica Moldova.
DPM s-a alăturat Alianței pentru Integrare Europeană (AIE). În 2010,
Vladimir Plahotniuc s-a mutat personal în arena politică și a devenit
deputat al PDM,
42

Tutun-CTC, o fabrică de tutun controlată de Vladimir Plahotniuc

Vicepreședinte al partidului și vicepreședinte al Parlamentului
Republicii Moldova.
Din acel moment, s-a distanțat de conducerea structurilor
comerciale. Dar, de fapt, el continuă să-și administreze imperiul,
întreprinderile pe care le deține în mod deschis sau prin intermediul
unor terțe părți și acele companii de stat în care și-a numit proprii
oameni pentru a-și asigura profitul.
Jurnalul online francez MEDIAPART a scris că, controlul instituit
de acesta asupra guvernului și a presei din Republica Moldova îi
permite să închidă cu ușurință toate cazurile deschise împotriva
oamenilor săi.
Presa românească a relatat că Vladimir Plahotnuic a folosit metoda
sa de a face afaceri - numirea oamenilor săi în întreprinderile de stat și
retragerea profiturilor pentru interesele propria - pentru prima dată în
1998, când a confiscat fabrica de tutun Tutun-CTC. Ulterior, compania
s-a transformat într-un "teren de reproducere pentru personalul
domnului Plahotniuc‖ și chiar și actualul Prim Ministru, Pavel Philip,
a lucrat
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în calitate de CEO al Tutun-CTC SA din 2008 până în 2010. Tamara
Andrushko, directorul financiar și economic al Tutun-CTC, a început
apoi să dețină funcții în alte întreprinderi ale lui Vladimir Plahotniuc,
cum ar fi Petrom Moldova și ulterior Victoriabank
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Experții spun că, atunci când dl. Plahotniuc a preluat controlul
asupra Tutun-CTC și -la numit pe Pavel Philip să o conducă, compania
capabilă să aducă statului un venit net de un miliard de ruble a început
anual să funcționeze aproape în pierdere. Potrivit fostului ministru al
Agriculturii Vasile Bumakov, Pavel Philip a dus fabrica la faliment la
sfatul lui Vladimir Plahothiuc. Bumakov a declarat că agențiile de
aplicare a legii sunt conștiente de încălcări la Tutun-CTC
supravegheată de Pavel Philip, care au provocat pierderi uriașe statului,
dar aceste investigații au fost interzise.
Ulterior, Vladimir Plahotniuc preia rapid și continuă să dețină
controlul asupra unei părți semnificative a economiei Republicii:
fabricile de vin Cricova și Mileștii Mici, cel mai mare producător de
pâine și produse de panificație din țară SA Franzeluța SA, TPP-1, TPP2, Termocom SA, Apa-canal SA (o companie de servicii de apă),
Moldelectrica SOE, Moldtranselectro SOE (Chișinău), CET Costești,
participație de stat în Republica Moldova (35,33%) în compania mixtă
RM-Moldova SA , Moldresurs SOE, se referă la Apele Moldovei,
Calea Ferată din Moldova, Căile Ferate Moldovei, Stațiile și stațiile de
autoturisme Intreprinderea de Stat, Posta este Moldova SOE, Registru
SOE, Radiocomunicațiile SOE, Aeroportul Internațional Chișinău,
Aeroportul Internațional Mărculești, compania Agro Avia, Centrul
Internațional de Expoziții Moldexpo, hotelul Codru, centrul cultural al
Palatului Republicii
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Tatevic Davitean, mama a trei și soția lui Vitalie Proka, ucigașul
care a executat de mult timp crimele de contract pentru Vladimir

44

Cramele de vin din fabrica de vin Cricova, controlată de Vladimir Plahotniuc

Sala de degustare a fabricii de vinuri Mileștii Mici, controlată de Vladimir
Plahotniuc
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Centrala electrică nr. 1 a municipiului Chișinău, controlată de Vladimir
Plahotniuc

Centrala termică de la Chișinău nr. 2, controlată de Vladimir Plahotniuc
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Franzeluța, cel mai mare producător de pâine și produse de panificație din
Republica Moldova, controlat de Vladimir Plahotniuc

Plahotniuc și acum mărturisește împotriva lui în închisoarea
română, a spus:
―Pentru noi toți, este clar că Moldova este o țară coruptă de un
singur om - Vladimir Plahotniuc. Totul este în mâinile lui, el a pus
stăpânire pe tot. Toate tribunalele, Camera de Apel, cele mai înalte
autorități, procuratura, oamenii săi sunt peste tot. Pe toți îi are cu ceva
la mână. De aceea totul este în mâinile lui. Oamenii din Republica
Moldova știu totul, dar nu fiecare familie va vorbi despre asta, nu
fiecare familie este pregătită să se apere. Toată lumea este la fel de
liniștită ca un șoarece, deoarece se tem pentru viața copiilor lor, pentru
familiile lor.
Nu știam nimic despre afacerile soțului meu Vitalie Proca și nu
aveam nimic de-a face cu asta. Lasă-l să se ocupe de ea, de ce ar trebui
să fug de țara mea? De ce să stau în străinătate, să nu-mi văd părinții?
Oamenii obișnuiți suferă. Care este vina familiei mele?
Atunci când agitația din jurul familiei mele a început, mulți oameni,
cam 90%, au încetat să mai răspundă la apeluri, au început să mă
scoată din lista de prieteni de pe social
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Intrarea Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo controlat de Vladimir
Plahotniuc

Hotelul Codru deținut de Vladimir Plahotniuc
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Palatul Republicii Moldova, controlat de Vladimir Plahotniuc

Aeroportul Internațional Chișinău, controlat de Vladimir Plahotniuc

media. Oamenii se tem să vorbească cu tine din cauza unei singure
persoane. Vladimir Plahotniuc poate merge departe. Este imposibil să
aranjezi o întâlnire cu cineva, pentru că ei știu că sunt urmărită, că nu
vreau să ajung în închisoare. În Moldova, nu există lege, nici reguli,
nici dreptate. Orice s-ar întâmpla cu tine în Republica Moldova, tu
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nu vei dovedi nimic. Ei vor veni și vă vor lua afacerea, nu veți dovedi
nimic. Căutați ajutor de la toate autoritățile, de la ONU, de la
Parlamentul European, dar nu are sens.
Înainte de a depune la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, am
făcut o declarație cu privire la cazul fratelui meu David Davitean pe
care Vladimir Plahotniuc îl ține în închisoare. Avocații spun în mod
clar și deschis că nu există nimic despre Davitean, cazul este fabricat,
că procuratura a redeschis ilegal dosarul și a schimbat natura
infracțiunii.
Chiar și atunci când sunt în Armenia, mi-e teamă de domnul
Plahotniuc. De fapt, m-am dus în Karabah, soldații noștri sunt acolo și
e mai calm. Mai presus de toate, desigur, mi-e frică pentru copiii mei,
care sunt aici cu mine. Știu foarte bine că domnul Plahotniuc are brațe
lungi. Poate ajunge la oricine. Nu este nimic sacru pentru el. Dacă n-aș
fi fugit, aș fi fost într-o celulă lângă fratele meu. Pentru că această
persoană este capabilă de tot‖.
Fiul fostului președinte al Republicii Moldova, Oleg Voronin, a
spus că "întreaga afacere era în mâinile domnului Plahotniuc", care "a
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pus mâna pe tot ce a putut" , și analiștii politici moldoveni sunt
convinși că după confiscarea majorității companiilor din Republica
Moldova, Vladimir Plahotniuc a decis să combine puterea sa din culise
cu cea reală pentru a deveni prim-ministru. El a angajat oameni de la
Podesta Group, o faimoasă companie americană de PR specializată în
lobbying, pentru a-și îmbunătăți imaginea în ochii Occidentului.
Această companie de relații publice a avut de-a face cu organizarea
întâlnirii dintre Vladimir Plahotniuc și secretarul adjunct de stat pentru
afaceri europene și euroasiatice, Victoria Nuland.
El a încercat să obțină controlul asupra mass-media din Moldova.
În februarie 2016, jurnaliștii au relatat: "Oligarhul nu face nici un
secret de imperiul său media: Prime, 2 Plus, Canal 3 și canalul de știri
PublikaTV.
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Fosta soție a lui Vitalie Proca, Tatevic Davitean

Săptămâna trecută, newsmaker.md a citat sursele sale potrivit cărora
domnul Plahotniuc a cumpărat încă două canale TV - СТС Mega și
Super TV‖
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În calitate de prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii
Moldova, domnul Plahotniuc a început să participe activ la viața
internațională. În noua sa viață, el renunță la trecutul său comunist și
încearcă să arate imaginea unui nou tip de politician - cel care
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Sergiu Mocanu, șeful mișcării publice antimafia

este bogat și destul de deschis pentru integrarea europeană și nu are
legături cu lumea criminală. El efectuează în mod activ vizite oficiale
în UE și în Statele Unite. Vladimir Plahotniuc a devenit delegat al
Republicii Moldova la Adunarea Interparlamentară a CSI, Adunarea
Parlamentară a Consiliului Europei, Grupul parlamentar de prietenie cu
Elveția, Grupul parlamentar de prietenie cu Grecia și Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Ungară
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O altă pârghie de control pentru Vladimir Plahotniuc a fost
sistemul politic al Republicii Moldova, unde numirea șefilor
ministerelor și a companiilor de stat se face la sugestia partidelor
politice.
Ziarul britanic The Guardian a scris: "Ministerele cheie din
Moldova au fost împărțite pe linii de partid, cu democrații domnului
Plahotniuc
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Întâlnire între Vladimir Plahotniuc și Victoria Nuland

controlând procuratura puternică - capabilă să inițieze anchete penale 32

și agenției anticorupție‖ .
Partidele nu ascund controlul asupra instituțiilor statului. De
exemplu, portofoliul de participare este prescris într-un acord de
coaliție deschisă
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Dl Plahotniuc a controlat parlamentul atunci când comuniștii erau
la putere. După crearea propriului său partid, a reușit să atragă mulți
deputați. Experții moldoveni subliniază că, pentru acest scop, a mituit
majoritatea acestora și de fapt a început să le plătească salariile din
buzunar. De exemplu, se susține că deputații care i s-au alăturat (la
începutul lui 2016, zeci de deputați parlamentari s-au alăturat
majorității conduse de Partidul Democrat - NM), în afară de un bonus
unic pentru schimbarea facțiunii, mai primesc alți trei până la cinci mii
de dolari SUA pe lună
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Potrivit jurnaliștilor, lista indică cantitatea de mită pentru verdicte în favoarea
lui Vladimir Plahotniuc. Fiecare nume de pe listă este urmat de cazul și suma
plătită pentru el. Suma totală de mită este de 866.000 de dolari SUA.
Jurnaliștii moldoveni au investigat și au stabilit legături între acești bani și
procese scandaloase.
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Valeryi Zubko, care a devenit Procurorul General al Republicii Moldova în
locul lui Serafim Urechean

Acest lucru ia permis lui Vladimir Plahotniuc să impună
parlamentului țării aproape toate legile de care avea nevoie. Sergiu
Mocanu, șeful mișcării publice antimafia, fostul consilier al expreședintelui Voronin, notează:
―Chiar și în vremurile Partidului Comunist, nici un proiect de lege
semnificativ nu a trecut prin parlament fără aprobarea domnului
Plahotniuc. Oligarhul era conștient de toate afacerile politice grație
deputaților săi corupți. Pe site-ul Antimafia sunt enumerate numele
deputaților și funcționarilor de rang înalt care au apărut în biroul
domnului Plahotniuc în hotelul său Nobil Club
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Vladimir Plahotniuc a înțeles perfect că sistemul judiciar este un
instrument important în mâinile drepte. Cu ajutorul judecătorilor și
procurorilor controlați, el a efectuat majoritatea capturilor sale rapide a
întreprinderilor din Moldova și s-a ocupat de concurenții săi. În acest
scop,

partidul

domnului

Plahotniuc
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direct

sau

prin

Valentin Zubic și Vladimir Plahotniuc
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alte structuri politice au dobândit control asupra Curții Constituționale,
a Curții Supreme de Justiție, a Consiliului Superior al Magistraturii, a
Centrului Național pentru Combaterea Corupției, a principalelor
ministere etc.
Experții spun că, în unele cazuri, Vladimir Plahotniuc a mituit alte
partide pentru a-și pune oamenii în funcții publice. De exemplu,
Alexandr Petkov, un politician moldovean și fost adjunct al
Parlamentului Republicii Moldova, a declarat într-un interviu telefonic:
"Plahotnuic obișnuia, în trecut, să cumpere puterea executivă și acum el
doar o controlează. De exemplu, toată lumea știe că, în 2012, domnul
Plahotniuc a cumpărat postul de procuror general pentru Valeriu Zubko
pentru două milioane de euro. Serafim Urechean ar fi trebuit să fie
Procurorul General de la partid în funcție de cotă. Vladimir Filat,
Vladimir Plahotniuc, Urechean însuși și Mihai Ghimpu făceau parte din
această alianță în acel moment. Ei s-au pus de accord asupra pozițiilor
și cotelor. Ministru al Economiei, viceprim-ministru, director al
Centrului pentru Combaterea Corupției și Ministerul Tehnologiilor
Informaționale - toate prin cota domnului Plahotniuc. La
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Viorel Morari, șeful procuraturii anticorupție

un moment datt, Serafim Urechean a refuzat această cotă și i-a
înmânat-o dlui Plahotniuc. În consecință, Vladimir Plahotniuc l-a
numit pe Valery Zubko. Apoi a fost dezvăluit faptul că această
concesiune a fost plătită. Toate acestea au fost discutate în presa
moldovenească, politicienii au vorbit despre acest lucru. Toate acestea
s-au întâmplat în 2012‖.
Un jurnalist a primit o listă pregătită pentru Vladimir Plahotniuc de
către persoanele afiliate acestuia cu numele oficialilor Republicii
Moldova (majoritatea judecători și procurori) și sume de bani în dolari
SUA alături de numele lor.
De exemplu, lista plăților include fostul ministru adjunct al
Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Valentin Zubic, asociat cu
Vladimir Plahotniuc. El a demisionat după evenimentele infame din 7
aprilie 2009, când un protestatar a fost ucis la un miting după alegerile
parlamentare. Cu toate acestea, oficialul nu și-a pierdut slujba. Pentru
suprimarea cu "succes" a protestului, Vladimir Plahotniuc i-a oferit un
loc de muncă în firma sa de securitate Agrus-S SRL, apoi l-a numit
directorul celei mai mari companii sale, Finpar Invest. Înainte de
aceasta, societatea a fost administrată de cel mai apropiat asociat
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Nicolae Chitoroagă, șeful departamentului de urmărire penală a Procuraturii
Generale

al domnului Plahotniuc - Andrian Candu. Astăzi este Președinte al
Parlamentului Republicii Moldova.
Lista mitelor cuprinde zece funcționari și judecători direct legați de
atacul asupra companiei de construcții Tenadria SRL, care se situează
printre cele mai mari trei companii de construcții din Moldova. Potrivit
acestei liste, ei au primit 468.000 de dolari pentru verdictele lor în
favoarea

lui

Vladimir

Plahotniuc.
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Acestea

includ

șeful

Valeriu Gurbulea, Prosecutor General of the Republic of Moldova (from
08.02.07 to 02.10.09)

procuraturii anticorupție, Viorel Morari - 10.000 de dolari SUA, șeful
secției de urmărire penală a Procuraturii Generale, Nicolae Chitoroagă
- 15.000 de dolari americani și Nišolae Slima - 220.000 de dolari
pentru verdict.
Jurnaliștii moldoveni susțin că, pentru a acoperi urmele furtului,
Oleg Ignatenko, cetățean al Republicii Moldova, a fost acuzat în mod
fals. El a rămas în custodie din iunie până în decembrie 2007.
Ignatenko a făcut apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care
a decis în favoarea sa și a obligat Republica Moldova să-i plătească o
compensație pentru arestarea ilegală. Curtea Europeană a stabilit că
autoritățile au încălcat articolul 5 al Convenției europene a drepturilor
omului (dreptul la libertate și securitate al unei persoane).
Valeriu Gurbulea, Procurorul General al Republicii Moldova din
08.02.07 până pe 02.10.09, este de asemenea pe lista
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indicată lângă numele său este de 20.000 de dolari SUA.
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. Suma mitei

În 2017, fostul procuror a dat un interviu publicat în ziarul
Moldavskie Vedomosti. În acest interviu, oficialul a vorbit în mod
competent despre mărimea mitelor acordate judecătorilor: "Nu aș vrea
să folosesc cifre specifice, dar o mită obișnuită sau exclusivă nu este
echivalentă cu salariul anual al judecătorului‖
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. În interviul său,

fostul procuror a menționat în mod deschis că acum procuratura
Republicii Moldova nu are capacitatea de a lua decizii în mod liber
prin lege: "Astăzi, nu putem vorbi despre independența internă a
procuraturii sau despre legislația externă – puterea legislativă ,
executiv și politică în totalitate‖
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Antreprenorul Anatolie Tripăduș l-a acuzat deschis pe Gurbulea de
"fraudă, complicitate față de infractori și reținerea informațiilor privind
40

capturile ilegale" . Tripăduș a povestit cum a fost arestat și forțat

Michaela Muruianu, fiica fostului șef al Curții Supreme de Justiție, Ion
Muruianu
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Antreprenorul Anatolie Tripăduș
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să semneze documente în care renunță la acțiunile societății sale în
valoare de zece milioane de euro. În 2010, când a spus acest lucru
presei, a fost atacat și a existat o încercare de a-l ucide.
Unul dintre cei mai infami oameni de pe lista celor care au primit
bani este Ion Muruianu. A lucrat în sistemul judiciar timp de 27 de ani.
Parlamentul l-a eliminat de două ori pe dl Muruianu din funcția de șef
al Curții Supreme de Justiție pentru că "este mai implicat în politică
decât în sistemul de justiție", dar a fost renumit în funcție de două ori
de Curtea Constituțională
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Jurnaliștii au aflat că fiica fostului șef al Curții Supreme de Justiție,
Ion Muruianu, a fost beneficiarul schemei de spălare a banilor,
cunoscută sub denumirea de Spălătorie. Michaela Muruianu a primit
1,6 milioane de lei moldovenești, aceste fonduri fiind cheltuite în
special pentru închirierea de case în Londra, unde a studiat și unde
lucrează acum
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Proteste împotriva numirii lui Vladimir Plahotniuc în funcția de prim-ministru
al Republicii Moldova (ianuarie 2016)
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În 2016, Vladimir Plahotniuc a încercat deschis să-și combine puterea
din umbră cu cea oficială - a încercat să-și asume postul de primministru al Republicii Moldova. Partidul Democrat l-a desemnat pentru
funcția de șef al guvernului. Dl. Plahotniuc, prin mită și șantaj, a reușit
să ajungă la un acord cu aproape toate forțele politice. Scara corupției
poate fi evaluată prin faptul că, pe lângă propriul său partid, Vladimir
Plahotniuc a fost susținut de oponenții politici ireconciliabili - Partidul
Liberal Democrat, precum și o parte importantă a Partidului Comunist,
care a declarat simultan lupta împotriva oligarhilor .
Cu toate acestea, populația Republicii Moldova a fost nemulțumită
de creșterea plăților la utilități și salariile mici și a început să
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Oligarhul Vladimir Plahotniuc și Președintele Republicii Moldova, Nicolae
Timofti
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protesteze împotriva lui Vladimir Plahotniuc și a politicilor sale sub
sloganurile "Jos cu Plahotniuc!", "Acum sau niciodată!", "Moldovenii,
uniți-vă!"
Istoricul moldovean, Octavian Ticu, a menționat: "În fiecare zi
folosesc transportul public și văd că oamenii se înfurie. Salariile sunt
foarte mici și nici măcar nu-mi pot imagina cum și cu ce trăiesc
oamenii. Autoritățile au adus cetățenii în genunchi și nu le-au lăsat altă
alternativă decât să se revolte‖
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În ciuda propagandei de masă generată de imperiul media al
domnului Plahotniuc și în ciuda faptului că protestatarii au fost
amenințați cu urmărirea penală, oamenii au ieșit pe străzi pentru a-și
apăra dreptul la un viitor mai bun și, în final, președintele Republicii
Moldova, Nicolae Timofti, a respins candidatura sa.
În decembrie 2017, în Republica Moldova a avut loc un sondaj
sociologic bazat pe Barometrul de Opinie Publică. Mai mult de
jumătate din populație (55,8%) este convinsă că tranziția a mai mult de
o

sută

de

primari

ai

orașului
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la

partidul

lui

Vladimir

Plahotniuc este legată de mită. Alți 21,2% dintre cetățeni consideră că
primarii s-au alăturat partidului lui Plahotniuc ca urmare a presiunii
exercitate asupra lor. Astfel, 72% dintre cetățenii Republicii Moldova
văd mituirea sau amenințările la baza evenimentelor și acțiunilor.
Potrivit sondajului, 32,6% îl consideră pe Vladimir Plahotniuc drept
cel mai corupt politician al Republicii Moldova
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II
―Echipele Mortale‖ ale
lui Vladimir Plahotniuc

Ordinul de a ucide a fost primit de la Vlad
Plahotniuc. Cred că e un ucigaș în serie.
Crezi că eu sunt singurul? Vlad Plahotniuc
are o echipă bine pregătită de oameni ca
mine
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Vitalie Proca, ucigașul angajat al lui
Plahotniuc
Am fost implicat personal în expunerea
schemei de furt a un miliard de dolari
americani.

De

aceea,

oamenii

lui

Plahotniuc au început să ne elimine. Am
fost amenințat, au orchestrat accidente de
mașină pentru soția mea. Abia am reușit să
plec în S.U.A.
Mikhail Gofman, fost șef adjunct al
Serviciului NACC pentru prevenirea
spălării banilor
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Plahotniuc a folosit întotdeauna șantaj,
mită și metode mai puțin umane de atingere
a scopului
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Ion Sturza, politician și om de afaceri
moldovean

Cu mai mult de zece ani în urmă, INTERPOL a început să investigheze
relațiile "proprietarului" Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc
(cunoscut și sub numele de Vlad Plahotniuc sau Vlad Ulinici) cu
grupul mafiei ruse Solntsevskaya. Jurnalistul bulgar Stoyan Todorov
afirmă că, în mod repetat, Plahotniuc a fost suspectat de implicare în
numeroase activități criminale (prostituția, preluări raider, fraudă
financiară, spălarea banilor, traficul de arme, crimele de contract). Cu
toate acestea, niciunul dintre numeroasele cazuri nu a fost investigat în
mod corespunzător, deoarece întregul sistem de aplicare a legii și
50

mass-media fruntașă din Moldova sunt sub controlul său ,
permițându-i astfel să elimine câțiva funcționari și oameni de afaceri
care au îndrăznit să-l confrunte. Metodele teribile ale lui Plahotniuc de
ucidere, potrivit experților moldoveni, au fost ucigași și "echipe
mortale" personale numărau sute de militanți bine pregătiți echipați cu
arme automate. În plus, în afara asasinării persoanelor nedorite, aceste
echipe sunt de asemenea folosite pentru a dispersa demonstrații
pașnice împotriva oligarhului în Republica Moldova.
Mikhail Gofman, fostul șef adjunct al Serviciului NACC pentru
prevenirea spălării banilor, care a fugit în SUA din cauza fricii de
represalii din partea lui Vladimir Plahotniuc, a declarat într-un interviu
telefonic:
―Am fost implicat personal în expunerea schemei de furt de un
miliard de dolari americani. Inițial, am știut că programul era în
desfășurare, am vorbit despre asta și de aceea oamenii lui Plahotniuc
au început să ne elimine. Cineva se presupune că s-a împușcat,
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Vitalie Proca 53, unul dintre ucigașii contractați ai lui Plahotniuc. În interviu, el
spune: "Vladimir Plahotniuc este un șarpe otrăvitor"

cineva a murit din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon și așa mai
departe. Am fost amenințat, au orchestrat accidente de mașină pentru
soția mea și documentele mele au dispărut în instanțe. Abia am reușit
să plec în SUA ".
La 2 noiembrie 2017, unul dintre ucigașii contractați ai lui
Plahotniuc, Vitalie Proca, care ispășește acum o pedeapsă cu
închisoarea în România, a făcut o confesiune. În interviul său cu Jurnal
TV, ucigașul a vorbit în mod sincer despre crimele fostului său șef. Cel
mai mare șoc a fost recunoașterea încercării de a-l ucide pe bancherul
German Gorbuntsov. A fost comandat de Vladimir Plahotniuc. Când
reporterul l-a întrebat pe ucigaș, cine a ordonat lovitura, el l-a acuzat pe
oligarh și l-a numit un "ucigaș în serie"‖:
―Ordinul de a ucide a fost primit de la Vlad Plahotniuc. Cred că e
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un ucigaș în serie. Știu despre ce vorbesc " .
În interviul său cu televiziunea moldovenească, el a mai spus că
Vladimir Plahotniuc a înființat o întreagă echipă, o "echipă mortală" de
ucigași contractați, ca el:
67

―Vlad Plahotniuc are o echipă bine pregătită de oameni ca mine.
Echipa este alcătuită din oameni ca mine și, de asemenea, oameni cu
"stele pe epoletele lor", care ar comite abuzuri și infracțiuni‖
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Vitalie Proca s-a născut la 24 aprilie 1974, în satul Pituska,
cartierul Călărași al Republicii Moldova. În același sat trăiau părinții
lui Vladimir Plahotniuc, care se întâlneau deseori cu părinții viitorului
ucigaș, Vitalie Proca. De aceea a devenit pentru Plahotniuc cineva
căruia să-i încredințeze cele mai delicate misiuni criminale - uciderea
persoanelor nedorite. La vârsta de 16 ani, Vitalie a ispășit prima
pedeapsă cu închisoarea pentru furt. În 1997, el a fost deja condamnat
pentru crimă. Tribunalul l-a condamnat la viață în închisoare.
Presa moldovenească a informat că, în 2010, cel mai apropiat
confident al lui Vladimir Plahotniuc, unul dintre conducătorii firmelor
sale de securitate și "echipele mortale", Dorin Damir, s-a întâlnit cu
ucigașul condamnat la închisoare și i-a oferit o înțelegere - ucigașului iar fi acordată amnistierea în schimbul executării unor job-uri pentru
Plahotniuc. Având în vedere sentința sa pe viață, ucigașul a acceptat
această ofertă. Folosind sistemul judiciar al Republicii Moldova, pe
care îl controlează, Plahotniuc s-a asigurat mai întâi că timpul de
închisoare a fost redus la 25 de ani, iar apoi ucigașul a fost eliberat pe
baza amnistierii. În 2010, a fost eliberat condiționat. La două săptămâni
după eliberare, a obținut un card de serviciu militar și un pașaport
extern. Angajatul, care a emis documentele, a făcut o notă în dosarul
personal al lui Vitalie Proca privind absența cazierului judiciar. Astfel,
potrivit documentelor, nu are condamnări anterioare.
Proca spune în interviul său, surprinzând jurnalistul cu puterile
nelimitate ale lui Plahotniuc:
Știi, e nevoie de timp pentru a pregăti un om pentru asta. La
procesul meu anterior am primit mult timp în închisoare. Începând cu
eliberarea mea și până la plecarea mea, domnul Vlad Plahotniuc a fost
prezent, în mod informal sau din umbră, prin alte persoane. Pregătea
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un om care să-i atingă scopul. Cred că îți dai seama că aveam 25 de ani
de închisoare, dar am fost eliberat după 13 ani, nu pentru nimic.
– Dar cum a fost posibil? Știu că erați eliberat condiționat, cu
aproximativ 50 de încălcări, nu știu exact câte.
– Am avut mai bine de 100 de încălcări.
– Cum a fost posibil și cine a pregătit documentele?
– Știi câte documente au fost pregătiteM-am dus și am depus
formularele, iar a doua zi m-am dus și am primit documentele.
– În numele cui?
– În numele meu. Înțelegeți, o anumită persoană nu va merge la
altcineva și nu va spune: "Pregătiți documentele pentru el". Există un
om de încredere care se ocupă de acest lucru. M-am dus acolo, mi-au
luat o fotografie, m-au întors și mi-au spus să-mi iau formularele de
depunere la sediul biroului pașaportului districtului Centru. Am fost
acolo, am depus formularul dimineața, iar după-amiaza am primit
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documentele .
Falsificarea documentelor pentru Plahotniuc a fost confirmată, de
asemenea, de inspectorul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, Iuliana Dzero, care a făcut un raport de concluzii false, care
permitea ucigașului moldovean, Vitalie Proca, să obțină un pașaport.
Un fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne a declarat presei
moldovenești că "decizia a fost luată la nivel de conducere" și este doar
un "țap ispășitor" în această poveste: "Dl. Proca avea legături, după
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cum spune acum, cu cineva al cărui nume îl dezvăluie acum ... " .
Ucigașul Proca povestește cum, după eliberarea sa ilegală,
Plahotniuc i-a achitat cheltuielile și a ordonat lovituri asupra
persoanelor nadorite:
―M-au lăsat singuri un an, am rămas acasă. Erau alaturi de mine
bani si colete. Și la un moment dat, tu
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Iuliana Dzero, fost inspector al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova, care a eliberat un pașaport extern pentru ucigașul contractat al lui
Plahotniuc, Vitalie Proca, prin ordin al autorităților superioare

devii îndatorat. Și este simplu să ștergeți datoriile - trebuie să faceți un
56

lucru și, de asemenea, vă aduce și bani suplimentari‖ .
În 2012, i s-a dat ordin să-l ucidă pe German Gorbuntsov, cunoscut
sub numele de "Bancherul Negru", fostul partener de afaceri al lui
Plahotniuc, la Londra. La 20 martie 2012, German Gorbuntsov, un
bancher rus cu reședința în Londra, a ajuns la casa lui într-un taxi.
Când a deschis ușa, ucigașul a deschis focul. Gorbuntsov a fost lovit de
mai multe ori, dar a reușit să intre în casă și să închidă ușa.
Dar Vitalie Proca a spart partea de sticlă a ușii, a băgat mâna cu
pistolul și a continuat să tragă. În acest fel, și-a rănit mâna și a lăsat
sânge la locul crimei. În total, ucigașul a tras șase gloanțe în bancher.
Mai târziu, o jachetă și o armă
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Banker German Gorbuntsov in a hospital after the assassination attempt
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Au fost găsite în apropiere. Testul AND a confirmat faptul că bărbatul
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care a tras în bancher a fost Vitalie Proca .
În interviul său, pe lângă numele lui Vladimir Plahotniuc, ucigașul
numește și un alt făptuitor - Ion Anton Druța, un șef al crimei
cunoscut sub numele de "Vanya" sau "Pisateli Scriitorul":
– Vlad Plahotniuc, Vanya și cu mine eram singurii implicați în
tentativa de omor. Da, există încă o persoană care a pregătit
documentele, pașapoartele etc.
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Ion Anton Druța este un șef de crimă care trăiește în Moldova,
Transnistria și România. El este cunoscut ca membru al grupului
criminal al lui Ion Gusan, alias "Nicu Patron", care, la rândul său, face
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parte din clanul criminal puternic din Corduleni .
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Șeful crimei, Ion Anton Druța

Un alt job al lui Vitalie Proca a fost făcut public. În noiembrie
2012, oamenii lui Plahotniuc, în special Ion Druța, i-au dat documente
de călătorie și arme. El ar fi trebuit să omoare un șef al criminalității
românești, Ioan Mironescu. Dar ucigașul îț confundă cu un cetățean al
României, Răzvan Mircea Isăilă, care semăna cu Mironescu și avea o
mașină cu numere de înmatriculare similare. Proca l-a ucis Isăilă cu o
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pușcă de asalt .
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Șeful criminalității Ioan Mironescu

În interviul său pentru televiziunea din Moldova, ucigașul contractat
al lui Plahotniuc a povestit ce s-a întâmplat în continuare:
– Au existat multe zvonuri că, după această crimă în România, am
fugit. N-am fugit nicăieri, vom reveni la acest moment. Nu am fugit
nicăieri și absolut de nimeni. Am un văr la Moscova. Numele lui este
Ion Mogildea, a. k. A. Belyi. El trăia singur și ne cunoaștem încă din
copilărie. Am trăit pe aceeași stradă. De când eram copii, ne-am ajutat
reciproc. Ei bine, am fost acolo cu femeia mea, după acea crimă în
România. În termen de o lună, m-am stabilit acolo, am închiriat un
apartament, am fost angajat legal, am avut viză. Adică, nu așa cum au
spus ei la televizor: "Doamne, a fost prins la metrou.", "El a fost prins
la aeroport", "L-au prins pe stradă". Nu este adevărat, nu a fost așa.
Adică, nimeni nu a trebuit să mă prindă, pentru că nu fugeam
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nicăieri .
În 2013, Proca a fost arestat în Moscova în timpul pregătirii
următoarelor crime - uciderea lui Viktor Țopa și Viorel Țopa, foștii
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Vitalie Proca before his extradition to Romania
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parteneri de afaceri ai lui Plahotniuc. La cererea României, poliția din
Moscova l-a extrădat la București.
În 2016, un tribunal din România la condamnat pe Proca la 12,5
ani de închisoare pentru tentativă de omor. Șase luni mai târziu,
Camera de Apel București a prelungit termenul la 21 ani și opt luni.
În 2013, Ion Druța a fost arestat și condamnat la 20 de ani. Vitalie
Proca și-a dat seama că Vladimir Plahotniuc încerca să-i elimine pe
executorii ordinelor sale de asasinat și a decis să mărturisească:
– Cu ceva timp în urmă, m-am întâlnit cu Pisatel într-un loc în care
am discutat despre German Gorbuntsov. Ne-am întâlnit într-un loc în
cartierul Centru unde a fost prezent domnul Vlad. Se spune că Vlad
Plahotniuc este un șarpe veninos. Nu numai că îi place să fie în control,
ci îi place să știe totul. Interesul omului nu are limite. Acest om dorea
nu numai să știe, el voia să vadă totul cu ochii săi. Nu am discutat prea
multe lucruri, dar acest om a știut 100% de ce am plecat în Anglia.
Oamenii s-ar putea să nu cunoască
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Vitalie Proca after his conviction in Romania
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această zicală, dar în slangul nostru, dacă spui că trebuie să te duci la
cimitir să îngropi un bărbat care înseamnă "pune-i un capac". Dar dacă
te duci să ucizi un bărbat și încerci să-i pui capac și să îl bați în cuie,
ce ar însemna asta?
Știi, domnul Vlad Plahotniuc este foarte înțelept și îl respect pentru
asta. Fiecare om este înțelept în felul lui, dar el nu este numai înțelept,
ci și rău și periculos. Adică, el l-a înșelat pe Pisatel și l-a închis timp
de 20 de ani pentru o triplă crimă. El l-a închis doar ca să-i închidă
gura și nu s-a întâmplat nimic cu Ion atâta timp cât nu mi s-a întâmplat
mie nimic, el m-a influențat cumva. M-am săturat să-mi păzesc spatele
în permanență la spate, să fiu speriat de tot ceea ce mișcă, să mă sperie
de tot. Ți-am spus de la început, când mașina frânează brusc, este
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imposibil să nu tresari .
În interviurile cu avocații și jurnaliștii, hitmanul Vitalie Proca a
spus

că

are

o

unitate

flash

cu

înregistrări

audio

și

documente dându-l în vileag pe Vladimir Plahotniuc. Imediat după
aceea, soția și rudele sale au fost arestate la Chișinău:
N-am spus nimic despre acel om. Dar a avut consecințe grave:
chiar și astăzi, cumnatul meu este arestat, fosta mea soție este arestată,
copiii mei stau acasă fără mama lor, întreaga familie trăiește în groază.
Aici, nu sunt tratat ca un prizonier comun, ca să spun așa. Timp de
patru ani, m-am uitat permanent în stânga și în dreapta: pentru a vedea
cine este în jurul meu. Analizez cu atenție ceea ce cumpăr, de unde
vine, cum ajunge aici. În plus, după această vizită, am fost vizitat de o
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altă persoană .
Un stick USB cu unele informații de-ale mele. În afară de această
lucrare, cu câțiva ani în urmă, am scris încă o lucrare cu mâna mea, cu
detalii despre ce, cum, cine ... Pentru orice eventualitate.

Arestarea lui Ion Anton Druța, șeful crimei care l-a ajutat pe ucigașul Vitalie Proca
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Radu Chizhychenko, avocatul lui Plahotniuc

– Ai scris adevărul.
– Evident. Hârtia este păstrată într-un loc sigur. Am avut ceva și pe
un stick USB. Când eram la Moscova, am folosit ilegal un telefon
pentru a face o înregistrare și am ascuns-o. De ce ar face un om acest
lucru? De ce am făcut-o acum cinci ani? Am făcut-o pur și simplu
pentru că, în acea scrisoare, am specificat că în cazul în care cad și
mor, acest om este vinovatul. Dacă se întâmplă X, omul Y este
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vinovat .
După arestarea rudelor victimei, oficiali moldoveni de rang înalt consulul Republicii Moldova în România, Eugen Rusu și un polițist
moldovean pe nume Gnatuck - l-au vizitat în închisoare. Vitalie Proca
le-a spus jurnaliștilor că iau oferit extrădarea în Republica Moldova și
i-au promis să-l elibereze în schimbul declarațiilor despre neimplicarea
lui Vladimir Plahotniuc în asasinarea bancherului Gorbuntsov, precum
și despre acuzațiile împotriva lui Renato Usatyi, politician al opoziției
din Republica Moldova:
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Vitalie Proca vorbește despre propunerile avocatului lui Plahotniuc

– Aici am fost vizitat de un procuror și de un bărbat de la Ambasada
Republicii Moldova. Cred că Ambasada a avut acces la el. …
Mi s-a propus pur și simplu să dau o declarație falsă despre Renato
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Usatyi . În același timp, au fost făcute și alte încercări de a-l intimida
pe Proca cu represiuni împotriva familiei sale și de a-l forța să-și
retragă mărturia împotriva lui Vladimir Plahotniuc. Radu
Chizhychenko, avocatul lui Plahotniuc, a venit să îl viziteze pe Vitalie
Proca în închisoare și a adus o mostră de hârtie, unde a lăsat câteva
semne indicând exact ce ar trebui Vitalie să scrie și să semneze.
Ce este cu toată nebunia asta? Trăim în teroare. Ea are 30 de ani,
dar părul ei este cărunt.
– Ți-e teamă pentru viața ei?
– Desigur! Mi-e teamă în fiecare zi. Deși sunt un om păcătos, seara,
înainte de a merge la culcare, repet rugăciunea Domnului și îi
mulțumesc că am mai trăit încă o zi.
David a fost arestat pentru un motiv: să reducă ă la tăcere, deoarece
după arestarea lui și eliberarea soției mele, a venit un om
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Text cu mai multe semne făcute de avocatul lui Plahotniuc, Radu
Chizhychenko, care l-a forțat pe ucigașul Vitalie Proca, să semneze această
hârtie. Traducere: "Subsemnatul, vă informez că nu îl cunosc pe Vladimir
Plahotniuc și nu am primit nicio plată pentru niciun serviciu, nu am nimic de-a
face cu el și nu am avut niciodată. Afirm că informația din presă și din
televiziune cu privire la tentativa de asasinare a lui German Gorbuntsov, pe
care se presupune că am comis-o, este o minciună. Nu am nimic de-a face cu
asta și nimeni nu mi-ar fi ordonat să o fac "

din partea lui Vlad Plahotniuc — Chizhychenko. Apoi, multe mi s-au
făcut multe propuneri.
– Mi-au spus: "Vitaly, depui această hârtie și apoi o trimiți acolo,

astfel încât să ajungă la noi". Apoi i-am spus: "OK. Depun această
hârtie și v-o dau. Ce primesc în schimb? ". Mi-a spus: "Plec acum
pentru Moldova și le spun că ești de acord. Totul este bine. Îl vom
elibera pe cumnatul tău, îi vom elibera pe ceilalți, inclusiv pe
Malarchuk. Vom returna mașina soției tale. Acest caz este închis și
asta este. În afară de aceasta, veți primi o sumă de bani. Este de
aproximativ o jumătate de milion, dar o veți primi în rate, sub o formă
diferită. Asta înseamnă inițial o tranșă mare și ulterior o sumă de 5070".
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Poate că nu avea experiență, de aceea a scris această propunere pe o
foaie de hârtie. A trebuit să afirm că, la un moment dat, am fost
îndemnat de Renato Usatyi să atentez la viața lui Gorbuntsov, să-l
omor. I-am pus omului câteva întrebări, el a răspuns. În plus, a
specificat totul pe o foaie de hârtie. Știu cu cine sunt implicat, în ce am
intrat, cine este în spatele tuturor acestor lucruri, cât de răi sunt toți
acei oameni și dacă am avut ocazia să prind pe cineva că se
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împotrivește, l-am prins .
După aceste vizite, Vitalie Proca a ajuns la concluzia că va fi
extrădat în Republica Moldova și apoi ucis. Soția sa a confirmat-o întrun interviu telefonic: "Dacă ar fi fost extrădat în Moldova, l-ar fi ucis.
Dacă ar fi dezvăluit în mod deschis toate aceste lucruri pe cameră, nu
ar fi văzut niciodată lumina zilei. L-ar fi ucis imediat. Nu ar fi
supraviețuit acolo nici două luni. Poate chiar și pentru o lună și
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jumătate " . Ea a spus, de asemenea, cum Vladimir Plahotniuc a
încercat să deturneze atenția care aplana asupa sa punând presiune
asupra familiei sale.
Iată interviul ei complet: "Mă numesc Tatevic Karlenovna
Davitean, sunt o mama a trei copii. M-am născut în Nagorno-Karabah,
în Stepanakert. În 1993, familia mea s-a mutat la Chișinău. Mama mea
este o persoană cu reputație. Este președintele comunității armeene din
Moldova. Fostul meu soț este Vitalie Proca. Mereu mi-a ascuns ceea ce
făcea. Are un trecut criminal, dar nu mi-a spus nimic. El m-a ținut
departe de asta, de cercurile criminale și de alte lucruri. Acum el este
acuzat că a ucis oameni din ordinul lui Vladimir Plahotniuc.
Îmi amintesc că mama și cu mine eram prezente la întâlnirea cu
avocații bancherului Gorbuntsov, care a supraviețuit unei tentative de
asasinat, pentru care Vitalie își execută sentința în închisoare. I-au
oferit un milion de lire pentru a dezvălui contractantul. L-am refuzat
pentru că am înțeles că Plahotniuc
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Tatevic Davitean, fosta soție a lui Vitalie Proca

ar afla despre asta. Dar acum Vitalie a fost arestat, nu are nimic de
ascuns. Inițial, Plahotniuc dorea să tacă, dar apoi s-a răzgândit și i-a
cerut lui Vitalie să scrie că nu este Plahotniuc cel care a ordonat crima,
ci politicianul Renato Usatyi.
La 17 octombrie 2016, fiul meu mai mare, Tigran, a sărbătorit ziua
de naștere, iar în 18 octombrie am fost reținută, au fost percheziții. Au
venit cu un mandat de percheziție pentru fratele meu și pentru mama
mea. Mama mea este președintele diasporei armeane din Moldova și au
venit la ea. Au venit la Centrul Cultural Armenian și au făcut
percheziții în balaclavas. Cincisprezece persoane au intrat; au rupt
gardul, lacătele de la uși. Au intrat ilegal. Mama mea se afla acolo pe
canapea, este hipertensivă. Înainte de a pleca din Moldova cu copiii
mei, mama și cu mine eram urmăriteA fost o viață plină de frică. Mi-a
fost frică să-i duc pe copii la școală, teamă că cineva mă va lovi peste
cap; întotdeauna mi-am ținut mâinile în buzunare pentru a mă asigura
că nimeni nu va planta
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ceva în ele. Am trăit în frică, pentru că m-am speriat atât de rău.
Trăiam într-un coșmar. Am împachetat și m-am dus la mama mea cu o
valiză. În tot acest timp am locuit cu copiii mei la mama mea. Doar
Dumnezeu știe cum am reușit să fug din Moldova. Termenul
restricțiilor mele de călătorie a expirat vineri (termenul complet a fost
de 30 de zile), iar sâmbătă, nu mai eram la Chișinău. Ei chiar au
regretat că m-au eliberat. Pentru că nu au nevoie de fratele meu deloc.
Joi, înainte de expirarea restricțiilor mele de călătorie, avocatul familiei
noastre, Sasha, a venit la biroul nostru și a spus că poliția pregătea ceva
pentru mine, au vrut să mă acuze cu ceva. Ei nu au prelungit termenul
restricțiilor mele de călătorie, deoarece așteptau să expire, pentru ca ei
să mă poată reține luni. De îndată ce am auzit despre asta, sâmbăta, nu
mai eram acolo. Mi-a fost așa de frică pentru copii că am mers în
Armenia. Omul ăsta, Plahotniuc și anturajul lui sunt capabili de orice.
Scopul unei astfel de presiuni asupra familiei este de a obține
documente de la Vitalie, care-l incriminează pe Plahotniuc.
Am reușit să fug și fratele meu a fost luat ca ostatic pe un caz trist. E
ostatic. Întregul oraș și întreaga țară știu asta. Întrebată de ce fratele
meu este în închisoare, toată lumea spune că este un caz fabricat.
Aceasta este o chestiune de principiu pentru ei - de a-i pedepsi pe
fratele meu pentru că Vitalie și-a deschis gura. Dar în acel moment,
Plahotniuc ne-a presat direct. Dacă n-aș fi fugit, aș fi fost închis într-o
celulă lângă fratele meu.
După ce fratele meu a fost acuzat, mama mea a venit la Constantin
Botnari, la fel ca "Borsetca" (borsetă), mâna dreaptă a lui Plahotniuc.
Fratele meu era prieten cu fiul lui Constantin Botnar, Janik. "Borsetka"
a pus la dispoziție avocatul, pe Radu Chizhychenko, din echipa lui
Plahotniuc.

Tatăl

meu,

Karlen
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Davitean,

mama

mea

și

Constantin Botnari, primul vicepreședinte al partidului de la Plahotniuc, care a
ajutat la presionarea lui Vitalie Proca prin intermediul avocatului, Radu
Chizhychenko

eu — eram cu toții la întâlnirea cu Chizhychenko. Chizhychenko a
venit să ne spună că are nevoie de o hârtie de la Vitalie Proca. Am
înregistrat toate întâlnirile noastre. El a spus că are nevoie de o hârtie.
A scris el însuși textul: Eu, Vitalie Proca, afirm că nu am comis nici
un fel de crimă, iar Vlad Plahotniuc nu mi-a ordonat nici o crimă. Și
nu-l cunosc‖.
Am fost eliberat ca momeală pentru a primi hârtii de la Vitalie
Proca. L-am rugat pe Vitalie să le dea această hârtie. El a răspuns că ar
da această hârtie pentru mine, de dragul familiei, dar brațele lui
Plahotniuc sunt ude până la coate cu sânge.
Am arătat aceste hârtii la conferințele de presă. O hârtie pe care au
primit-o la sfârșitul lunii noiembrie - începutul lunii decembrie, cea dea doua - în mai 2017. Ei erau nemulțumiți de prima, deoarece a fost
înregistrată de un centru de detenție și semnată de un director de
închisoare.
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Și aveau nevoie de o hârtie scrisă de mână, fără înregistrări și
semnături.
Când au primit-o pe a doua, ne-au spus că fratele meu, David, va fi
eliberat. Apoi, Radu Chizhychenko a adăugat pe hârtie că Renato
Usatyi a fost contractantul, nu Vlad Plahotniuc. Și Vitalie a spus:
"Dacă știu adevărul, de ce să spun că era Renato Usatyi? De ce ar
trebui să acuz pe altcineva? ".
Pe 16 iunie 2017, fratele meu, David, a primit 16 ani într-un caz
încurcat. David a luat parte la o bătaie acum 13 ani, un delict minor. Ei
au schimbat-o. Vă atragem atenția că procurorii au preluat în mod
ilegal autoritatea judecătorului și, în mod ilegal, fără proces, au deschis
un nou caz penal. Ei au schimbat natura crimei. Cazul este vechi de 13
ani. Termenul de prescripție a expirat. Ei nu și-au respectat
promisiunile. Mama le-a dat documentele, primul și al doilea. Ei au
spus: "Dați-ne hârtia și totul va fi așa cum a fost înainte", au spus că ne
vor da mașina înapoi și tot ce a fost luat, David va fi eliberat. Le-am
dat documentele de două ori, dar ne-au mințit. Vitalie nu l-a
învinovățit pe inocentul Renato Usatyi, nu ne-au dat nimic înapoi, l-au
închis pe fratele meu timp de 16 ani și l-au torturat. În Moldova nu
există lege, nu există reguli și nu există nici o justiție din cauza lui
Plahotniuc. Și nu poți dovedi că cineva ți-a făcut asta ție sau copilului
tău. Aceasta este ilegalitatea Moldovei. Nu am văzut oameni fără bani
capabili să-și apere drepturile într-un tribunal moldovenesc. Când
fratele meu, David, a fost dus cu forța la procuror, coloana sa a fost
deteriorată. Îți spun că are trei discuri deplasate. Coloana sa a fost
distrusă de genunchierele purtate de polițiști. I-au rănit atât de rău
coloana vertebrală încât nu a putut să meargă. I-au apăsat coloana
vertebrală atât de puternic încât a simțit durerea în timp ce scria.
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La tribunal, el a fost adus de ofițeri SWAT (OMON) purtând
balaclavas. A fost adus ca Osama bin Laden. Ca cel mai rău criminal,
ca un ucigaș. Vă puteți imagina cum este pentru o mamă să vadă asta?
Și nu numai pentru mamă, ci pentru oameni în general? Când atât de
mulți ofițeri OMON vă conduc în instanță, oamenii se sperie. A existat
o asemenea presiune asupra instanței, încât chiar și judecătorul a fost
frică să-și deschidă gura. Apropo, acest judecător, care l-a condamnat
pe fratele meu la 16 ani, și-a părăsit slujba în mod voluntar.
Până în prezent, fratele meu a fost închis timp de un an și jumătate.
Timp de mai mult de un an a fost într-o celulă solitară din pivniță.
Aceasta este cea mai rea celulă din închisoare. Umiditate, apă, fără
ferestre, parter, subsol. Sunt șobolani acolo. Când a fost întrebat "Care
sunt condițiile de detenție?", El a răspuns: "Chiar și un câine are
condiții mai bune decât mine". Fratele meu încă nu primește vizitatori
și colete. Fiul său are deja un an, copilul s-a născut fără tată. Timp de
un an, el și-a întâlnit copilul o singură dată, timp de o oră și jumătate.
El are în permanență interzise vizitele și coletele. Directorul închisorii
i-a spus "vom vedea cum vei supraviețui". A fost o amenințare pentru
viața lui. Journaltv.md a vorbit despre asta. S-a spus că este periculos
pentru David să fie singur pentru că există o amenințare la adresa vieții
sale. Ofițerii OMON i-au distrus sănătatea fratelui meu.
Chiar și acum mama mea vede că familia noastră este
supravegheată – mașini care parchează în apropiere, bărbații ies din
mașini și privesc. Sau rămân în mașinile lor doar uitându-se. Există o
cameră lângă biroul nostru. Înregistrează totul la drum. Supravegherea
este permanentă. Telefoanele sunt ascultate ilegal. Toată lumea din
Moldova știe că există o întreagă structură de securitate angajată în
interceptarea convorbirilor telefonice pentru Plahotniuc. Au scos câteva
înregistrări despre implicarea fostului meu soț în afaceri, unele
înregistrări că a deschis o companie cu ajutorul prietenilor săi. Pentru
un cetățean obișnuit, înseamnă că această interceptare ilegală este
organizată

de

oamenii

din
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Plahotniuc.

Eu

întotdeauna

Conferința de presă a lui Venera Gasparyan și fiica ei, Tatevic Davitean, soția
ucigașului contractat al lui Plahotniuc, Vitalie Proca

m-am uitat în spate. Mereu mă uit împrejur când intru în casă; închid
rapid ușa după mine și o încui. Dacă Vitalie Proca ar fi fost extrădat
din România în Moldova, ar fi fost ucis. Dacă ar fi dezvăluit deschis
toate aceste informații în fața camerei de luat vederi, nu ar fi văzut
niciodată lumina zilei.
Cel mai rău lucru este că familia noastră a sprijinit Partidul
Democrat. De ce ar trebui să sufere fratele meu? Să spunem că m-am
căsătorit, dar acum am divorțat. El suferă pentru fostul meu soț. De ce
ar trebui să sufere familia și copiii pentru tatăl lor și fostul meu soț?
Acum, pe lângă presiunea asupra familiei, oamenii lui Plahotniuc
încearcă să confiște proprietatea noastră și firma pe care o avem. La 10
p. m. ei au venit la contabila noastră cu un mandat de percheziție
pentru a obține de la ea documentele de proprietate ale firmei. Au venit
cu ofițeri OMON în balaclavas. Vroiau să o sperie, să-i dea hârtiile
firmei.
Această persoană este capabilă de orice. Mama chiar a spus într-un
interviu: "Plahotniuc, dă-mi fiul meu înapoi. O să las totul și o să plec
de

aici.

Dă-mi

fiul

meu
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".

Motivul

pentru

care

Texts exchanged by Venera Gasparyan and
Constantin Botnari, Secretary-General of the
Democratic Party of Vladimir Plahotniuc

familia mea rămâne în Moldova este fratele meu închis ilegal. Toată
lumea știe că David este ostatic. Plahotniuc nu este un zeu, nu este un
rege, iar într-o zi totul se va termina pentru el, el va fi considerat
responsabil pentru păcatele sale ".
La o conferință de presă de la Chișinău, condusă de mama lui
Tatevic și David, Venera Gasparyan, șeful comunității armeene din
Republica Moldova, au fost prezentate o serie de documente care
expun activitățile oamenilor lui Vladimir Plahotniuc în povestea lui
Vitalie Proca .
La conferința de presă, Venera Gasparyan și Tatevic Davitean au
discutat despre acțiunile lui Vladimir Plahotniuc și ale lui Constantin
Botnari, care, potrivit dovezilor oferite de Gasparyan, l-au luat de fapt
pe fiul ei, David Davitean, ostatic. Oamenii lui Plahotniuc i-au cerut
să-l convingă pe Vitalie Proca să scrie o declarație care neagă
implicarea lui Plahotniuc în uciderea comandată a lui German
Gorbuntsov la Londra. Anterior, femeia a arătat mesaje text de la
asistentul lui Plahotniuc, Сonstantin Botnari. Numărul de telefon a fost
salvat în telefonul lui Gasparyan, sub numele de "Kostya" este clar
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Programul de televiziune din Moldova care a prezentat video-ul conversației
dintre avocatul lui Plahotniuc, Radu Chizhichenko și Venera Gasparyan
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vizibil în mesajele text ale lor. Venera îl întreabă pe Kostya când va fi
eliberat fiul ei. La început, el îi cere să aibă răbdare, apoi spune că
aceasta este dincolo de competența sa. Femeia întreabă dacă aceasta
este competența lui Radu, iar răspunsul său este da. Gasparyan a
explicat că un bărbat numit Radu a plecat în România la Vitalie Proșa
pentru a obține chiar acea "hârtie" de la el, dar Proca a refuzat să o dea.
Într-o conversație telefonică, a cărei înregistrare a fost transmisă
presei, Proca precizează că se teme de răzbunare din partea
contractorului Vladimir Plahotniuc, după ce dă dovada presupusei sale
neimplicări în acest caz. "Acesta este ultimul nostru atu", spune Proca
la telefon
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Mai târziu, Venera Gasparyan s-a întâlnit cu Radu Chizhychenko
când a înmânat documentul semnat de Vitalie Proca, pe care oamenii
lui Plahotniuc l-au cerut în schimbul eliberării fiului său. Această
întâlnire a fost înregistrată pe video, care a fost prezentată și la
conferința de presă.
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Programul de televiziune din Moldova care a inclus înregistrarea audio a
conversației dintre Venera Gasparyan și avocatul lui Plahotniuc, Radu
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Chizhychenko

Cu toate acestea, după ce hârtia a fost transferată oamenilor lui
Plahotniuc, David Davitean nu a fost eliberat din închisoare, iar familia
Gasparyan-Daviteann a făcut public apel la misiunile diplomatice și
organizațiile internaționale pentru a-i proteja și pentru a opri persecuția
din partea agențiilor de aplicare a legii din Moldova, dar nu au primit
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sprijin .
În interviul său cu televiziunea moldovenească, ucigașul Vitalie
Proca, care este întemnițat în România, l-a acuzat pe Vladimir
Plahotniuc și a atras atenția publicului asupra numeroaselor sale
încercări de mușamalizare, iar acest lucru, în opinia sa, confirmă încă o
dată implicarea sa în crime:
Oameni de bună-credință, dacă domnul Vlad Plahotniuc nu a fost
implicat în toată această mizerie, de ce să-mi aresteze familia? De ce
să-mi trimiți bărbați din echipa sa pentru a-mi aduce propriile
declarații scrise? Să depună o declarație în numele Procurorului
General al țării, să o semneze, să o ștampileze și să o trimită în
Moldova. Care a fost
89

Scrisoarea lui Vitalie Proca scrisă la cererea lui Plahotniuc
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motivul? Dacă sunt o persoană normală, dacă nu sunt vinovat de ceva,
de ce aș avea nevoie de asta? Scrie ceea ce vrei! Fă ce vrei! Nu mă
interesează. Aș proceda astfel, ca un om obișnuit. Ce spune nebunul
despre mine? Aceasta este o prostie! Rămâi în închisoare! Corect? Dar
acest om este inteligent. Stă departe, nu iese în public, nu spune nimic.
Dar, știi, are o declarație pentru public, dar de fapt îi trimite pe cei
apropiați lui Venera Gasparyan, soacra mea. Tu! Du-te la ea pentru o
discuție! Tu! Du-te la el în România și cere-i hârtia. Toate acestea sunt
pe înregistrare.
Omul care a venit direct de la Plahotniuc a venit cu oferte. Nimeni
nu îl forța, el doar a venit și a vorbit. Toate acestea au fost înregistrate
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audio și video .
Ucigașul, Vitalie Proca, îl acuză pe Vladimir Plahotniuc că a
ordonat asasinate și spune că este gata să treacă testul poligrafic:
Știți, domnule Vlad Plahotniuc, știu ce am făcut și știți ce ați
comandat și ar fi minunat dacă v-ați asuma responsabilitatea, pentru că
eu mi-am asumat responsabilitatea și am primit 21 de ani, și voi
rămâne în închisoare pentru asta. Ar fi mai bine dacă v-ați asuma și
dumneavoastră responsabilitatea. Aș dori să vă spun un lucru: mai
devreme sau mai târziu, consecințele vor rezulta din cuvintele mele.
Indiferent dacă sunt credibile sau nu, aceasta va fi decisă de autoritatea
77

competentă .
Mă voi confrunta cu el și vom merge împreună pentru a trece
testul poligrafic. Dacă face declarații, voi face și eu declarații. Asta
trebuie să facă dacă este un om cinstit, dacă este un om respectat, așa
78

cum crede el că este și cum alții îl consideră că este .
Cazul de tentative de ucidere a bancherului Gorbuntsov de către
Vitalie Proca la ordinul lui Vladimir Plahotniuc a fost departe de a fi
singurul. În Moldova, o serie de decese misterioase ale politicienilor
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și oameni de afaceri care s-au opus oligarhului sunt asociați cu munca
"echipelor mortale".
De exemplu, Alexandr Petkov, un politician moldovean, fost
adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, spune într-un interviu
telefonic:
―A fost o poveste senzațională cu deputatul Ion Butmalai. El este un
fost deputat, care în 2014, potrivit cu versiunea oficială, s-a sinucis. A
fost găsit în garajul său și nimeni nu știe de ce, cu două gloanțe în
inima lui. Înainte de aceasta, el aflase ceva legat de corupție și de
contrabandă. Știu asta pentru că, cu doar două zile înainte de moartea
lui, m-a sunat și mi-a spus că în câteva zile va vorbi cu presa. Câteva
zile mai târziu, era 9 decembrie 2014, el a fost găsit în propriul său
garaj. Investigația a fost făcută superficial. La acea vreme era încă
membru al echipei lui Filat, dar a început să acționeze independent. El
a fost inițiat într-un fel de relație coruptă. Și în perioada 2012-2013, a
început să vorbească în parlament împotriva lui Plahotniuc și să
organizeze conferințe de presă. Este un lucru când opoziția se pronunță
și este altceva când un reprezentant al coaliției de guvernământ
acționează așa. Pentru Plahotniuc era mult mai dureros. Sunt sigur că
omul a fost ucis. Foarte puțini oameni se îndoiesc, în special familia
sa―.
Politicianul moldovean a mai spus că în "echipele mortale" ale lui
Plahotniuc nu sunt doar ucigași, ci și numeroși militanți bine pregătiți și
echipați sub conducerea firmelor de securitate controlate de oligarh.
Aceste structuri efectuează supravegheri ilegale și interceptarea
convorbirilor telefonice ale oamenilor de afaceri și oficialilor
guvernamentali nedoriți; și acești militanți, printre altele, dispersează
demonstrații pașnice:
"Miezul" echipelor mortale" ale lui Plahotniuc nu sunt doar ucigași,
ca Vitalie Proca, ci și o serie de firme de securitate, cum ar fi" ArgusS". În primă fază, compania era condusă de fostul director
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Un membru al unui club de lupte finanțat de Vladimir Plahotniuc care a atacat
un binecunoscut avocat din Moldova, Anna Ursaki, și jurnaliștii care se
opuneau lui Vladimir Plahotniuc
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al Centrului pentru Combaterea Corupției, apoi de viceprim-ministru,
apoi de ministrul de Interne Valentin Mejinschi și apoi de Valentin
Zuba, fost ministru adjunct de interne. Această structură de securitate
deținea cel mai serios și modern echipament și arme de luptă. Desigur,
au lunetiști. Aici legea nu funcționează. Aceștia sunt militanți pregătiți
pentru sarcini speciale. Nu au fost 50, nu 100 și nu 200. Din câte știam
atunci, în 2013, erau aproximativ 600. În prezent este o armată
serioasă capabilă să ofere nu numai protecție, ci și să efectueze
operații militare serioase împotriva oricui, inclusiv a structurilor de
stat. În mod oficial, au permisiunea pentru pistoale cu aer comprimat.
Ei nu ezită să folosească arme automate sub acest pretext. Există
fotografii în care pozează în mod fățiș cu puști de asalt, cu puști M-16.
Această structură dispune de echipamente foarte serioase, inclusiv
dispozitive electronice de supraveghere; îi urmărește pe politicieni și
oamenii de afaceri. În 2013,
93
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Clubul ―WAK-1F Moldova‖ , ai cărui luptători fac parte din ―echipele
mortale‖

am publicat chiar și un document al Serviciului special al Moldovei Serviciul de Informații și Securitate (ISS). Acesta este un
memorandum adresat directorului ISS, (în acel moment Mihai),
referitor la această structură. Documentul a dezvăluit cine lucra acolo
și cum, ce echipament aveau și că erau o amenințare la conducerea de
vârf a țării. L-au supravegheat pe Filat când era premier. Ei dispersează
demonstrații împotriva lui Vladimir Plahotniuc. Eu personal am fost
atacat de ei. Acest lucru s-a întâmplat în mai 2015, când un politician
moldovean, Petrenco, și activiștii săi au protestat în fața casei lui
Plahotniuc. Am mers cu un avocat, Anna Ursaki, în jur de ora 10 seara,
când am văzut într-o emisiune că oamenii pur și simplu erau bătuți
acolo.
La un moment dat, am mers pe aleea vis-à-vis de casa lui
Plahotniuc. Am luat un cameraman cu noi. Noi mergeam și el
înregistra. Ne-am uitat la curte și era plin de oameni. La început,
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Oligarhul Vladimir Plahotniuc, kickboxerul Konstantin Tutu și Damir Dorin. În
2012, Konstantin Tutu a participat la o luptă la Orhei, în timpul căreia șeful crimei
moldovenești, Aleksey Veretko, a fost ucis. Mai târziu a devenit reprezentant al
partidului lui Plahotniuc în Parlamentul Republicii Moldova. Un fost ofițer de
poliție, Damir Dorin, este numit unul dintre liderii "echipelor mortale" ale
oligarhului

chiar am crezut că acestea sunt niște forțe speciale. Nimeni nu știa
despre această armată, nimeni nu știa cum era. Ne-am apropiat de
barieră și am auzit "Disperați-i! Împingeți-i după colț! ". Eram trei Ursaki, cameramanul și eu. Când o armată de oameni îmbrăcați cu
căști și armură de corp se îndreaptă spre tine și te bate cu bastoane, nu
înțelegi ce se întâmplă. Polițistul care a venit acolo a spus că le era
frică de acești oameni. Nu am intrat în curtea lui Plahotniuc; doar am
trecut pe lângă casa lui Plahotniuc. Și echipamentul lor nu diferă de cel
al poliției și, într-adevăr, este chiar mai bun. Acest lucru s-a întâmplat
în 2015. Chiar și astăzi, poliția nu posedă astfel de echipament.
Aceiași oameni au dispersat demonstrații împotriva lui
Plahotniuc. Poliția nu acționează așa. Era clar că aceștia erau alți
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oameni, complet macho. Au început să bată oameni, în ciuda faptului
că erau femei și cetățeni în vârstă. Poliția pur și simplu nu și-a permis
astfel de lucruri. Era clar că erau oameni care nu aveau legături cu
poliția, care știau că pur și simplu vor scăpa basma curată. Nu se
supuneau șefilor de poliție. Dar știm că șefii de poliție le-au spus ceva,
dar ei nu au ascultat. Era evident că aceasta era o structură diferită.
Apoi au participat întotdeauna la dispersarea demonstrațiilor ".
"Echipele mortale" ale lui Plahotniuc sunt formate din criminali ca
Vitalie Proca, foști ofițeri de poliție, ca Valentin Zuba, foști
viceminiștri ai afacerilor interne și sportivi din diverse cluburi de lupte
finanțate de oligarh. Acestea includ WAK 1F Moldova, FEA
("Federația luptelor și spectacolelor") și diverse cluburi de lupte, cum
ar fi Leon. Luptătorii lor sunt, de asemenea, folosiți pentru a ataca
jurnaliștii și figurile publice nedorite.
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III
Raiduri și tâlhării

Rezultatul anti-rating al dlui Plahotniuc
este de 93%, iar aproape toată lumea din
Republica

Moldova

crede

că

este

responsabil pentru sechestrări ilegale,
furtul a un miliard de dolari și jefuirea
fondurilor

publice.

Oamenii

cred

că

Vladimir Plahotniuc creează o problemă
majoră în Moldova.
Alexei Tulbure, fost Reprezentant
Permanent al Republicii Moldova la Consiliul
Europei și la ONU
Fostul președinte al companiei ASITO,
Eugeniu Slopac, ne-a oferit acțiuni. Dar
domnul Plahotniuc mi-a spus: "Să-l înșelăm".
El nu are nici o responsabilitate și onoare.

Victor Țopa, fostul partener de afaceri
al lui Vladimir Plahotniuc.
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Ilustrația investigației jurnalistice de către "Rise Moldova"

Jurnaliști, politicieni și experți moldoveni au acuzat în mod repetat că
Vladimir Plahotniuc a fost implicat în afaceri ilegale: traficul de arme
și droguri, organizarea prostituției și spălarea banilor. Ei au explicat în
detaliu modul în care domnul Plahotniuc, folosind statutul său de
sponsor principal al Partidului Comunist din Republica Moldova și
fiind un bun prieten al lui Vladimir Voronin, președintele Republicii
Moldova, a confiscat o serie de companii și întreprinderi importante.
Pentru a-și crea imperiul de afaceri, domnul Plahotniuc a folosit
metode ilegale și criminale pentru a confisca companii și tâlhărească
antreprenorii. Astfel, a reușit să obțină controlul asupra fluxului de
bunuri în Republica Moldova, inclusiv importul de carne, pește,
81

electricitate, telefoane mobile, computere și mobilier .
Vladimir Plahotniuc controlează cea mai mare parte a economiei
Moldovei, totuși, el a declarat oficial doar câteva companii, printre
care "Prime Management". În octombrie 2014, înainte de alegerile
parlamentare, el a informat Comisia Electorală Centrală a Republicii
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Moldova că deține toate acțiunile acestei societăți .
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Adresele serverului firmelor lui Vladimir Plahotniuc, furnizate de jurnaliștii
moldoveni
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Investigația jurnalistică a "Rise Moldova"
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a dezvăluit un număr

de companii din imperiul de afaceri Plahotniuc, pe care le-a ținut
ascunse. S-a dovedit că firmele lui Plahotniuc și Partidul Democrat din
Moldova au adrese electronice care au fost administrate în același loc.
Setările pentru site și e-mail au fost stocate pe un singur server ns01.finpar.md. Jurnaliștii moldoveni și români au analizat setările
numelor de domenii ale site-ului web al Partidului Democrat din
Moldova și site-urile și denumirile de domenii ale e-mail-ului
următoarelor companii Plahotniuc: Finpar, CANAL 3, hotel CODRU,
hotel NOBIL, canal TV PRIME, ARGUS - Compania de securitate,
compania ANGEL-S, clubul de noapte Drive etc.
La sfârșitul anului 2010, în ajunul apariției sale pe scena politică,
într-o emisiune pe postul de televiziune Prime TV, Vladimir
Plahotniuc a spus că "are peste 5000 de angajați și peste 30 de
manageri care operează grupul de companii într-o gamă largă de sfere:
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managementul hotelier, mass-media, imobiliare și finanțe " . În câțiva
ani a câștigat cea mai mare parte a capitalului său și a obținut controlul
asupra celor mai importante companii din Republica Moldova în
schimbarea proprietarilor
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Drive nightclub, owned by Vladimir Plahotniuc
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ai unui număr de întreprinderi private și de stat . Experții și
politicienii moldoveni spun în mod deschis că, în acest scop, a folosit
"echipele mortale", combinate cu controlul instanțelor și al agențiilor
de aplicare a legii. Înainte de a obține controlul asupra acestor
companii, Vladimir Plahotniuc a organizat o serie de arestări ale
directorilor și proprietarilor companiilor.
Mai jos sunt câteva cazuri descrise mai devreme în presa
moldovenească.
•

Sechestrarea companiei "Business Market", care a fost ulterior
transferată companiei "Techno-engineering" controlată prin terți de
către Vladimir Plahotnuic (Andrian Nichifor, fondatorul "Technoengineering" este acum în închisoare).

•

Prin

inițierea

procedurilor

penale

împotriva

administrării

magazinului "Gemenii" și a acționarilor săi, domnul Plahotniuc a
reușit

să

pună

stăpânire
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pe

societate.

Magazinul "Geminii" în centrul Chișinăului

•
•
•

Confiscarea producătorului de alcool "Aroma" prin amenințări cu
moartea directorului general Simion Leva.
Confiscarea companiei de securitate "Tantal" și arestarea
directorului său.
Confiscarea unei fabrici de panificație și arestarea lui Victor
Moraru, care anterior conducea fabrica.

•
•

Confiscareafabricii de panificație Franzeluța și arestarea lui
Spiridon Danilescu, director general.
Încercarea de a confisca fabrica producătoare de carne Carmez și
87
de arestare a CEO-ului său, Anatoly Kișlaru .
Fostul membru al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandr
Petkov, dezvăluie în detaliu modul în care domnul Plahotniuc își
exercită controlul asupra sistemului judiciar din Moldova pentru a se
ocupa de cei nedoriți sau de cei care scapă de pedeapsă: "Există multe
exemple cum proceduri penale sau administrative au fost începute
împotriva
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Compania "Aroma" (producător de vinuri și coniacuri din Chișinău)

celor de care dl Plahotniuc dorea să scape. De exemplu, cazul
politicianului moldovean și al fostului parlamentar Grigore Petrenco este
legat de răzbunarea lui Plahotniuc pentru investigarea de către Petrenco a
comisiei parlamentare a așa-numitei "vânători regale", în care un om de
afaceri Sorin Paciu a fost ucis. Plahotniuc a folosit resursele de stat pentru
a

mușamaliza

vânătoarea.

Actualul

102

ministru

de

interne

al

Fostul deputat al Republicii Moldova, Grigore Petrenco, a condus o
investigație parlamentară a "vânării regale", unde a fost ucis Sorin Paciu. Au
fost inițiate proceduri penale împotriva lui Grigore Petrenco ca răzbunare a
domnului Plahotniuc pentru această investigație.

Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, a fost, de asemenea, implicat
în încercarea de a ascunde acest caz. Toate dovezile indicau atunci
procurorului general Zubko. Acest scandal a dus la demisia
Procurorului General și a fost o lovitură gravă pentru regimul lui
Plahotniuc ".
Un alt exemplu al afacerilor lui Vladimir Plahotniuc a fost
confiscarea Victoriabank, una dintre cele mai importante bănci din
Moldova. Acest caz a fost investigat la Curtea din Londra.
În 2005, domnul Plahotniuc a fost numit vicepreședinte al
Victoriabank, iar un an mai târziu a devenit președinte. În această
perioadă a cooperat cu frații Țopa, co-proprietari ai băncii. Fostul șef al
Victoriabank Viktor Țurcan consideră că Vladimir Plakhotniuc a
achiziționat acțiuni în mod ilegal
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Prietenul bul al lui Vladimir Plahotniuc, ministrul Afacerilor Interne al
Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, care a fost angajat să mușamalizeze
uciderea lui Sorin Paciu la "vânătoarea regală"

Fostul partener de afaceri al lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav
Platon, care a fost ulterior înșelat de el, a furnizat dovezi că în 2011
domnul Plahotniuc i-a vândut 38% din acțiunile Victoriabank. Potrivit
Curții de la Londra, acțiunile au fost dobândite prin confiscare ilegală.
Vânzarea de acțiuni a avut loc după confiscarea ilegală a unui număr
de companii și bănci, realizată de OTIV Prime Holding B. V.,
controlată de domnul Plahotniuc. Din partea oligarhului, contractul a
fost semnat de actualul președinte al Parlamentului, Andrian Candu
În declarația sa publică din 20 martie 2017, Veaceslav Platon a
oferit informații detaliate despre ceea ce s-a întâmplat:
―În decembrie 2011, un grup de investitori ale căror interese le-am
reprezentat în Moldova au achiziționat acțiuni ale Viktoriabank de la
domnul Plahotniuc (38,2%), Banca de Economii (aproximativ 28%),
compania ASITO
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(aproximativ 50%), Victoria Asigurari (aproximativ 85%) și
compania Alpha Engineering care controlează Hotelul Național.
Tranzacția totală a fost de 80 milioane dolari americani.
Majoritatea acțiunilor au fost furate de domnul Plahotniuc ca
urmare a confiscărilor ilegale ale societăților fraților Țopa în 2011. La
momentul tranzacției, dl. Plahotniuc i-a asigurat pe investitori că va
plăti banii către frații Țopa drept o compensație generoasă. El a arătat
acordul de conciliere semnat de domnul Țopa. Așa cum s-a dovedit
mai târziu, acordul a fost fals.
Investitorii au făcut împrumuturi la Victoriabank pentru a plăti
tranzacția. Împrumuturile au putut fi luate numai de companiile
moldovenești. Pentru că

Victor Țurcan, fostul șef al Victoriabank
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investitorii nu dețineau companii moldovenești, domnul Plahotniuc lea permis să-i folosească propriile companii. Investitorii și-au folosit
propriile depozite și depozitele partenerilor lor. În decembrie 2011,
Viktoriabank a emis către patru societăți în șase zile 40 de milioane de
dolari SUA, care au fost eliberate într-o singură zi în străinătate și au
revenit înapoi la Victoriabank prin escrow.
Escrow este un cont deschis de către o bancă pentru o tranzacție în
care părțile nu au încredere unii în alții. Ei pun banii în bancă ca într-o
cutie de depozit, banca transferă banii către vânzător numai după ce
îndeplinește obligația față de cumpărător.
Contractul a fost semnat de Andrian Candu, în numele domnului
Plahotniuc, de vicepreședintele băncii Victoria, Ludmila Vangheli și
de investitor. După acumularea în escrow a 75 milioane USD (5
milioane de dolari americani au fost plătiți în avans) și reînregistrarea
acțiunilor și a companiilor de la domnul Plahotniuc către investitori, 75
milioane de dolari au fost transferați de la Victoriabank la OTIV
Prime, unde domnul Plahotniuc era proprietarul.
În 2013, domnul Platon a oferit dovezi într-un tribunal olandez
împotriva domnului Plahotniuc, ceea ce a dus la sechestrarea activelor
lui Plahotniuc în valoare de 65 de milioane de dolari. În 2013, Victor și
Viorel Țopa au făcut apel. Dl Platon și dl Kontievski s-au întâlnit în
Italia cu avocații fraților Țopa și au dat declarații scrise cu privire la
tranzacția din 2011. Pe baza acestor declarații, Curtea olandeză a
confiscat activele domnului Plahotniuc în valoare de 65 milioane de
dolari în Olanda
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Fostul coproprietar al băncii, Victor Țopa, își amintește că, atunci
când erau parteneri de afaceri, Vladimir Plahotniuc a încercat în mod
repetat să execute confiscări ilegale a proprietății altcuiva:
"Eugeniu Șlopac (fostul președinte al companiei ASITO) ne-a
oferit să cumpărăm acțiuni ale ASITO la un preț bun, dar domnul
Plahotniuc mi-a spus:" Să-l înșelăm ". Am fost împotriva acestei idei
și am spus că nu am
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Contractul a fost semnat de actualul Președinte al Parlamentului, Andrian
Candu

Vrut să fac asta pentru că Șlopac ne făcuse o ofertă la un preț bun. Al
doilea incident a avut loc în jurul anului 2007, când i-am spus lui
Plahotniuc că trebuie să-i plătim lui Galina Proidisvet, fostul acționar
al Victoriabank.
107

Contractul a fost semnat de actualul Președinte al Parlamentului, Andrian
Candu

Plahotniuc a argumentat: "Ai înnebunit?" Apoi mi-am dat seama că nu
putem fi acționari în bănci și nu am putut lucra împreună. Este greu
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pentru noi să trăim într-o singură țară " .
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Contractul a fost semnat de actualul Președinte al Parlamentului, Andrian
Candu

Înșelătoria cu acțiunile ASITO a fost efectuată de Vladimir Plahotniuc
prin controlul asupra instanțelor. Acest caz a fost investigat de Proiectul de
raportare

a

crimei

organizate
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și

a

corupției

(OCCRP),

Contractul a fost semnat de actualul Președinte al Parlamentului, Andrian
Candu

sprijinite de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
(USAID) și Fundațiile pentru o Societate Deschisă. Acest proiect
reunește sute de jurnaliști din întreaga lume. Mai târziu, jurnaliștii
110

O parte din schema de fraudă a Victoriabank

Proiectului de Raportare a Criminalității Organizate și Corupției au
primit următoarele informații
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Ucraineanul Bogdan Kuchay a devenit personajul principal al unui alt
proces judiciar în Moldova în 2013, după ce el și colegul său ucrainean Roman
Rybchenko, 22, au obținut șapte acțiuni sau 0,00014% din capitalul social al
Companiei Internaționale de Asigurări SA "ASITO" .

Anchetatorii spun că au achiziționat aceste acțiuni numai pentru
a da în judecată compania și pentru a-i bloca conturile bancare, astfel
încât ASITO să nu poată plăti pensile a peste 8.000 de cetățeni
pensionari moldoveni.
Judecătorul din Chișinău, Svetlana Garstea-Bria, a condus favoarea
lui Kuchay, iar pensionarii au încetat să mai primească bani.
După cum au descoperit jurnaliștii moldoveni, MDL137 milioane
(leu moldovenesc) din "miliardul dispărut" au fost folosiți pentru
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achiziționarea sediului central al ASITO la Chișinău , care în cele din
urmă a trecut sub controlul domnului Plahotniuc. Banii au fost alocați
de Banca de Economii (BEM) sub forma a două împrumuturi. După ce
au fost trimiși off-shore, banii s-au întors în țară sub masca
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Eugeniu Șlopac, fostul președinte al ASITO, care a fost înșelat de Vladimir
Plahotniuc

a unei investiții britanice. Potrivit Băncii Naționale, ambele
împrumuturi nu au fost rambursate până în prezent. Proprietarii
sediului central al ASITO s-au schimbat de mai multe ori, iar în final
Vladimir Plahotniuc a devenit proprietar. Afacerea a coincis cu
vânzarea cabanei de către Russu companiei offshore din Cipru,
reprezentată de Yuri Lunkash - un prieten al oligarhului Vladimir
Plahotniuc. Jurnaliștii au descris ce s-a întâmplat după cum urmează:
în data de 10 noiembrie 2014, Banca de Economii a emis un împrumut
de peste 375 milioane MLD către Provolirom SRL. La 11 noiembrie
2014, Banca de Economii a emis încă un împrumut pentru Voximar
Com SRL, în valoare de peste 50 milioane MLD. Împrumuturile au
fost alocate chiar înainte de etapa finală a escrocherii "frustul a un
miliard" de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ambele
credite au fost luate de companii suspecte, care, conform raportului
Kroll, fac parte dintr-un
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grup de companii al lui Ilan Shor, în acea perioadă el era președintele
consiliul administrativ BMS.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, banii au fost retrași din bancă ca
urmare a unui acord între doi oameni de afaceri - Veaceslav Platon și
Ilan Shor. Creditele au fost transferate în conturile companiilor
offshore și britanice. Din cele două împrumuturi emise de BEM pentru
suma de peste 426 milioane lei moldovenești, o treime (137 milioane
lei moldovenești) a fost transferată în conturile companiei britanice
Calmview Services Limited. În patru luni, acești bani au revenit în
Republica Moldova. Potrivit cauzei penale deschise de Procuratura
Anticorupție, aceste fonduri au fost transferate în conturile societății de
asigurări ASITO din cadrul Moldindconbank, care la acel moment erau
controlate de Vyacheslav Platon.
Jurnaliștii moldoveni au încercat să obțină un comentariu de la Ilan
Shor prin intermediul secretarului de presă al partidului lui Shor, Alina
Șargu. Cu toate acestea, nu a fost făcut niciun comentariu cu privire la
posibila existență a acordului Shor-Platon.
Scopul plății este răscumpărarea sediului central al companiei
situate în centrul orașului Chișinău, chiar vizavi de Academia de Studii
Economice din Moldova. În martie 2015, o companie puțin cunoscută
din Moldova, Pavrapid, devine proprietarul clădirii de 6,6 mii de metri
pătrați, destinată închirierii. Ambele credite, conform Băncii Naționale
a Moldovei, sunt încă listate "în bilanțul Băncii de Economii, ca fiind
în curs de lichidare pentru datorii".
Actualul proprietar al clădirii este Continental Business Invest,
deținut de omul de afaceri Vladimir Russu și partenerul său de afaceri Nina Ladygina, de 75 de ani. În martie, Vladimir Russu a transferat
titlul de proprietate a casei sale de lux de peste două mii de metri
pătrați. Noul proprietar a fost o companie din Cipru ―Investar
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Former head office of ASITO SA — an office building with an area of more
than 6,600 square meters is located in the center of Chisinau, on G.
Banulescu- Bodoni street

Investments Ltd‖. Potrivit presei moldovenești, interesele companiei
cipriote au fost reprezentate cu încredere de prietenul lui Vladimir
Plahotniuc, Yuri Luncașu. El l-a însoțit președintele Partidului
Democrat, Vladimir Plahotniuc, în călătoriile sale la o vilă din Franța.
În 2010, Vladimir Plahotniuc a confiscat 4,1% din acțiunile
Victoriabank aparținând lui Viorel Țopa. De asemenea, el a confiscat
acțiunile altor întreprinderi ale lui Victor Țopa. Acest lucru a ieșit la
lumină în mai 2010, când un reprezentant al domnului Țopa urma să
participe la reuniunea acționarilor, însă cererea lui a fost refuzată.
Frații Țopa au descoperit că există o decizie judecătorească ilegală în
care acțiunile lor au fost înstrăinate în favoarea unei companii offshore
necunoscute. După cum s-a dovedit mai târziu, această companie a fost
controlată de prietenii lui Vladimir Plahotniuc. Cu ajutorul
judecătorilor aflați sub controlul său, oligarhul a falsificat hotărârea
judecătorească în care acțiunile aparținând fraților Țopa au fost
transferate unei companii offshore sub controlul domnului Plahotniuc.
114

Cronica lui Vladimir Plahotnyuc, Yuri Luncașu, care a reprezentat interesele
companiei care a achiziționat clădirea ASITO

Aceleași schemă a fost folosit și pentru confiscarea altor bunuri ale
fraților Țopa. După ce au încercat să-și apere proprietatea prin mijloace
legale și au depus cererea în instanță, Plahotniuc a folosit "echipele
mortale". Presa a raportat că ucigașul contractat al lui Plahotniuc,
Vitalie Proca, a primit deja ordinul de ucidere a fraților Țopa și numai
extrădarea ucigașului de la Moscova în România a împiedicat uciderea
lor
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În același timp, agențiile de aplicare a legii controlate de oligarh
Vladimir Plahotniuc au inițiat urmărirea penală împotriva
antreprenorilor. La 19 octombrie 2012, Curtea de la Buiucani l-a
condamnat pe Victor Țopa la zece ani într-un penitenciar închis
(prevenind orice contact).
La 13 ianuarie 2012, Curtea de la Buiucani l-a condamnat pe
Viorel Țopa la opt ani de închisoare într-un penitenciar închis și a
ordonat confiscarea tuturor bunurilor sale, inclusiv a casei familiale
115
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Victoriabank‘s former owners and former Plahotniuc‘s business partners,
Victor Topa and Viorel Topa subsequently deceived by him

Sub amenințarea cu uciderea, frații Țopa au fost forțați să fugă în
Germania, unde au primit azil politic. Astfel, antreprenorii nu au voie
să se întoarcă în Moldova și nu-și pot proteja afacerile.
Imperiul media al domnului Plahotniuc a început o campanie
împotriva fraților Țopa numindu-i "evadați". Potrivit domnului Platon,
Vladimir Plahotniuc "și-a jefuit partenerii de afaceri cei mai apropiați,
i-a condamnat la închisoare, acum îi numește evadați în cel mai cinic
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mod" .
Această confiscare ilegală a acțiunilor Țopas nu a fost singurul
incident. Presa a raportat că nu numai Curtea Supremă din Londra, ci
și Curtea Supremă din Cipru (Nicosia) au avut întrebări pentru domnul
Plahotniuc în legătură cu confiscările ilegale. Materialele prezentate
instanței au indicat că acțiunile confiscate ale Bancii de Econmii au
fost împărțite în patru părți egale și transferate către patru societăți din
Rusia
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Banca de Economii, o victimă a fraudei

Cazul împotriva lui Vladimir Plahotniuc a fost introdus și în Curtea
olandeză. De fapt, frații Țopa au reușit să dovedească vinovăția
domnului Plahotniuc. Dar "echipele sale mortale" îi intimidau pe
martori. Cetățenii moldoveni Veaceslav Platon și Yuri Kontievski au
oferit mărturii despre implicarea lui Vladimir Plahotniuc. Dar, în
conformitate cu metodologia deja dezvoltată, au fost inițiate proceduri
penale în Republica Moldova împotriva rudelor și prietenilor. Prin
urmare, martorii au fost forțați să își retragă mărturia pentru a salva
viețile rudelor.
În mărturia sa, Veaceslav Platon afirmă:
―Vladimir Plahotniuc mi-a spus că toate problemele noastre ar
putea fi rezolvate imediat (toate acuzațiile împotriva mea și a lui Yuri
Kontievski, precum și împotriva rudelor și prietenilor noștri vor fi
retrase, persoanele arestate ilegal ar fi eliberate) dacă Yuri Kontievski
și cu mine ne retragem mărturiile în favoarea lui Victor și Viorel
Țopa. Printre altele,
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a fost promis că Vitaliy Burlaku și Tatyana Baglay menționați mai sus
vor fi eliberați și vor fi plasați în arest la domiciliu imediat după ce
vom da mărturii false. În caz contrar, ei vor fi condamnați pe termen
lung ". Potrivit domnului Platon, în caz de refuz, domnul Plahotniuc la amenințat cu o procedură penală împotriva lui și a partenerului său
de afaceri, Kontievski, precum și împotriva rudelor, ceea ce ar fi
condus la condamnări îndelungate. Amenințările domnului Plahotniuc
i-au forțat pe domnii Platon și Kontievski să-și retragă mărturiile în
instanța de la Amsterdam
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În interviul său Veaceslav Platon raportează:
"Am cumpărat aceste acțiuni de la Vlad Plahotniuc, inclusiv
acțiunile pe care le-a furat de la frații Țopa. Le-am vândut domnului
Shor în 2013. Le-am vândut din cauza presiunii asupra mea și a
partenerilor mei de afaceri de la organele de drept. Am fost obligați să
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le vindem" .
Cu toate acestea, frații Țopa și-au continuat lupta. Ei au descoperit
că o parte din companiile offshore, care în cele din urmă au devenit
proprietari ai acțiunilor Victoriabank și ale altor companii aparținând
fraților Țopa, au fost înregistrate în Marea Britanie. Frații Țopa au adus
cazul la curțile din Londra și Edinburgh. Tribunalul din Londra a
expus conexiunea lui Tomdal Limited cu Vladimir Plahotniuc. Această
societate a fost legată de alte companii offshore care au primit acțiunile
furate ale fraților Țopa.
În instanță, șeful companiei offshore Tomdal Limited a prezentat
documente și o copie a pașaportului străin al lui Vlad Plahotniuc,
confirmând că societatea era pe deplin deținută de el. Documentele au
mai spus că orice acțiune făcută de Tomdal Limited a fost direct
convenită cu domnul Plahotniuc
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. În același timp, instanțele din

Anglia și Scoția au dispus reținerea documentelor și a serverelor a 17
companii și a unui număr de persoane implicate în atacurile raid din
Republica Moldova. Perchezițiile și reținerea de documente și servere
au avut loc simultan în toată Anglia. În consecință,
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legătura companiilor cu Vladimir Plahotniuc a devenit perfect
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vizibilă . Drept urmare, instanța din Regatul Unit a arătat că
Vladimir Plahotniuc este principalul beneficiar al confiscărilor raid ale
acțiunilor fraților Țopa..
Procesul a fost dificil deoarece domnul Plahotniuc a depus eforturi
pentru a mușamaliza totul. Cu toate acestea, munca scrupuloasă a
avocaților și anchetatorilor a dezvăluit conexiunile. Avocatul fraților
Țopa, Patrick Boylan, a remarcat:
"Unele dintre aceste companii au fost urmărite penal ca reclamanți
în procedurile judiciare privind confiscările ilegale din Moldova; alte
companii au primit mizele care au fost furate în timpul atacurilor raid
din Moldova. Pentru a convinge instanța să accepte cererile noastre,
am furnizat documente și informații care fuseseră deja depuse în
timpul altor procese. Dovezile au inclus documente care confirmă
faptul că o persoană care se află în spatele uneia dintre aceste companii
și care deține o serie de companii în Scoția și Anglia este cetățean al
Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc "
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Potrivit rezultatelor investigației din Marea Britanie, Victor și
Viorel Țopa au trimis o scrisoare deschisă conducerii Republicii
Moldova și organizațiilor internaționale, unde au declarat că domnul
Plahotniuc a fost organizatorul și beneficiarul sechestrului ilegal în
Republica a Moldovei în perioada 2010-2011 și au cerut investigarea
acestui caz. Tribunalul din Londra a înghețat activele companiei
Tomdal Ltd, care aparține dlui Plahotniuc. However, the oligarch had
already moved his assets to Russia. El a folosit o schemă pe care o va
folosi din nou în timp ce fura un miliard de dolari de la banca națională
a Republicii Moldova. Compania rusă a depus o cerere de creanță
fictivă împotriva companiei Tomdal Ltd. Cererea a fost soluționată
prin decizia ilegală a instanței. Numindu-l pe Vladimir Plahotniuc, un
"păpușar", jurnaliștii au relatat: "A existat un transfer al acțiunilor
Tomdal Ltd înghețate de către Curtea Supremă a Regatului Unit, în
Rusia. Curtea de la Londra a demonstrat că compania domnului
Plahotniuc

Tomdal
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Ltd

Vladimir Plahotniuc. Potrivit experților moldoveni, din 2000, Republica
Moldova suferă pierderi, iar oligarhul primește active pentru sute de milioane
de dolari
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Hotelul Codru confiscat de Vladimir Plahotniuc printr-o schemă de corupție
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a fost responsabil pentru confiscările ilegale de proprietate în 2011.
Ulterior, instanța a decis să înghețe acțiunile. Păpușarul (domnul
Plahotniuc), dorind să le salveze, a creat o schemă vicleană: acțiunile
au fost transferate unei companii ruse care a depus o cerere de creanță
împotriva Tomdal Ltd, soluționată prin decizia ilegală a instanței.
Astfel, a fost încălcată hotărârea Curții de la Londra și, ulterior,
Republica Moldova a fost nevoită să plătească pierderile acționarilor,
iar păpușarul (dl Plahotniuc) ar fi putut avea probleme cu justiția din
Londra "
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O schemă similară a fost folosită pentru a obține controlul asupra a
trei bănci importante din Republica Moldova (Victoriabank, Banca de
Economii și Agroindbank), compania de asigurări ASITO și multe
alte companii.
În 2010, oligarhul Vladimir Plahotniuc a devenit proprietarul
complexului hotelier Codru, care este situat în inima Chișinăului, la 20
de minute de Aeroportul Internațional, și este alcătuit din 3 clădiri
moderne.
În 2008, aceste clădiri au fost achiziționate de compania offshore
Daranian Holdings Limited. După achiziție, au trecut pe la mai multe
companii offshore
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, iar în 2010 au devenit proprietatea Finpar
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Invest, controlată de domnul Plahotniuc .
Jurnaliștii moldoveni au relatat: "Una dintre tranzacțiile efectuate
sub conducerea Partidului Comunist la sfârșitul anului 2008 a fost
extrem de reușită și profitabilă - privatizarea complexului hotelier
Codru. Plahotniuc se afla în spatele acestei tranzacții. Miza de stat
100% a complexului hotelier Codru a fost vândută companiei Daranian
Holdings Limited din Cipru pentru 50 de milioane de lei moldovenești
(puțin peste 3 milioane de dolari) - un preț ridicol pentru o astfel de
proprietate atât de mare în inima Chișinăului. Potrivit experților,
acordul a cauzat pagube importante statului. Potrivit Curții de Conturi,
statul ar putea beneficia de privatizarea acestui imobil cu minimum 212
milioane

lei

moldovenești,

adică
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de

patru

ori

mai

mult.

Alexei Tulbure, fost Reprezentant Permanent al Republicii Moldova la
Consiliul Europei și apoi la ONU

Cu toate acestea, echipele mortale ale oligarhului au intervenit și toate
autoritățile care au tras alarma au fost forțate să renunțe la acuzații sub
amenințarea cu moartea. Ulterior, proprietatea asupra hotelului a trecut
la alți proprietari offshore, însă a devenit în cele din urmă proprietatea
Finpar Invest, controlată de Vlad Plahotniuc, prin terți
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Potrivit experților, astfel de metode au fost posibile în Republica
Moldova doar pentru că domnul Plahotniuc controlează instanțele și
organele de drept ale țării și a înființat "echipe mortale" personale.
Mass-media din Moldova susține în mod deschis că "Plahotniuc a
preluat statul prin controlul asupra Curții Constituționale, a Consiliului
Superior al Magistraturii, a Curții Supreme de Justiție,
122

Camera de Apel, judecătorii din sectoarele capitalei, Consiliul Superior
al Procurorilor, Parchetul General și Procuratura Anticorupție, Centrul
Național Anticorupție, Comisia Națională pentru Piața Financiară,
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației (ANRCETI), Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică (ANRE), Agenția Națională pentru
Protecția Concurenței, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și alte
instituții pe care le utilizează în scopuri personale"
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Experții spun: "Sunt tineri care doresc să devină judecători și
procurori. În timp ce studiază, domnul Plahotniuc le plătește o bursă
lunară de 8.000 de lei, iar atunci când îi înlocuiesc pe actualii avocați,
devin sistemul de corupție al domnului Plahotniuc! "
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Este cunoscut faptul că judecătorii primesc recompense în bani
pentru condamnarea persoanelor în interesul lui Vladimir Plahotniuc.
De exemplu, judecătorul Natalia Simciuc, în cazul fraților Țopa, și-a
cumpărat o nouă casă în urma hotărârii în favoarea domnului
Plahotniuc.
Prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat, la acuzat pe dl
Plahotniuc:
"Ca prim-ministru, îmi voi continua munca. Iar cei care nu respectă
legea vor fi aduși în fața justiției. Această persoană nu înseamnă nimic
pentru mine. Nu sunt interesat de domnul Plahotniuc, dar respect
principiile pe care se bazează legea și care operează în Republica
Moldova‖
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Potrivit experților moldoveni, Vladimir Filat și Vladimir Plahotniuc
au reușit să convină asupra unor activități comune, dar mai târziu
Vladimir Plahotniuc a organizat arestarea primului-ministru. Acest
incident demonstrează în mod clar posibilitățile practic nelimitate ale
oligarhului. Acesta este motivul pentru care mulți oficiali de rang înalt
din Republica Moldova evită conflictele cu domnul Plahotniuc. Opinia
generală a elitei politice și judiciare a Republicii Moldova este că
Vladimir Plahotniuc "are dovezi compromițătoare asupra tuturor".
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Victor Țopa, fostul partener de afaceri al lui Plahotniuc, care a
căzut victimă schemelor sale criminale, a dat o descriere explicită a
oligarhului: "Nu am crezut că un astfel de om rău poate exista. M-am
întâlnit cu psihologii și au spus în mod clar că domnul Plahotniuc este
un sociopat. El nu are nici o responsabilitate, nici o scrupulozitate și
nici o onoare "
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În articolul său, fostul Reprezentant Permanent al Republicii
Moldova la Consiliul Europei și apoi la ONU, Alexei Tulbure, l-a
descris pe domnul Plahotniuc ca responsabil personal pentru crimele
ilegale, furtul de un miliard de dolari și criza din țară:
"În ultimii șapte ani, din 2009, Vladimir Plahotniuc și acțiunile sale
ilegale fac parte integrantă din sistemul de putere moldovenesc.
Rezultatele acestei lucrări sunt catastrofale pentru țară. Dl. Plahotniuc
are control total asupra instituțiilor cheie ale statului.
Rezultatul anti-rating al lui Plahotniuc este de 93%, iar aproape
toată lumea din Republica Moldova crede că este responsabil pentru
confiscările ilegale, furtul de un miliard de dolari și jefuirea fondurilor
publice. Oamenii cred că Vladimir Plahotniuc creează o problemă
majoră în Moldova. O persoană cu reputația unui gangster ".

IV
Spălare de bani sau Spălătorie

Vladimir Plahotniuc și-a lansat
Spălătoria în 2010 ... Banii au fost
împărțiți în trei părți între Plahotniuc,
Platon și alți oameni.
Mihail Gofman, fost șef adjunct al
Direcției pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor al Centrului
Național Anticorupție al Republicii
Moldova
Există doar un om care guvernează în
această țară — Dl. Plahotniuc.
Veaceslav Platon, fostul partener de
afaceri al lui Plahotniuc

125

În 2014, Proiectul de Raportare a Criminalității Organizate și a
Corupției a descoperit una dintre cele mai mari scheme de spălare a
banilor, care permite transferul unor sume mari din Rusia prin
Republica Moldova. OCCRP, care reunește sute de jurnaliști din
întreaga

lume,

este

susținută

de

Agenția pentru

Dezvoltare

Internațională (USAID) și Fundația pentru o Societate Deschisă.
Scopul său este de a ajuta cetățenii din diferite țări să învețe căile prin
care crima organizată și corupția le afectează viața prin desfășurarea
unor investigații aprofundate, care acoperă cazuri diferite și raportează
ultimele știri despre cei implicați în crima organizată și corupție.
OCCRP a aflat că Spălătoria a fost folosită pentru spălarea a peste 20
de miliarde de dolari SUA. Mihail Gofman, fostul șef adjunct al
Direcției pentru prevenirea și combaterea spălării banilor al Centrului
Național Anticorupție al Republicii Moldova, care a investigat acest
caz de spălare a banilor, a declarat într-un interviu telefonic:
"Vlad Plahotniuc a lansat Spălătoria în 2010. El a obținut până la
7% profit din spălare. Acest lucru este imens. Banii au fost împărțiți în
trei părți între Plahotniuc, Platon și alți oameni. Cu toate acestea, în
ciuda acestor profituri, a existat un scandal major, au existat unele
conflicte.
Am dovada: documente, înregistrări, documente cu care am lucrat,
inclusiv fișiere audio și video de la judecătorii implicați în Spălătorie.
Această dovadă este recunoscută oficial de Statele Unite. Un caz în
acest

sens

este

dovada

înregistrată

că

președintele

Curții

Constituționale, pe vremea când era ministru al justiției, a vorbit cu
anumiți judecători și i-a făcut să se pronunțe în cauzele Spălătoriei,
deoarece această schemă ar fi imposibil să reușească fără ajutorul
instanțelor. Am înregistrări ale conversațiilor lui Alexandru Tănase,
președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova și mâna
dreaptă a lui Plahotniuc în sistemul judiciar. Îl putem
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Alexandru Tănase, mâna dreapta a lui Plahotniuc în sistemul judiciar, ministrul
justiției (10 ianuarie 2018 - 13 martie 2018), președintele Curții
Constituționale a Republicii Moldova (4 octombrie 2011 - 12 mai 2017)

auzi în aceste înregistrări referitoare la Plahotniuc și Platon și
spunându-le judecătorilor ce verdicte ar trebui să treacă. Tănase este
fost ministru al justiției. "
Potrivit OCCRP
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, "Spălătoria era ingenioasă. Sistemul a

funcționat suficient de bine pentru a spăla aproximativ 20,8 miliarde de
dolari. Organizatorii au creat un nucleu de 21 de companii cu sediul în
Regatul Unit, Cipru și Noua Zeelandă și conduse de proprietari
ascunși. Un număr de companii rusești au folosit apoi aceste companii
pentru a-și muta banii din Rusia.
Pentru a scoate banii, geniile au creat o diversiune inteligentă.
Aceștia au creat datorii false printre unele dintre aceste companii de
bază și apoi au determinat un judecător din partea Moldovei să ordone
societății rusești care intenționa să spele fondurile să plăteascăi acea
datorie către un cont controlat de instanță. Moldindconbank în
Moldova

a

deținut

aceste
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conturi.

Companiile

implicate în datoria falsă aveau și conturi la aceeași bancă. Curând,
Moldindconbank a fost înecată în numerar transmis de companii
rusești. Aproximativ 8 miliarde de dolari au fost apoi retrași direct din
aceste conturi în Moldova și cheltuiți în întreaga lume ".
Aceasta poate fi cea mai mare operațiune de spălare a banilor din
Europa de Est - o spălătorie virtuală care funcționează prin bănci și
companii

conectate

la

oameni
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puternici

din

regiune.

Între

Jurnaliștii OCCRP au numit mai întâi această schemă "Spălătoriat" încă din
2014

2010 și începutul anului 2014, criminali organizați și politicieni
corupți din Rusia au mutat 20 de miliarde de dolari în fonduri murdare
prin intermediul ciclului complex de curățare și centrifugare al
Spălătoriei, alcătuit din zeci de companii offshore, bănci, împrumuturi
false și agenți procurori. Procesul a fost apoi certificat ca fiind curat de
judecători în Republica Moldova. Fondurile proaspăt spălate au fost
răspândite în Europa.
Cheia sistemului a fost implicarea Moldovei, o țară prinsă între
aspirațiile sale de a adera la Uniunea Europeană și istoria sa de
legături strânse cu Rusia.
Problema veșnică cu banii murdari este explicația de unde provine.
Criminalitatea este cea mai mare parte o economie de numerar, și
mafioți sau oficiali guvernamentali corupți pot ajunge să dețină
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mormane massive de bani pe care nu doresc să îi explice nimănui —
în special funcționarii fiscali.
Spălătoria a fost concepută pentru a crea iluzia activității de afaceri
pentru a explica sursa banilor, susținută de o instanță care a semnat
tranzacțiile pentru a le face legitime. Întreprinderile, totuși, erau
companii fantomă care-i protejau pe proprietarii reali.
O tranzacție tipică a început cu două companii, adesea cu sediul în
Regatul Unit și cu adevărata lor proprietate ascunsă în ceața offshore a
unui paradis fiscal. Companiile semnează un contract fals în care una
este de acord să împrumute celeilalte sume mari, deși niciun ban nu e
schimbat de fapt. Este posibil ca ambele companii să fie deținute de
același proprietar, însă proprietatea este ascunsă în spatele cifrelor
"reprezentate".
Regiunea fiscală aleasă în această operațiune a fost Belize, iar
sumele implicate în fiecare tranzacție au fost uriașe, în valoare de 100800 de milioane de dolari. Contractele, în fiecare caz, stipulau că
datoria era garantată de companii din Federația Rusă, aproape
întotdeauna conduse de un cetățean moldovenesc. Acest moldovean a
dat operațiunii accesul la tribunalele din Moldova, ceea ce ar permite,
în cele din urmă, mutarea banilor murdari în sistemul bancar legal.
Următorul pas a fost ca societatea "care făcea împrumutul" să
refuze rambursarea datoriilor către compania "de la care se făcea
împrumutul", transferând astfel datoria către companiile ruse care au
garantat împrumutul. Compania "împrumutătoare" ducea apoi cazul în
instanța de judecată din Moldova, unde un judecător dădea un verdict
"certificând" datoria ca fiind reală și ordonând companiei ruse să
plătească.
Apoi, compania rusă transfera banii murdari într-un cont creat de
compania "împrumutătoare". În fiecare caz, banii au fost trimiși unei
bănci intermediare numite Moldindconbank - o instituție conectată la
unul dintre

cei

mai

puternici oameni de
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afaceri

ai

țării.

În cele din urmă, banii au fost conectați la contul companiei
"creditare", care se afla întotdeauna la Trasta Komercbanka, cu sediul
în Letonia.
Și odată ce banii ajung în Letonia, iată! Aceștia sunt în Uniunea
Europeană, susținuți de un ordin judecătoresc și curați și gata de
utilizare.
Mai mult de 20 de judecători din 15 instanțe moldovenești au
ajutat la spălarea banilor. Mai bine de trei ani, au emis mai mult de 50
de ordine judecătorești care certifică datorii de aproximativ 20 de
miliarde de dolari. Este o sumă uluitoare pentru o țară precum
Moldova care a avut un PIB de aproape 8,5 miliarde de dolari în 2013.
Unii dintre acești judecători sunt în curs de investigare, în timp ce alții
au demisionat.
Spălătoria și-a început activitatea pe 22 octombrie 2010, când o
companie britanică numită Valemont Properties Limited a intentat un
proces în capitala Republicii Chișinău împotriva garanților unui
împrumut pe care l-a făcut unei alte companii britanice. Titularii
acestei garanții au fost unoldovean, Andrei Abramov, și două companii
ruse: OOO LaitaM și OOO Spartak.
OCCRP l-a găsit pe Avramov la biroul său, Aeroportul Chișinău. El
a spus că sa implicat în companii ruse în 2010, imediat după ce și-a
terminat studiile în domeniul aviației civile și căuta un loc de muncă.
Abramov a spus că bărbatul i-a spus că are o firmă de consultanță și
că a vrut să deschidă o filială în Moldova cu Abramov ca manager.
"Nu s-a întâmplat niciodată. Am lucrat pentru ei timp de patru luni
și tot ce am primit a fost de 100 $. "
Abramov a spus că a fost îndrumat la principala stație de autobuz
din Chișinău, unde a primit pachete de documente din Ucraina. Apoi
le-ar trimite mai departe către Rusia.
El a spus că a fost dezamăgit de faptul că promisiunile făcute cu
privire la noul său loc de muncă nu au fost păstrate. "Am semnat un
document o dată pentru un tribunal din Rîșcani, unde am spus că nu
am obiecții cu privire la un proces în desfășurare", a spus el. "Un
prieten

din

Canada

m-a
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pus

în

legătură

Judecătorul Valeriu Gîscă, care a pronunțat cinci verdicte care au permis
spălarea a peste 2 miliarde USD prin intermediul Spălătoriei

cu un cetățean ucrainian al cărui nume de familie nu mi-l amintesc.
Ne-am întâlnit într-un restaurant din Chișinău și mi-a spus că are
companii în Rusia, Ucraina și Regatul Unit ".
Cazul judiciar în care a fost implicat Abramov a fost judecat de un
judecător moldovean, Gheorghe Gorun, care a certificat datoria și a
decis că companiile rusești și Abramov ar trebui să plătească. Decizia
lui Gorun a fost executată de un executor judiciar moldovean,
Anatolie Chihai, care a acționat ca mediator.
Chihai a deschis un cont la Moldindconbank pentru a primi banii
transferați de la compania rusă a lui Abramov, care au fost apoi
transferați din nou în contul Trasta Komercbanka al Valemont
Properties din Letonia. Acest traseu bancar - băncile rusești către
Moldinconbank către Trasta Komercbanka din Letonia - urma să fie
utilizat în toate transferurile de bani ale Spălătoriei. Oficialii Trasta au
refuzat să comenteze cazurile.
OCCRP a obținut declarații bancare care arată transferuri multiple
de bani în contul bancar al lui Chihai. Ambele companii ruse, OOO
LaitaM

și

OOO

Spartak,

au
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transferat

miliarde

de

ruble

Una dintre schemele Spălătoriei

au fost schimbate pentru lire sterline și trimise către Valemont. Banii
au venit în Moldova din conturi la două bănci ruse, EB
Transinvestbank OOO și KB Inkredbank.
Valemont Properties este implicat în litigii din Moldova care au
drept scop recuperarea datoriilor. În fiecare caz, compania britanică a
fost reprezentată de ucraineanul Bogdan Kuchay, 32 de ani. Este
directorul companiei OOO Prime, o companie rusă fondată în 2012,
care menționează ca acționar unic o companie offshore din Belize
numită Denison Limited. Denison a dat în judecată debitorii în același
mod ca Valemont.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a concluzionat într-o
declarație din 27 mai că multe hotărâri în cauzele de recuperare a
datoriilor au fost emise ilegal. CSM spune că judecătorii și-au bazat
hotărârile
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numai pe documente care nu au fost autentificate în mod corespunzător
sau notariate, o practică contrară procedurilor judiciare obișnuite.
Reprezentanții OCCRP s-au întâlnit cu Valeriu Gîscă, unul dintre
judecătorii care au emis cinci sentințe pentru Spălătorie, într-o parcare
lângă clădirea Guvernului Republicii Moldova. El a venit la întâlnire
într-un SUV negru, purtând haine casual. Hotărârile sale au certificat
nu mai puțin de 2,1 miliarde de dolari care au părăsit Rusia pentru
conturile companiei offshore înainte de a demisiona în 2012.
Potrivit CSM, Gîscă a depus cererea de demisie pe motiv de stare
proastă de sănătate la 22 noiembrie 2012. La 18 decembrie, Gîscă a
emis o ultimă hotărâre pentru Spălătorie pentru o jumătate de miliard
de dolari SUA, iar trei zile mai târziu a fost eliberat de îndatoririle sale.
Acum, un avocat, Gîscă, spune că hotărârile sale au respectat legea și
nu au afectat sistemul financiar moldovenesc sau nici o bancă și au
afectat doar un cetățean.
"De fiecare dată, un tip din Chișinău mi-a prezentat o documentație
care arată că părțile implicate nu aveau obiecții în litigiu. Aceste
documente au fost autentificate la cele mai înalte niveluri posibile ", a
spus el, adăugând că niciuna dintre hotărârile sale nu a fost răsturnată.
"Dacă cineva a spălat bani și ne-a folosit, este de competența
organelor de drept din Moldova să o dovedească. Nu știu cine ar putea
fi în spatele ei și nu aveam idee că alți judecători au emis aceleași
hotărâri în Republica Moldova ", a spus Gîscă.
OCCRP a încercat să vorbească cu Svetlana Mocan, executor
judecătoresc care a executat multe dintre verdictele date în cazul
Spălătoriei. Aproape 17 miliarde de dolari în transferuri au trecut prin
contul său bancar. Mocan nu vrea să se întâlnească cu reporterii sau să
răspundă la întrebări. A spus doar într-o convorbire telefonică: "Nu am
dreptul să vă dau informații. Nu vă voi da nici o informați.‖
Autoritățile de aplicare a legii din Moldova consideră că peste 90
de companii înregistrate în Federația Rusă au fost implicate în
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sistemul Spălătoriei, efectuând mii de transferuri în conturi bancare în
Moldova și, de acolo, până la conturi bancare ale companiilor offshore.
OCCRP a investigat dreptul de proprietate asupra unora dintre
aceste companii. A constatat o serie de cazuri în care directorii și
acționarii erau cetățeni ai Republicii Moldova și ai Ucrainei. Ei par a fi
mandatați ca paravan pentru oamenii reali din spatele escrocheriilor cu
bani. Un exemplu a fost OOO Proffstandart, o companie rusă, listată
împreună cu alte patru entități comerciale din tribunalele din Moldova,
cu o datorie de jumătate de miliard de dolari SUA către compania
scoțiană Westburn Enterprises Limited.
The majority shareholder of OOO Proffstandart is Ruslan Siloci,
31, from Căușeni, a small town 70 kilometers from the Moldovan
capital and 40 kilometers from Tiraspol, the main city in the separatist
region of Transdniestr. Căușeni is the hometown of a powerful
businessman, Veaceslav Platon, whose father, Nicolae, is head of the
local Moldindconbank, the main Moldovan bank engaged in the
Laundromat‘s money transfers.
Siloci locuiește la marginea orașului în casa bunicilor. Când
reporterii OCCRP au fost în vizită pe 19 iunie, ușa a fost blocată.
‖El vine și pleacă‖, a spus o vânzătoare dintr-un magazin din
apropiere. "El este un băiat bun. Sunteți aici pentru a lua niște bani de
la el? Îi datorez $100." Chiar atunci femeile l-au indicat pe Siloci întrun Mercedes albastru.
Siloci și-a aprins o țigară și a întrebat dacă am încercat să luăm
legătura cu el cu o zi înainte. "Soția mea mi-a spus că cineva mă
căuta", a spus el. "M-am întors din Ucraina. M-am dus la Odessa să
iau niște bunuri. Voi face 300-400 USD pentru asta ". Siloci a spus că
Proffstandart a fost închis.
"Am afaceri diferite acum. Fac afaceri cu materiale de construcție.
E greu, nu este ușor să o iei de la capăt."
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Casa Ruslan Siloci, a cărei companie, conform hotărârii judecătorești a
instanței din Republica Moldova, a avut o presupusă datorie de jumătate de
miliard de dolari SUA către compania scoțiană Westburn Enterprises Limited

OCCRP la întrebat pe Siloci de ce compania a fost prinsă în
datorii. El a spus că a fost abordat de "clienți" care i-au oferit o
afacere profitabilă.
Siloci nu a vorbit despre câți bani a câștigat ca reprezentant. "Este
confidențial, un secret comercial. Nimeni nu vă va spune cum a
funcționat. Știu că există o anchetă în acest sens în Moldova, dar
nimeni nu m-a chemat din partea procurorului. "
OCCRP a constatat că Siloci este de asemenea unicul acționar al
unei companii moldovenești, Prodpozitiv SRL, împotriva căreia
autoritățile au depus o cauză penală în 2009. El și firma lui au fost
bănuite de contrabanda cu carne. "Acest caz este în instanță acum. Va
dura enorm de mult să se judece ", a spus el. "Am adus doar carne de
porc în loc de pui din Rusia. Asta a fost tot. Reorganizez compania
acum. Am câteva magazine chiar acum aici, în Căușeni.‖
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Ruslan Siloci, unul dintre oamenii din față, folosit în Spălătorie. Siloci s-a
născut în Căușeni, orașul natal al lui Veaceslav Platon, fostul partener de
afaceri al lui Vladimir Plahotniuc.

Evgheni Vîborov este un alt cetățean moldovean implicat în schema
Westburn. Șoferul de 33 de ani, care lucrează pentru un serviciu de
curierat rapid din Chișinău, este listat ca acționar și director al firmei
ruse OOO Komtehkomplekt. El a negat că a făcut ceva greșit și a fost
îngrijorat să audă despre implicarea sa într-un proces legat de
Spălătoriei.
"Am fost la Moscova în 2009, când cineva pe care-l știam acolo ma sfătuit să cumpăr o companie", a spus Vîborov. "Aveam grijă de
computere și alte echipamente tehnice. În jurul anului 2012, am închis
compania și am revenit la Chișinău. Cred că am dat o procură unei
persoane, dar s-a întâmplat acum mult timp și nu-mi amintesc.
"Nimeni nu mi-a dat bani și nimeni nu m-a căutat", a spus Vîborov.
"N-ar fi trebuit să îmi ipotechez casa, aș avea propria mea mașină și nu
aș lucra ca șofer dacă aș fi primit bani.
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Evgheni Vîborov, un om din față, a cărui companie a fost folosită în
Spălătorie
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Extras din articolul despre Spălătorie publicat pe site-ul OCCRP
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Nu mi-a trecut niciodată prin minte faptul că firma mea este
implicată într-un astfel de caz ", a spus Vîborov.
"Dacă aș fi avut o jumătate de miliard de l-aș fi donat unui
orfelinat."
Judecătorii moldoveni și banca moldovenească
Moldindconbank aparținând lui Veaceslav Platon, fostul partener de
afaceri al lui Plahotniuc, au jucat un rol cheie în Spălătorie. Veaceslav
Platon nu s-a putut întoarce în Republica Moldova de mai mulți ani din
cauza amenințărilor cu moartea. Soția sa, Yevheniya Tulchevska, a
spus că Platon credea că Vladimir Plahotniuc, cu care a avut afaceri și
care era liderul Partidului Democrat din Moldova, s-a aflat în spatele
arestării sale. Din cauza domnului Plahotniuc, spune ea, soțul ei nu a
vizitat Moldova din 2014.
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Veaceslav Platon și Vladimir Plahotniuc

116

"Nu a mers în Moldova pentru că și-a dat seama că se poate
întâmpla orice. Că această persoană nu se oprea ", a spus ea.
Tulchevska a spus că soțul ei credea că domnul Plahotniuc nu ar putea
fi de încredere

113

.

Din motive de securitate, Platon și familia au fost nevoiți să se
mute din locație în locație la fiecare două zile. Soția lui a remarcat:
"Am stat într-un loc timp de două zile, în altul timp de două zile și în
altul timp de două zile. Nimic nu ne-a împiedicat [să facem asta]. Nu
am avut motive să trăim permanent într-un singur loc
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‖.

La 20 aprilie 2017, instanța de la Chișinău -la condamnat pe
Veaceslav Platon la 18 ani pentru fraudă și spălare de bani. Cu toate
acestea, în timpul procesului, el a depus mărturi împotriva fostului său
partener de afaceri, Vladimir Plahotniuc. În 2016, chiar înainte de
arestare, Platon a făcut o declarație acuzându-l pe domnul Plahotniuc
pentru falsificarea cauzelor penale pentru a exercita presiuni asupra
adversarilor săi. De exemplu, potrivit lui Platon, Vladimir Plahotniuc a
încercat să-l preseze să păstreze tăcerea în cazul lui Victor și Viorel
Țopa. Domnul Plahotniuc
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Arestarea lui Vitalie Burlacu, asociatul apropiat al lui Platon, pe care Vladimir
Plahotniuc a promis să-l elibereze din închisoare dacă Platon își schimbă
mărturia împotriva sa în cazul împotriva lui Victor și Viorel Țopa

au fabricat cazuri împotriva fostului polițist Vitalie Burlacu și Irinei
Baglai, care au fost asociați apropiați ai domnului Platon.
La 7 martie 2014, Burlacu și Baglai au fost reținuți. La 12 iulie
2016, au fost condamnați. Judecătoria districtului Buiucani l-a
condamnat pe Vitalie Burlacu la 11 ani de închisoare, iar Irina Baglai a
primit o sentință de trei ani cu suspendare
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Potrivit domnului Platon, el s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc în
decembrie 2014 într-un hotel din Viena, Austria, unde acesta din urmă
ar fi promis că dacă Platon și-ar retrage mărturia, Burlacu și Baglai
vor fi eliberați. În caz contrar, s-ar confrunta cu termene de detenție
îndelungi
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În plus, el a adus unele acuzații explicite împotriva lui Vladimir
Plahotniuc

că

a

organiza

Spălătoria.
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De

exemplu,

acolo

Irina Baglai, asociata apropiată al lui Platon, pe care
Vladimir Plahotniuc a promis că o eliberează din închisoare
dacă Platon și-ar fi schimbat mărturia împotriva sa în cazul
lui Victor și Viorel Țopa

au fost o serie de tranzacții între cei doi oameni de afaceri, în care
partenerii de afaceri au folosit banii spălați prin intermediul Spălătoriei.
Dl. Plahotniuc, în special, a achiziționat o vilă în centrul Chișinăului, în
valoare de 130 de milioane de lei moldovenești, de la Platon, printr-o
companie fantomă.
"Un offshore din Cipru a cumpărat o imensă vilă poreclită de
localnici "Casa Albă" din cartierul principal din Chișinău. Tranzacția a
fost de 130 milioane lei. Cumpărătorul a fost reprezentat de Iurii
Luncașu, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc. Potrivit
jurnaliștilor moldoveni, au existat și alte tranzacții înainte de această
achiziție, în special cu două proprietăți ale societății de asigurări
ASITO, ale cărei acțiuni au făcut obiectul unor înțelegeri secrete între
dl. Plahotniuc și bancherul moldovean Veaceslav Platon. Proprietățile
au fost plătite cu banii proveniți din Spălătorie"
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Vila din centrul Chișinăului, cumpărată de reprezentanții lui Vladimir
Plahotniuc, cu bani proveniți din Spălătorie

La 25 iulie 2016, Platon a fost reținut la Kiev. A fost adus la
Chișinău cu un avion privat aparținând lui Vladimir Plahotniuc.
Avocații lui Platon au emis o declarație în care susțineau că o astfel de
promptitudine a indicat că autoritățile moldovenești și ucrainene și-au
coordonat acțiunile. Ei credeau că acuzațiile împotriva lui Platon nu
aveau nimic de-a face cu procedurile privind furtul din sistemul bancar
al țării, ci erau cauzate de motive politice. Platon, la rândul său, le-a
spus jurnaliștilor mai devreme că arestarea lui a fost organizată de
fostul său partener de afaceri, domnul Plahotniuc
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Însuși Platon a explicat detaliile extrădării sale în declarația sa din
timpul procesului:
"Doar ca să vă informez, am fost arestat în Ucraina pentru trei
milioane de dolari. Au plătit trei milioane de dolari exact ca
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Veaceslav Platon‘s lawyers at a press conference
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fără rușine să mă captureze și să mă ducă aici. Știți cum m-au adus
aici? Cu avionul închiriat. Într-un avion cu aripă de argint în valoare de
aproximativ 40 de mii de euro. Acești oameni au închiriat un avion
care să mă aducă aici. Înțelegeți asta? Un avion privat cu 12 locuri.
Astăzi, ne gândim la cine a plătit pentru acest avion. Știu cine a făcut
asta. A fost Vladimir Plahotniuc. Doar pentru a înțelege cât de
important a fost acest lucru pentru acești oameni "
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Planul dlui Plahotniuc a fost simplu: să-l "zdrobească moral" pe
Platon, să-l intimideze și să-l facă să ia vina asupra sa sau să-l distrugă
fizic prin înscenarea unei sinucideri sau a unui atac de cord. Avocații și
Platon însuși s-au temut că ar fi o sinucidere înscenată. Ei au menționat
asta frecvent jurnaliștilor. Acesta a fost motivul pentru care autoritățile
nu au îndrăznit niciodată să însceneze o sinucidere. Cu toate acestea, lau ținut pe Platon într-o celulă de subsol refuzând să-i dea apă sau
esențialele de bază, potrivit avocatului lui Platon.
Avocații săi au spus: "Este ținut într-o celulă solitară de tip subsol,
care este umedă, plină de insecte și nu are lumină sau aer curat.
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Veaceslav Platon adus în instanță

Aceste condiții creează un mediu favorabil pentru a determina o
persoană să se sinucidă. În general, riscul eliminării fizice a clientului
nostru rămâne "
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Procesul împotriva lui Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri
al lui Vladimir Plahotniuc, a avut loc cu cele mai grave încălcări,
incluzând înregistrările false, refuzul de a intervieva martorii,
înlăturarea inculpatului și a avocaților săi din sala de judecată și
refuzul de a asculta plângerile. Iată ce a scris Platon în scrisoarea sa
deschisă:
"În timp ce tovarășii Beria, Yezhov, Yagoda și alții obișnuiau să
urmeze o cale lungă, complicată și greoaie, torturând și bătând
inculpații pentru a extrage confesiuni pentru procese de probă
propagandistice deschise, dl Plahotniuc a elaborat o strategie complet
diferită ...
Dl. Plahotniuc, ca om rațional, concentrat mai degrabă asupra
rezultatelor, decât asupra calității, a decis să nu se deranjeze irosind
energia făcându-l să pară un proces echitabil. În timp ce în
conformitate cu regulamentul Comisariatului Popular pentru Afaceri
Interne

au

existat
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procese

publice

exemplare unde inculpații săraci trebuiau să pledeze vinovați față de
autoritățile sovietice, acum procedura este destul de avansată. Îmi pot
împărtăși experiența cu acest priceput al justiției moldovenești.
În primul și în primul rând, mai ales atunci când este vorba despre
un caz foarte cunoscut, doriți să eliminați publicul din sala de judecată,
astfel încât toată murdăria fărădelegii să nu se afle niciodată. Apoi,
dacă aveți de-a face cu un inculpat extrem de zgomotos și vorbăreț, ar
trebui să îl eliminați și pe el din sala de ședințe. Procesul este pervers
de simplu. În primul rând, judecătorul începe să încalce tot felul de
norme juridice. Bineînțeles, inculpatul începe să protesteze și este
imediat înlăturat pentru abatere disciplinară.
Cu toate acestea, s-ar putea să existe unele provocări, atunci când
inculpatul s-a blocat și acum stă liniștit, în timp ce avocații săi
protestează împotriva nelegiuirii. Ce mai poate judecătorul să facă?
Exact! Judecătorul începe să-i concedieze pe avocați, unul câte unul,
înlocuindu-i cu marionetele proprii, "apărători" publici. Aceasta este o
încălcare fără precedent a legii! Niciodată în istoria dreptului un
judecător nu a fost destul de nerușinat să înlăture un avocat din proces.
Bineînțeles că este ilegal. Și ce dacă? Nu va urma nici o pedeapsă...
Cu toate acestea, cea mai grea parte urmează. Discret, trebuie să
treceți peste dovezile procurorului. Și, cel mai important, ar trebui să
refuzați inculpatului dreptul de a depune mărturie și să refuzați să
acceptați dovezile sale dezincriminatoare. Întrucât procurorul vorbește
de obicei prin pălăria sa, este permis să se refere la dosarele cazului,
fără a le prezenta în realitate. Sigur, codul interzice o astfel de
prezentare a dovezilor. Dar cine o să le verifice?
Dar cum îi închizi gura inculpatului?! La urma urmei, judecătorul
înțelege că, dacă îl lasă pe inculpat să depună mărturie și să prezinte
dovezile sale, acesta va distruge un scenariu atent elaborat. Aici sunt
necesare anumite abilități speciale de judecată. De exemplu, în timpul
procesului meu în Camera de Apel, judecătorii au decis să considere
lectura
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apelului meu, care a fost întreruptă maiestuos la pagina 8 din 42, ca
mărturia mea.
În ceea ce privește dovezile noastre, ei nu le-au acceptat, spunând
că avocații mei și cu mine am "ratat" faza de investigație judiciară.
"Dar nu este terminate încă!", am strigat. Și ei răspund: "Păi, propunem
să terminăm. Prin urmare, am terminat. "" Dar încă mai avem 33 de
apeluri, inculpatul nu a depus încă mărturie și nu am prezentat 28 de
dovezi documentare! ", au protestat avocații, îngrijorați de această
încălcare a tuturor limitelor. Și, ca o cireașă pe acest tort, blonda, într-o
haină de judecător, a spus amuzată, "Într-adevăr? Ei bine, deja am
terminat ... "
Și nu contează că procurorul s-a referit la dosare false. Falsificarea
lor poate fi confirmată printr-un fișier audio care clarifică faptul că
judecătorii procesului au fost prinși manevrând distribuirea cazului, iar
procurorul a fost prins oferind extrase false. Acest lucru și multe
altele. Dar curtii noastre "corecte" puțin i-a păsat! În ochii lor, nu
există decât frica animalică și dorința de a termina acest lucru cât mai
repede posibil.
‗- Dar stați, Onorați Judecători! Mai avem încă 26 de martori care
ne

confirmă

nevinovăția!

"Apoi,

vârful

înțelepciunii

curții

moldovenești s-a prăbușit asupra noastră:" Nu este de datoria pârâților
să-și dovedească nevinovăția, este a procurorului. Acesta este motivul
pentru care refuzăm să-i convocăm pe toți martorii dvs. ca fiind
irelevanți pentru acest caz.‗
Asta e! Nimeni nu are nevoie de scheme pentru furtul unui miliard,
urmărirea banilor, achiziționarea de proprietăți folosind acești bani și
așa mai departe. Dar vă pot asigura că reforma "justiției" continuă. Iar
noile descoperiri făcute de cârpacii acestei justiții vor fi prezentate
mulțimii supuse. Între timp, judecătorii îngroziți vor continua să
trimită oameni nevinovați în închisoare cu mâna tremurândă, având o
alegere limitată: trimite în închisoare sau ești trimis tu în închisoare".
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În timpul procesului, el a susținut de asemenea că detenția sa a fost
ilegală și că a avut acces limitat la avocații săi:
―Aș dori să remarcăm, onorabili judecători, că sunt profund convins
de ilegalitatea absolută a detenției mele, deoarece termenul de 30 de
zile al mandatului meu a trecut de mult. Chestia este că vorbim despre
mandatul în baza căruia am fost arestat în Kiev. Cu alte cuvinte,
detenția mea în baza acestui mandat a început pe 25 iulie și sa încheiat
la 24 august. Deci, de acum, detenția mea este complet ilegală. V-aș
ruga să luați în considerare și acest lucru. Nu-i lasă pe avocații mei să
intre, în mod constant invocând scuze. Ori este 1 septembrie
martie
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, ori 8

, ori altceva. Avocații nu pot veni la mine împreună. Acestea

sunt regulile. Doi avocați nu pot veni la mine în același timp. Este
doar un avocat. Nu ar trebui să existe restricții cu privire la avocați. Ar
trebui să lucrăm împreună, să dezvoltăm o strategie, să determinăm
îndatoririle tuturor și să ne gândim la apărarea noastră. Există încălcări
care au loc "
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În octombrie 2017, domnul Platon la învinuit pe Vladimir
Plahotniuc în scrisoarea sa deschisă pentru faptul că o parte dintre
partenerii săi de afaceri au fost încarcerați și averea lor dispăruse: "Și,
din anumite motive, acești" criminali "sunt foștii dvs. parteneri de
afaceri. Unii dintre ei sunt pe fugă, unii dintre ei sunt în închisoare. Și
toate bunurile lor din Moldova au dispărut în mod miraculos ... "
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Vladimir Plahotniuc se temea de expunerea lui Veaceslav Platon atât
de mult încât acestuia din urmă i-a fost chiar refuzat ultimul cuvânt,
așa că a strigat în sala de judecată:
Priviți-mă în ochi, onorați judecători! Nu vă este rușine de voi
înșivă?! Nu este o sentință, este un proces manipulat politic, aranjat de
maestrul tău, Vladimir Plahotniuc, care ar trebui să fie în închisoare!
Nu este un proces real, este aranjamentul domnului Plahotniuc! "
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La

2 august 2016, la câteva zile după arestare, avocații domnului Platon
au depus o plângere împotriva lui Vladimir Plahotniuc autorităților
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Avocații lui Veaceslav Platon în fața instanței, după ce clientului lor i-a fost
refuzat dreptul de a vorbi
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române. Platon a spus că el și partenerul său de afaceri, cetățeanul
bulgar Yuriy Kontiyevskyi, au avut o dispută cu Plahotniuc. Plângerea
susține că domnul Plahotniuc i-a presionat pentru a returna bunurile pe
care le-au cumpărat de la el. Plângerea dezvăluie, de asemenea, detalii
despre spălarea banilor expuse de jurnaliștii OCCRP - și anume că
banii spălați au fost folosiți pentru a cumpăra bănci. RISE Moldova l-a
întrebat pe Vladimir Plahotniuc despre acuzațiile domnului Platon.
Omul de afaceri moldo-român a spus că s-a plâns autorităților
moldovenești în răspuns, negând totul. El a adăugat că nu a putut
spune mai mult în timp ce ancheta era în desfășurare
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În iulie 2017, Veaceslav Platon a trimis scrisori deschise
ambasadorilor europeni prin intermediul avocatului său, Anna Ursaki.
Iată textul integral al scrisorii:
―Ambasadorilor Extraordinari și Plenipotențiari acreditați în
Republica Moldova, șefullui Misiunii OSCE, șefului Oficiului
Consiliului Europei la Chișinău, șefului Misiunii ONU în Republica
Moldova și organizațiilor pentru drepturile omului.
Sunt obligat să vă scriu o scrisoare deschisă privind încălcările
flagrante ale drepturilor și libertăților mele civile. Întreaga
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Anna Ursaki, avocatul lui Veaceslav Platon, cu scrisoarea sa deschisă în mână
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societate moldovenească a asistat în ultimele 12 luni la încercările lui
Plahotniuc de a mă reduce la tăcere, de a mă zdrobi moral și de a mă
distruge ca oponent și unul dintre martorii cheie ai furtului de un
miliard din sistemul bancar al țării.
Detenția mea ilegală în Ucraina și extrădarea la fel de ilegală în
Moldova, o cauză penală bazată exclusiv pe o calomnie neîntemeiată
de Ilan Shor, procedurile secrete ale instanțeie, eliminarea mea și
izolarea totală de la proces, o campanie de dezinformare și demonizare
în mass-media, urmărirea penală și intimidarea tuturor celor care au
lucrat cu mine în ultimii ani - toate acestea sunt o manifestare a
temerilor lui Plahotniuc. Nimeni nu este îngrozit de mine mai mult
decât el!
Acesta este motivul pentru care am nu mai puțin de 20 de polițiști
de război în afara celulei mele și am pușcași cu mitraliere dincolo de
fereastra mea 24 de ore din 24. Acesta este motivul pentru care am
fost eliminat din procedură și mi s-a refuzat accesul la informații și de
ce mass-media este ținută la distanță. Acesta este motivul pentru care
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Scrisoarea lui Veaceslav Platon citită de avocatul său, Anna Ursaki

133

avocații mei nu pot ajunge la mine când au nevoie și au fost târâți prin
procuraturi și instanțe. Acesta este motivul pentru care există mai
multe acuzații penale aduse împotriva mea, care merită incluse în
cartea celor mai bune glume despre procurori.
Domnul Plahotniuc nu a reușit să mă rupă. Orice ar face împotriva
mea, nimeni nu-l va crede. Natura falsă a acestui represaliu a devenit
evidentă tuturor cu mult timp în urmă. Cazul meu este folosit ca un
paravan pentru a acoperi geniile, făptașii și beneficiarii efectivi ai
furtului de un miliard.
Doamnelor și domnilor,
Exemplul procedurilor judiciare împotriva mea poate fi folosit
pentru a dezvolta un curs special privind modul în care sistemul
judiciar nu trebuie să lucreze niciodată.
Vă îndemn să vedeți cu proprii ochi cum s-a degradat justiția
moldovenească. Aș fi recunoscător dacă reprezentanții misiunii,
misiunii sau organizației dvs. diplomatice ar putea să participe
personal la unul dintre procesele împotriva mea pentru a monitoriza ce
se întâmplă. Și nu este
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vorba doar de Platon, adversarul personal și politic al lui Plahotniuc.
Este vorba despre dreptul fiecărui individ la un proces echitabil,
respectarea drepturilor și libertăților sale indiferent de acuzațiile aduse
împotriva lor. Monitorizarea este cu atât mai importantă în cazurile
bine cunoscute de natură falsă. "
În anul 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a solicitat
explicații din partea guvernului moldovean cu privire la aceste
plângeri.

V
Furt de un milliard de dolari americani
sub fațada integrării europene

În loc să fie în închisoare alături
de domnul Filat, Vladimir Plahotniuc
este acolo unde numește Guvernul.
Traian Băsescu, fostul președinte
al României
Țara a stocat o mulțime de probleme
dureroase în cadrul guvernării corupte de 9
ani. Criza economică, distrugerea sistematică
a sferei sociale, incompetența brutală a
guvernului, furtul de un miliard de dolari
americani, corupția totală inclusiv politica,
uzurparea puterii de către un grup oligarhic
criminal numit Partidul Democrat
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Vladimir Voronin, fostul președinte al
Republicii Moldova
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Furtul de un miliard de dolari americani de la băncile mari din
Moldova este numit "furtul secolului". Această sumă reprezintă 40%
din bugetul de stat al Republicii Moldova și 12% din PIB-ul Republicii
Moldova. Partea principală a operațiunii a avut loc în perioada 23-25
noiembrie 2014. Numele I se datorează furtului fără precedent al
fondurilor publice din punct de vedere al amplorii și obrăzniciei
făptuitorilor. Mihail Gofman, fostul șef adjunct al Direcției pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor a Centrului Național
Anticorupție al Republicii Moldova, care a investigat acest caz și care a
fost nevoit să fugă din Republica Moldova în Statele Unite, a declarat
în interviul său telefonic :
―În ceea ce privește furtul de un miliard, toată lumea din Moldova
știe că Vladimir Plahotniuc este omul din spatele lui. Nimic din
Moldova nu se poate face fără el. Situația a scăpat într-atât de mult de
sub control încât este discutată chiar și în Statele Unite. Nu cred că
există o singură țară care nu știe nimic despre acest furt în Moldova.
Când am fost șef adjunct al Direcției pentru Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție al
Republicii Moldova, am dezvăluit principalii beneficiari ai furtului și
mi-am dovedit punctul de vedere prin documente. Trebuie să acopere
totul, dar nu reușesc. Superiorii noștri s-au luptat cu noi într-o
încercare de a ne reduce la tăcere. M-am opus directorului adjunct al
Centrului Național Anticorupție care se pare că a fost implicat în
această escrocherie penală.
Furtul de un miliard a fost furtul rezervelor valutare ale Băncii
Naționale a Moldovei. Ideea a fost a domnului Plahotniuc. Aceasta
este confirmată de mărturiile complicilor săi: Platon, Filat, Shor și alții.
Ei au explicat schema furtului în declarațiile lor. Vladimir Plahotniuc a
fost pilotul și Serghei Yaralov a fost coordonatorul acestuia pentru
implementarea acestei scheme. A fost consilierul principal al domnului
Plahotniuc

pe

probleme
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financiare.

(de la stânga la dreapta) Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Vladimir Filat
și Ilan Shor
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În prezent, domnul Plahotniuc a garantat libertatea lui Shor, iar
acesta din urmă a dezvălui și alți complici ai lui Vladimir Plahotniuc:
dl Filat și alții. Shor a spus în mod special: "Dacă îmi faci ceva, voi
arunca în aer întregul set de jetoane politice din Moldova". Aceasta
este cauza principală a tuturor lucrurilor. În videoclipul de pe site-ul
web ZhurnalTV, el a spus că 160 de persoane au participat la furtul de
miliarde de euro. De ce am fost singurul arestat? În prezent, cel de-al
doilea raport Kroll, care menționează mulți oficiali de rang înalt ai
Republicii Moldova, inclusiv generali, miniștri, șefi ai Băncii
Naționale, Procurorului General etc., nu este încă dezvăluit. Yaralov a
coordonat întreaga schemă. Vladimir Plahotniuc, Vladimir Filat și Ilan
Shor au fost beneficiari.
Dl. Plahotniuc a primit 70%; restul a fost împărțit între ei. Asta s-a
întâmplat cu furtul de un miliard. În ceea ce privește stadiul anterior,
când pur și simplu au devastat o bancă prin utilizarea creditelor
neperformante, și-au umplut buzunarele. Toată lumea a făcut o avere,
inclusiv deputații, atât foștii, cât și cei care erau în funcție atunci și
încă mai sunt în funcție. Ei și-au folosit companiile și afacerile. Erau
deputați din Partidul democrat al lui Vladimir Plahotniuc,
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deputați ai Partidului Liberal. Totul era ca un fond comun al mafiei.
Ponderea dvs. depindea de contribuția pe care ați făcut-o în fondul
comun. Dl. Plahotniuc era cel care îl gestiona.
În ceea ce privește rezervele valutare ale Băncii Naționale, au fost
furate de Partidul Democrat al lui Vladimir Plahotniuc care vrea să
mușamalizeze acum, dar nu reușește. Este în cârdășie cu autoritățile
publice care au oferit asistență directă și indirectă în implementarea
schemei.
Cum a funcționat această schemă de deturnare de fonduri? În
primul

rând,

proprietatea

asupra

băncilor

trebuia

transferată

persoanelor private, i. e. acționarilor. Înainte de aceasta, aceste bănci
fuseseră deținute de stat. Cota de stat a trebuit să scadă la 33% plus o
acțiune. Este vorba despre Banca de Economii. A fost o bancă
sistemică importantă din Moldova cu numeroase filiale. Mulți oameni
și-au păstrat banii în acea bancă. Autori nu au avut timp suficient
pentru a-și implementa în mod corespunzător schema, așa că au
săvârșit o serie de infracțiuni.
Am trimis cereri către departamentele de poliție ale diferitelor țări
și au răspuns în decurs de trei zile. Înainte ca banca să fie transferată
în proprietate privată, statul deținea 56%. După transfer, cota sa a
scăzut la 33%, ceea ce a fost și asta pur criminal. Oamenii au murit,
documentele au dispărut - multe lucruri s-au întâmplat. Am descoperit
această schemă în 2013. După aceea, ei au început lupta împotriva
mea.
În prezent, nici un singur penny din furtul de un miliard de dolari
nu a fost returnat. Afirmațiile că cineva caută acești bani nu sunt
altceva decât PR. Încearcă doar să transfere vina. "
Potrivit presei moldovenești
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, la 12 august 2013, fostul prim-

ministru Iurie Leancă a format un grup secret de funcționari ai legii
pentru a clarifica situația din sectorul bancar (Banca de Economii,
Banca Sociala, Unibank). Aproape de
156

sfârșitul lui 2013, grupul a dovedit că emiterea a 16 milioane de acțiuni
suplimentare (în valoare de 80 milioane de lei) a fost o falsă.
Informațiile despre frauda din Banca de Economii nu au fost publicate
la acea dată, dar au ajuns în mâinile oficialilor moldoveni, printre care
procurorul

general,

președintele

Parlamentului

(Igor

Corman),

premierul (Iurie Leancă), Securitatea Supremă (Alexei Barbăneagră),
Secretarul Comisiei pentru Securitate Națională (Ion Butmalai) și alții.
Reprezentanții agențiilor de aplicare a legii care au alcătuit grupul au
avertizat ulterior supraveghetorii lor cu privire la furtul de un miliard
care urma să se întâmple, cu toate acestea, mesajele lor au fost blocate
de înalți funcționari ai departamentului, iar mai mulți membri au fost
mai târziu uciși. Mihai Bolocan, fost șef al Direcției de Management al
Continuității, Securității Informației și al Serviciului de Supraveghere a
Informațiilor al Băncii Naționale a Moldovei, a fost găsit mort: toată
familia sa a murit din cauza otrăvirii cu monoxid de carbon. El a fost
conștient de toate tranzacțiile suspecte dintre bănci și companiile
offshore. Alți membri ai grupului au primit amenințări. Doi angajați ai
Băncii Naționale și un ofițer al Serviciului de Informații și Securitate
au demisionat din această cauză. Unul dintre membri a fost Mihail
Gofman, care a fost delegat grupului de la Centrul Național
Anticorupție unde au fost reprezentanți ai Serviciului de Informații și
Securitate, ai Procuraturii Generale, ai Comisiei Naționale pentru
Piețele Financiare, Ministerului Finanțelor și ai Băncii Naționale a
Republicii din Moldova. După mai multe amenințări cu moartea a
trebuit să fugă cu familia sa în Statele Unite.
Din exterior, această operațiune părea o criză bancară. Trei bănci
importante ale Republicii Moldova - Banca de Economii (BEM,
Sberbank), Banca Socială și Unibank - au întâmpinat probleme datorită
unui număr mare de credite neperformante, iar Banca Națională a
Republicii Moldova a luat măsuri pentru salvarea acestora bănci
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oferindu-le asistență financiară, astfel încât sistemul bancar să nu se
prăbușească.
Cu toate acestea, a fost doar o acoperire pentru furtul fără precedent.
Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui Plahotniuc mai târziu
înșelat de el, a spus:
―În primul rând, aș vrea să afirm că în Moldova nu există o criză
bancară în definiția ei clasică. În perioada 2014-2015, rezervele Băncii
Naționale au fost "percheziționate" folosind trei bănci. Un grup de
lideri ai țării, care au desemnat persoane fidele la posturile de
conducere de stat, a decis să obțină un profit mare. Un om de afaceri în
datorii paralizante trebuia să fie un atu în mâneca lor. Ei au crezut că
reușiseră să realizeze o schemă perfectă. Cu toate acestea, ei nu au
putut prevedea implicațiile sociale. Și băncile au devenit doar un
instrument pentru ei.
Alte bănci nu se confruntă cu probleme financiare, ceea ce a fost
confirmat de auditul internațional cerut în mod special în aceste
scopuri. Atunci când liderii țării, organele de aplicare a legii, Banca
Națională și conducătorii săi vor complota, nici o lege sau o
reglementare nu va funcționa vreodată. Și aceasta nu este o criză
bancară. Este o criză politică.
Ilan Shor a fost un cal benevol în această schemă. El a fost cel care
a făcut toată munca murdară. Acțiunile sale au fost coordonate de
Serghei Yaralov (mâna dreaptă al lui Vladimir Plahotniuc).
El a fost și rămâne un comunicator între Ilan Shor și Vladimir
Plahotniuc. Știu că au obținut bani prin intermediul încasatorului, care
este bine cunoscut în întreaga Moldova, și apoi i-au transferat"
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Dar ce sa întâmplat de fapt? Potrivit experților, falimentul a fost o
operațiune bine planificată. A fost planificată timp de mai mulți ani. În
perioada 2007-2014, au fost întreprinse activități serioase de pregătire.
Pentru ca acest lucru să fie un succes, trebuia rezolvată o sarcină triplă:
să numească oameni loiali în posturile de conducere și în bănci.
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Sergiu Sagaidac, fost angajat al Băncii Sociale și fostul șef al Unității de
Monitorizare a Spălării Banilor și Tranzacțiilor

Pentru ca schema să devină realitate, a fost necesar cel puțin
consimțământul următoarelor persoane: șeful Băncii Naționale a
Republicii Moldova, șeful Guvernului Republicii Moldova, șefii
Centrului Național Anticorupție, conducerea Procuraturii Generale și
șefii băncilor. Veaceslav Platon, fostul partener al lui Vladimir
Plahotniuc mai târziu înșelat de acesta din urmă, a oferit o evaluare
expertă a situației: "Succesul unei astfel de infracțiuni flagrantă pe
scară largă depinde de activitatea coordonată a tuturor ramurilor
puterii. Ele trebuie să funcționeze ca un singur mecanism fără a pune
prea multe întrebări "
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Sergiu Sagaidac, fost angajat al Băncii Sociale și fostul șef al
Unității de Supraveghere a Spălării Banilor și Tranzacțiilor, a declarat
la fel: "Vladimir Plahotniuc, care controlează astfel de instituții
publice ca Procuratura Generală, Banca Națională, Centrul Național
Anticorupție și așa mai departe . Aceste instituții sunt sub controlul
său

139

.

Presupun că Vladimir Plahotniuc a pus stăpânire pe instituțiile
publice și pe Banca Națională a Republicii Moldova. Dacă aceste
entități ar fi fost independente, furtul secolului ar fi fost imposibil.‖
De asemenea, a fost necesar să se organizeze un grup de companii
offshore paravan. Acest sistem a fost elaborat de Ilan Shor. Șapte
dintre companiile implicate în schema lui Shor au aparținut lui Shor,
potrivit lui, iar Zenit Management Ltd. a aparținut lui Platon. Acest
sistem arată în mod clar că toate cele 8 companii au aceeași adresă, în
timp ce Zenit Management Lmd. și Nord LP, ale căror proprietate este
recunoscută de Shor, au fost înregistrate de aceiași fondatori în aceeași
zi. În plus, toate companiile au conturi în aceeași bancă letonă
Privatbank Latvia. 4 din cele 8 companii, inclusiv Zenit Management
Lmd., au prezentat notificări privind încetarea activităților în aceeași
zi, și anume la 7 iulie 2015. Aceste date sunt suficiente pentru a
confirma că aceste companii sunt deținute și gestionate de aceeași
persoană
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În 2007, băncile au început să crească treptat numărul de credite
acordate companiilor. Multe credite au fost neperformante, deoarece
companiile erau doar paravane și nu au putut rambursa împrumuturile.
Băncile și-au extins împrumuturile mult mai mult decât rezervele lor
de capital, ducând la rezervele de capital mai mici și la deprecierea
ulterioară a valorii acțiunilor acestor bănci și la faliment. Cu toate
acestea, după ce acțiunile au scăzut în preț, au fost cumpărate de către
domnul Plahotniuc prin companiile paravan. Miezul acestui sistem de
corupție a fost grupul de companii al lui Ilan Shor, care de fapt era
controlat
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Informații din raportul oficial Kroll privind situația din sistemul bancar din
Moldova pregătite pentru Banca Națională a Republicii Moldova
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de Vladimir Plahotniuc: Danmira SRL, Davema SRL, Caritas Group
LLC, Contrade SRL și Voximar SRL. În plus, alte 77 companii au fost
folosite pentru a "spăla" aceste împrumuturi pseudo-corporative care
au fost ulterior creditate în conturile bancare din Letonia, Moldova,
Cipru, Rusia, China și alte țări.
În perioada 2012-2014, mulți dintre acționarii acestor bănci
moldovenești au fost înlocuiți. Ca rezultat, acestea au fost deținute de
o rețea de oameni și organizații. Acest lucru a facilitat implementarea
schemelor de corupție. Suma creditelor acordate companiilor paravan
a continuat să crească. O parte din fonduri a ajuns în numeroasele
conturi ale companiilor offshore. O altă parte a revenit Moldovei la
plata datoriilor restante pentru a crea o imagine a împrumuturilor
corporative reale. Acest lucru a permis băncilor să-și extindă
împrumutul încă o dată.
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În 2013, statul și-a pierdut pachetul majoritar de acțiuni în Banca
de Economii. Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui
Plahotniuc, mai târziu înșelat de acesta din urmă, a făcut următoarea
declarație: "Partenerii mei de afaceri și cu mine am achiziționat acțiuni
BEM. Am achizitionat aceste actiuni de la Vladimir Plahotniuc,
incluzând acțiunile pe care le-a furat de la frații Țopa (Nota editorului:
Victor si Viorel Țopa) și i le-am vândut lui Shor în 2013. Le-am
vândut pentru că eu și partenerii mei, mai mult partenerii mei, am fost
supuși presiunii autorităților și a agențiilor de aplicare a legii. Am fost
obligați să le vindem "
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BEM și Unibank au căzut sub controlul companiilor paravan ale
domnului Plahotniuc, conduse de asociatul său Ilan Shor. Până la 28
noiembrie 2014, Shor a fost președinte al Consiliului BEM și a deținut
acțiuni ale Băncii Sociale și Unibank.
În noiembrie 2014, companiile paravan au preluat băncile și au
acordat împrumuturi enorme companiilor afiliate în valoare de 1
miliard de dolari SUA. Această schemă a fost numită "furtul
secolului" și a dus la prăbușirea bancară. Cu toate acestea, acționarilor
implicați în schemele de corupție nu le-a păsat, deoarece aceștia au
transferat deja acești bani în conturile companiilor paravan offshore .
Vladimir Plahotniuc a folosit fondurile pe care le-a obținut prin
această schmă pentru a cumpăra Victoriabank de la domnul Platon.
Această bancă a făcut, de asemenea, parte din schema de corupție.
Victoriabank a luat împrumuturi imense de la cele trei bănci, care au
fost ulterior spălate folosind aceeași procedură offshore.
Interviul cu Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui
Plahotniuc, mai târziu înșelat de acesta din urmă, a fost larg răspândit
de mass-media din Moldova:
―Victoriabank sub controlul lui Vladimir Plahotniuc a încălcat în
mod intenționat toate reglementările Băncii Naționale în mod artificial
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rambursând datoriile sale la BEM, Banca Socială și Unibank. În acest
scop, transferurile fictive de fonduri au fost făcute fără bani reali prin
contul principal corespondent, iar banii au fost rotiți doar pentru a fi
returnați în conturile companiilor asociate cu participanții la schemele
frauduloase‖
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În 2014, Andrian Candu, asociatul domnului Plahotniuc, a fost
numit viceprim-ministru însărcinat cu probleme economice. Înainte de
aceasta, a lucrat ca director general al singurei companii declarate de
Vladimir Plahotniuc - Prime Management SRL. Aparent, el a fost
numit pentru a legaliza "furtul secolului". Potrivit lui Vladimir
Plahotniuc, Candu a făcut o treabă excelentă:
―De ce ar prelua guvernul brusc responsabilitatea și ar modifica legea,
permițându-i să ofere garanții care să ocolească Parlamentul încă din
august 2014, când nu sa anticipat nicio criză?

Nimeni nu a îndrăznit vreodată să facă acest lucru în cei 23 de ani
de independență, dar totuși ei o fac, în timp ce Parlamentul era în
vacanță. Aceasta înseamnă că au început să execute planul în luna
august.
Și ce oficial guvernamental a fost responsabil de problemele
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economice? Nimeni altul decât Andrian Candu!"
În august 2014, a fost adoptată o lege care să permită guvernului să
ofere garanții băncilor ocolind Parlamentul. Înainte de aceasta, au
trebuit să supună astfel de lucruri la vot în Parlament pentru a furniza o
garanție în numerar. Dl Plahotniuc a avut cu siguranță o șansă să le
treacă prin Parlament. Avea destui deputați marionetă acolo. Cu toate
acestea, această cale implica mai multe riscuri, așa că au optat pentru
cea mai ușoară soluție: să dea bani băncilor la decizia guvernului.
Datorită acestei legi și sub îndrumarea lui Andrian Candu, cel mai
apropiat asociat al lui Vladimir Plahotniuc, responsabil de toate
chestiunile economice din acea perioadă, o sumă fără precedent a fost
furată

din

bugetul

de

stat
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al

Republicii

Moldova.

Republic of Moldova
GOVERNMENT
DECREE No. 938
of November 13, 2014
on Ensuring Macroeconomic Stability in the Context of Regional
Economic Situation
Published on: April 14, 2015, in Monitorul Oficial No. 93 Article № : 180
AMENDED
GC124 of March 30, 2015, MO166–176/03.07.15 Article 460
GC165 of April 15, 2015, MO94–97/17.04.15 Article 183
1. Based on para. f) of part (1) of Article 3, part (2) of Article 3, para. с) of
Article 27 и part (1) of Article 351 of Law No. 419-XVI of December
22, 2006, on Public Debt, Public Guarantees and Public On-Lending, as
amended, based on Protocol No. 2 of November 7, 2014, of the meeting
of the National Committee for Financial Stability, accept the proposal of
the National Committee for Financial Stability for the National Bank of
the Republic of Moldova to grant, as appropriate, emergency loans up to
MDL 9.5 million to licensed banks with a view to ensuring stability of
the financial system and providing public guarantee(s) for emergency
loans granted by the National Bank of the Republic of Moldova.
2. The Ministry of Finance shall provide the public guarantee(s) in question
on behalf of the Government no later than 2 working days after the
publication of this Decree that has legal effect starting from the day of
introduction by the National Bank of the Republic of Moldova of special
management for the banks in accordance with Article 374 of Law No. №
550-XIII on Financial Institutions of July 21, 1995.
3. Public guarantee will be replaced with public securities issued by the
Ministry of Finance within the time frame determined by the Ministry of
Finance and agreed upon with the National Bank of the Republic of
Moldova.
[Para.3 amended by GC124 of March 30, 2015, MO166–176/03.07.15
Article 460]
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4. Public securities referred to in para.3 shall be issued in case of a systemic
financial crisis or a risk of its outbreak to guarantee emergency loans
granted by the National Bank of the Republic of Moldova in accordance
with parts (3) and (4) of Article 351 of Law No. 419-XVI on Public
Debt, Public Guarantees and Public On-Lending of December 22, 2006,
as amended.
5. Modalities for issuing public securities shall be determined by the
Ministry of Finance and agreed upon with the National Bank of the
Republic of Moldova.
6. Emergency loans granted by the National Bank of the Republic of
Moldova will be used by special governors of the bank to reimburse, as
appropriate:
(а) the funds of individuals;
(b) the obligations regarding loans obtained from the Government for
on-lending purposes;
(с) the obligations regarding loans from international financial
institutions;
(d) the reserves of the National Health Insurance Company and National
Social Insurance Fund;
(е) the funds of the units involved in the implementation of investment
projects from the grants and external credits;
(f) special reserves and funds of public institutions financed from the
state budget;
(g) the budget funds of territorial administrative units;
(h) the funds of diplomatic missions, consular offices, other official
missions of foreign States accredited to the Republic of Moldova,
international organizations established under international treaties
that enjoy diplomatic or consular immunities and privileges, as well
as offices of international organizations accredited to the Republic of
Moldova.
(i) the funds of public (municipal) enterprises and commercial societies,
in which the State owns at least 25 percent of the authorized capital;
(j) the obligations of the bank‘s creditors to pay salaries, pensions,
alimony, scholarships and social benefits to the extent established by
a special manager;
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(k) the funds of commercial societies with private capital, certain
enterprises, judicial police, notaries, lawyers and insolvency
managers;
(l) the funds of the resident financial institutions.
7. The Ministry of Finance together with the National Bank of the Republic
of Moldova, Ministry of Economy, Ministry of Internal Affairs,
Information and Security Service, the National Anticorruption Centre, as
well as commercial societies, in which the State owns at least 25 percent
of the authorized capital, to establish a Special Commission to analyze
the balances in the accounts of natural and legal persons with private
capital opened with the banks, except for resident financial institutions,
the total of which exceeds MDL 500,000 in order to set a 2-month time
limit from day when the public guarantee starts to have legal effect,
determine a list of natural persons, legal persons and individual
enterprises affiliated with banks in accordance with the definition under
Article 3 of Law No 550-XIII on Financial Institutions of July 21, 1995,
as well as in accordance with the legislation to prevent and combat
money laundering and financing of terrorism. The special commission
can involve any public institution in its activities (including the Principal
Fiscal State Inspectorate, the State Registration Office etc.).
―Should need arise, including new information, the Commission shall
be obliged to amend or complement the list of affiliated persons and the
information about their compliance with the legislation to prevent and
combat money laundering and financing of terrorism even after the
expiration of the 2-month time frame‖
[Para.7 amended by GC165 of April 15, 2015, МО94 –97/17.04.15
Article 183]
8. The public guarantee does not cover the funds of natural and legal
persons identified as persons affiliated with the banks and/or inconsistent
with the legislation to prevent and combat money laundering and
financing of terrorism in accordance with para. 7 of this Decree, as well
as the loan obligations of non-resident financial institutions and other
loan obligations.
The funds of natural persons, the total amount of which exceeds MDL
500,000 per depositor with the exception of the funds of the persons
affiliated with the banks and/or inconsistent with the legislation to prevent
and combat money laundering and financing of terrorism in
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accordance with para. 7, shall be returned using emergency loans guaranteed by the Government of the Republic of Moldova in accordance
with para. 1 of this Decree for 3 months starting from the moment the
emergency loan was granted.
PRIME MINISTER Iurie LEANCA, Countersigned by: deputy Prime
Minister, Minister of Finance Anatol ARAPU, Minister of Justice Oleg
EFRIM
No. 938. Chisinau, November 13, 2014

Cu două săptămâni înainte de falimentul BEM, șefii mai multor
întreprinderi publice au primit instrucțiuni din partea Andrian Candu,
ministrul economiei, să-și transfere depozitele la această bancă
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La 7 noiembrie 2014, Comitetul pentru Stabilitate Financiară a
confirmat falimentul băncilor și a recomandat să le acorde o garanție.
La 13 noiembrie 2014, guvernul a decis să furnizeze această
garanție.
La data de 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanțelor a oferit
această garanție. Statul a făcut o contribuție necesară băncilor la plata
datoriilor.
La 29 noiembrie 2014, Banca Națională a introdus o gestiune
interimară.
Iar în perioada 17-29 noiembrie 2014 a fost comis "furtul
secolului": un grup de persoane asociate cu Vladimir Plahotniuc și-a
retras atât fondurile de stat, cât și restul fondurilor în valoare de un
miliard de dolari americani. Este o sumă imensă de bani pentru
Moldova, egală cu 12% din PIB-ul său, și a pus o povară grea pe toți
cetățenii moldoveni.
Furtul a devenit, de asemenea, posibil datorită faptului că Banca
Națională nu a introdus conducerea provizorie cât mai curând posibil
pentru a opri retragerea fondurilor, dar a dat făptuitorilor încă 13 zile
pentru a delapida și pentru a-și acoperi urmele. Banca Națională
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a introdus o gestiune interimară la 29 noiembrie 2014 și la 1
decembrie 2014. Între timp, în perioada 17-28 noiembrie 2014, datoria
acestor trei bănci creștea, fondurile erau retrase, iar urmele erau
acoperite
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Pe 27 noiembrie 2014, un microbuz care transporta 12 saci de
fișiere bancare a fost deturnat și ars. Rapoartele privind numeroasele
tranzacții bancare au fost șterse din calculatoarele băncilor. În plus,
conducătorul autovehiculului de transport de numerar al Bancii de
Economii care a transportat arhivele băncii a fost găsit mort cu mașina
lui arsă
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Aparent, domnul Plahotniuc controla Banca Națională, precum și
Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală. Aceste
organisme publice nu au luat nici un fel de măsuri în ceea ce privește
sutele de milioane de dolari americani care s-au evaporat din țaă..
Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui Plahotniuc, mai
târziu înșelat de el, a spus: "Mult timp nu am putut înțelege de ce a
trebuit să anuleze emisiunea de către BEM a valorilor mobiliare în
mărime de 80 miliarde de lei, în urma deciziei Curții Supreme de
Justiție din 28 noiembrie 2014 - chiar înainte de introducerea unei
administrări intermediare [pentru băncile în dificultate] - și să restituie
statului un pachet de control al unei bănci în faliment. Niciun stat din
lume nu și-ar asuma răspunderea datoriilor băncilor către entitățile
corporative. Ceea ce ar fi cel mai bine ar fi să returneze depozitele
persoanelor fizice, și nici măcar tuturor, doar într-o oarecare măsură.
Dar nu aici, într-o Moldova săracă, unde au întreprins un act de
generozitate fără precedent. Atunci m-am prins. Singurul lucru care
justifică o astfel de prodigalitate este faptul că banca era deținută de
stat, făcându-l răspunzător pentru datoria băncii ca filială"
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Cu alte cuvinte, BEM a fost înapoiată statului pentru ca acesta din
urmă să își plătească toate datoriile fictive. În conformitate cu
legislația Republicii Moldova, dacă banca este privată, atunci statul
oferă o garanție și rambursează depozitele persoanelor afectate până la
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o anumită sumă. Dar acest lucru nu se aplică persoanelor juridice. Cu
toate acestea, în cazul în care banca este deținută de stat, aceasta ar
trebui să ramburseze și depozitele companiilor. Prin urmare, nu numai
că au furat un miliard, dar Republica Moldova a trebuit să ramburseze
depozitele celor care și-au pierdut banii în bancă.
Furtul a provocat o asemenea agitație încât oamenii au cerut ca
infractorii să fie aduși în fața justiției. În același timp, Vlad Filat, fost
prim-ministru și șef al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a
început să reprezinte o amenințare politică mai mare pentru Vladimir
Plahotniuc. La 15 octombrie 2015, lui Vlad Filat i s-a retras imunitatea
parlamentară și a fost deținut în clădirea Parlamentului. La data de 27
iunie 2016, instanța de judecată de la Chișinău l-a găsit pe Filat
vinovată de tăinuire și complicitate în furtul de bani din sistemul
bancar al Republicii Moldova și l-a condamnat la 9 ani de închisoare,
acuzându-l de corupție, retrăgându-i decorațiile de stat și interzicândui deținerea unei funcții publice timp de cinci ani.
La 20 aprilie 2017, tribunalul de la Chișinău l-a condamnat pe
Platon la 18 ani de închisoare, inclusiv pentru acuzații de deturnare a
peste 20 de milioane de dolari SUA de la Banca de Economii din
Moldova. Decizia instanței s-a bazat pe mărturia lui Ilan Shor.

Arestarea lui Vladimir Filat în Parlamentul Republicii Moldova
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Ilan Shor, participant la furtul de un miliard, eliberat și plasat sub arest la
domiciliu, pozând pentru jurnaliști în biroul său

În iunie 2017, Ilan Shor a fost condamnat, de asemenea, la 7,5 ani
de închisoare în Republica Moldova, sub acuzația de tăinuire și
complicitate în furtul a 400 de milioane de dolari americani de la trei
bănci ale Republicii Moldova. În ciuda dovezii vinovăției lui, a fost
eliberat.
Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui Plahotniuc, mai
târziu înșelat de acesta din urmă, consideră că Filat a avut și încă mai
are puține cunoștințe despre sectorul bancar și nu a putut să-și dea
seama ce se întâmplă cu adevărat. "Știu cu siguranță că a considerat
anumite lucruri doar operațiuni bancare obișnuite, chiar dacă nu erau
așa. El a avut încredere în Ilan Shor și implicit în Vladimir Plahotniuc
și l-au păcălit ca pe un copil. Este într-adevăr greu de spus, atunci când
îți aduc bani numindu-i profituri comerciale comune și mai târziu
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Ilan Shor, participant la furtul de un miliard, la conferința partidului pe care la înființat și l-a numit "Shor" după numele său. Potrivit experților, el
finanțează partidul cu banii deturnați

Le spun procurorilor ca era mită‖
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. După ce a depus mărturie, Dl.
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Shor a fost imediat eliberat și plasat în arrest la domiciliu .
Cu toate acestea, sistemul judiciar corupt al Republicii Moldova a
depus toate eforturile pentru a se asigura că toate aspectele implică cât
mai puține fapte și evenimente asociate cu Vladimir Plahotniuc,
creierul acestei scheme.
De exemplu, la 28 ianuarie 2015, Banca Națională a Republicii
Moldova a angajat compania private independent de audit Krolldin
SUA, pentru a investiga "furtul secolului". Cu toate acestea, în timpul
procesului împotriva lui Veaceslav Platon, instanța a refuzat să audă
constatările lor. Avocatul lui Platon, Roman Aronov, a declarat că
apărarea a cerut instanței să audă declarația de către șeful Băncii
Naționale, Sergiu Cioclea, în calitate de expert, precum și pe cea
aangajaților
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Sergiu Cioclea, șeful Băncii Naționale a Republicii Moldova

Kroll. Aronov a subliniat că experții relevanți ar putea scoate la
lumină problemele ridicate în timpul procesului.
În plus, potrivit avocatului, instanța a refuzat să adauge raportul
Kroll la dosarul penal, deoarece nu exista "o traducere în limba de
stat"
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De asemenea, avocații lui Veaceslav Platon au afirmat că dosarul
instanței a fost falsificat, iar anumite fapte și declarații care-l
incriminează pe Vladimir Plahotniuc au fost șterse. De exemplu, în
acuzațiile împotriva
172

Dl. Plahotniuc numele de familie a fost schimbat în Vladimir Filat. De
exemplu, afirmația lui Platon că "Vladimir Plahotniuc a fost cel care a
profitat de" furtul secolului " "a fost modificată: numele domnului
Plahotniuc a fost înlocuit cu "Filat". O altă parte din procesul-verbal al
procedurii nu ia în considerare următoarea afirmație a lui Veaceslav
Platon: "Toți acești bani au fost alocați domnului Plahotnoic și
companiei sale OTIV Prime, fondată de el, pe care nu o ascunde. El a
primit 80 de milioane de dolari SUA, el este beneficiarul acestor bani,
am spus toate astea și am cerut să fie interogați Serghei Yaralov
(vicepreședinte al Partidului Democrat), Natalia Politova (fostă șef al
Viktoriabank) și Andrian Candu. Dar Procuratura a refuzat să facă
acest lucru.‖
Conform articolului 83 din Codul de procedură penală al Republicii
Moldova, grefierul este obligat să "descrie complet și cu exactitate în
procesul-verbal acțiunile și hotărârile judecătorești; solicitările,
întrebările, obiecțiile, declarațiile și explicațiile tuturor persoanelor care
participă la audiere și alte circumstanțe care trebuie incluse în sau,
după caz, anexate la procesul-verbal "
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. În timpul procesului

împotriva lui Platon, multe ore ale procesului nu au fost incluse în
procesul-verbal. De exemplu, jurnaliștii Newsmoldova au avut ocazia
să studieze documentul, al cărui conținut, conform lui Veaceslav Platon
și a avocaților săi, a fost distorsionat. Newsmoldova a obținut pe
fișierul audio al procesului din 22 decembrie 2016. Transcrierea
proceselor destul de lungi nu a durat mai mult de câteva pagini. Cu
toate acestea, o declarație de 30 de minute a lui Platon în fața instanței
nu se regăsește în acest document.
La audierea acuzațiilor împotriva lui Vladimir Plahotniuc, instanța
a decis să continue cazul fără Veaceslav Platon. Eduard Rudenco,
avocatul lui Platon, a susținut că instanța a decis să nu-l mai lase pe
Veaceslav

Platon

să

participe
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la

procedură.

Natalia Politova, fosta șefă a Viktoriabank

"Cu alte cuvinte, a fost eliminat din sala de judecată. Procesul de
mâine va avea loc fără el. Motivul pentru care a fost înlăturat este și
mai rău: Platon a fost înlăturat pentru că a încercat să explice
judecătorilor cine era făptuitorul acestui furt infam"
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În ciuda judecății instanței, Ilan Shor a fost eliberat și plasat sub
arest la domiciliu, timp în care a participat la campania electorală
pentru primărie. Prin mituirea alegătorilor (în timpul evenimentelor
sale au fost distribuite pungi de plastic pline cu pastă de dinți, șampon
și detergent de rufe) el a devenit primar al orașului Orhei din Moldova.
La 3 octombrie 2016, a fondat un partid numit după el - "Partidul
SHOR" - și a început să dea interviuri și să participe la viața politică a
Republicii Moldova. Potrivit experților, partidul său este finanțat cu
banii deturnați. În interviurile sale de presă, de exemplu, pentru BBC,
el susține că este nevinovat. Jurnaliștii moldoveni afirmă că legea
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova ar putea fi folosită pentru
a-l scuti complet Ilan Shor de răspundere
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În acest scop, la 11 iulie 2016, guvernul lui Pavel Filip, un alt
membru al echipei lui Vladimir Plahotniuc, a înregistrat un proiect de
lege privind amnistia cu Parlamentul Republicii Moldova. Primulministru a solicitat Parlamentului să prioritizeze acest proiect. Nota
explicativă privind importanța legii

Veaceslav Platon, după ce instanța nu l-a lăsat să depună mărturie în propriul
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caz
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Eduard Rudenco, avocatul lui Platon
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precizează că "acest Act privind Amnistia este un instrument de
prevenire și remediere a daunelor provocate de condițiile proaste de
detenție, precum și de reducere a numărului de deținuți din închisori."
Partidul Socialist a prezentat un proiect de lege similar. 10 zile mai
târziu, deputații au considerat ambele proiecte de lege o prioritate și leau adoptat în prima lectură. Raisa Apolschii, deputat din partea
Partidului Democrat, a sugerat consolidarea proiectelor de legi ale
socialiștilor și ale guvernului în timpul celei de-a doua lecturi bazânduse pe acest din urmă document. La 29 iulie 2016, proiectul de lege al
guvernului a trecut în lectură finală cu 83 de voturi pentru și a fost
adoptat la 9 septembrie 2016. Potrivit documentului, amnistia poate
aplica în anumite circumstanțe prizonierilor ale căror cauze sunt la
etapa de urmărire penală și sunt judecate, deci se aplică celor care au
săvârșit o infracțiune înainte ca legea să fie adoptată.
Cazul de deturnare de fonduri și spălare de bani împotriva
domnului Shor tocmai trecuse recent printr-o procedură de primă
instanță, iar în acest stadiu, inculpatul a solicitat reducerea pedepsei
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de la 19 ani de închisoare la zero. Cum este posibil acest lucru?
Problema este că procurorii au inițiat proceduri în baza a două articole:
fraudă majoră și spălare de bani. Ilan Shor nu a putut fi amnistiat în
mod legal în temeiul acestor articole din Codul penal. Cu toate acestea,
Shor a cerut instanței să-i schimbe condamnarea de la alineatul (5)
articolul 190 (Fraudă) la alineatul (4) articolul 196 (Cauzarea daunelor
materiale prin decepție sau abuz de încredere). În conformitate cu acest
articol, Shor a avut de fapt dreptul de a obține amnistie pentru una
dintre infracțiunile sale.
După ce judecătorii au convenit să schimbe articolul, domnul Shor
le-a cerut să-i acorde amnistie și să înlocuiască închisoarea cu o
amendă pentru a doua infracțiune (spălare de bani).
Ca urmare, judecătorul de proces a condamnat pe domnul Shor la
șapte ani și jumătate de închisoare din 19 solicitați de procurori. În
același timp, instanța a convenit să schimbe articolul care intră în
domeniul de aplicare al legii amnistiei, de care ar putea beneficia Shor.
"Este imposibil să înțelegem ce a înseamnat furtul de un miliard
pentru poporul Republicii Moldova, fără a cunoaște situația economică
a acesteia. Moldova este una dintre cele mai sărace țări europene, cu o
treime din populație forțată să locuiască și să muncească în străinătate.
Nivelul de subzistență în Republica Moldova este de 866.3 MDL, ceea
ce reprezintă o medie lunară de aproximativ 43 de euro pe persoană.
Potrivit datelor oficiale, salariul mediu este de 5.400 de lei, ceea ce
este de aproximativ 260 de euro.
Cetățeana în vârstă, Claudia, o persoană cu dizabilități, ne-a spus
cât de norocoasă a fost ea și soțul ei cu o săptămână înainte. Ei au mers
în piața centrală împreună, iar în timp ce Claudia căuta printr-un
tomberon cu gunoi, soțul ei a reușit să caute printr-un altul și a găsit
picioare de pui care "aveau un pic de miros de stricat" - trei dintre ele!
La începutul vieții, Claudia a lucrat ca asistentă medicală într-unul
dintre spitalele din capitala, în timp ce soțul ei era producător de
pantofi.
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Claudia, cetățean senior al Republicii Moldova, povestindu-i jurnalistului cât
de bucuroasă a fost să descopere mâncare putredă în tomberon
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Acum, suma totală a pensiilor lor este de 1780 MDL. După plata
chiriei, facturilor de utilitate și după cumpărarea medicamentelor, care
sunt vitale pentru ambii, lor nu le mai rămâne nimic. Ei își bazează
traiul pe slujba cu jumătate de normă a lui Claudia ca menajeră, iar
soțul ei îi ține ocazional locul unui portar de la biroul de întreținere al
casei din apropiere"

159

.

Furtul flagrant de un miliard de dolari americani a făcut destul de
dificilă interacțiunea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Chiar și Andrian Candu, cel mai apropiat asociat al lui Vladimir
Plahotniuc, a cărui activitate a făcut posibilă desfășurarea întregii
operațiuni, a declarat că "această criză ar putea chiar să împiedice
încercările Republicii Moldova de a construi un parteneriat mai strâns
cu UE".
Maia Sandu, președintele Partidului Pro-European de Acțiune și
Solidaritate, care a câștigat 47,89% din voturile populare în timpul
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Maia Sandu, președintele Partidului Pro-European de Acțiune și Solidaritate, care a
câștigat 47,89% din voturile populare în timpul alegerilor prezidențiale din 2016 din
Republica Moldova și care îl numește pe Vladimir Plahotniuc "un simbol al
corupției"

alegerile prezidențiale din 2016 din Republica Moldova și care îl
numește pe Vladimir Plahotniuc "un simbol al corupției", a spus că
"domnul Plahotniuc nu reușește să dezvolte relații bune cu Uniunea
Europeană, el poate închide liderii opoziției, deoarece are o influență
puternică asupra Procuraturii și a instanțelor "
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Veaceslav Platon, fostul partener al lui Plahotniuc mai târziu înșelat
de acesta din urmă, reflectă asupra lui Vladimir Plahotniuc și a căii
dezvoltării europene a Republicii Moldova:
―Trebuie

să

facem diferența

între

beneficiarii efectivi

și

intermediari. Vlad Plahotniuc este principalul beneficiar al furtului de
un miliard. Cel de-al doilea este Vlad Filat, care a fost condamnat
pentru corupție pasivă și abuz de putere, dar nu și pentru că fura un
miliard de dolari. Nu este un secret că Serghei Yaralov, asociatul
domnului Plahotniuc, a fost omul care a coordonat totul...
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Poate Moldova să urmeze astăzi calea dezvoltării europene, cu
liderul său Vladimir Plahotniuc? În nici un caz! Poate Moldova să
urmeze calea integrării europene în baza lui Plahotniuc? Desigur că
nu! Vectorul european este cel mai afectat de politica dlui Plahotniuc.
În timp ce vorbește despre Moldova care îndreaptă în direcția Europei,
seamănă frustrarea și dezamăgirea valorilor occidentale în inimile și
mințile moldovenilor, consolidând astfel autoritatea pro-rusă. Cu cât
acest spectacol continua mai mult, cu atât mai puțini membri ai
publicului vor rămâne în sala pro-europeană "
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VI
Parlament corupt pentru oligarh

Poate

Moldova

dezvoltare

să

europeană

urmeze

calea

de

cu

dl.

astăzi,

Plahotniuc ca lider? În nici un caz! Poate
Moldova să urmeze calea integrării
europene în baza lui Plahotniuc? Desigur
că nu! Vectorul european este cel mai
afectat de politica dlui Plahotniuc. În timp
ce vorbește despre Moldova

care se

îndreaptă

spre

seamănă

frustrare

și

occidentale

Europa,

dezamăgire
în

inimile

el
în

valorile

și

mințile

moldovenilor.
Veaceslav Platon, fost partener de afaceri al
lui Plahotniuc
Klieg, Klieg, Klieg - Ești un Nar.
Ești inteligent, inteligent, inteligent - dar nu
ești așa de inteligent!
O vorbă idiș
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În capitolele anterioare am povestit despre modul în care oligarhul
Vladimir Plahotniuc a reușit să obțină controlul asupra unei părți
substanțiale a afacerilor din Republica Moldova și mass-media, să
subordoneze executivul și puterea judecătorească și să utilizeze
bugetul țării pentru propriul său beneficiu.
Prin mituire și șantaj, a obținut controlul asupra Parlamentului
Republicii Moldova, unde Partidul Democrat din Moldova (PDM)
condus de el, a devenit principalul jucător .
PDM a fost înființat în februarie 1997 ca Mișcarea pentru o
Moldova democratică și prosperă. Din 1997 până în vara anului 2009,
Partidul a fost condus de Dumitru Diacov, care a fost Președintele
Parlamentului din 1997 până în 2001. În 2009, fostul Președinte al
Parlamentului și membru al Partidului Comunist, Marian Lupu, s-a
alăturat partidului. În data de 16 septembrie 2010, președintele
Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, și președintele
partidului de guvernământ din Rusia, Boris Gryzlov, au semnat la
Moscova un acord privind cooperarea. În 2012, după preluarea
postului de vicepreședinte al partidului, Vladimir Plahotniuc a început
să finanțeze partidul și să-și stabilească politica.
La 15 februarie 2013, Centrul Național Anticorupție a efectuat o
serie de percheziții și arestări. În aceeași zi, postul de vicepreședinte al
Parlamentului, deținut de Vladimir Plahotniuc, a fost desființat prin
vot parlamentar. La 15 octombrie 2015, după înlăturarea imunității
parlamentare și arestării lui Vlad Filat, Vladimir Plahotniuc a
demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Democrat
din Moldova și în calitate de membru al partidului.
Totuși, deja la 21 decembrie 2015, el și-a anunțat întoarcerea în
politică și în Partidul Democrat. El a declarat că va "participa direct la
constituirea unei majorități parlamentare". În dimineața următoare, la
22 decembrie 2015, 14
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deputații din Parlamentul Republicii Moldova de la Partidul
Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat, la o
conferință de presă, că se retrag din fracțiunea Partidului Comunist, iar
la 24 decembrie 2015, împreună cu Partidul Democrat, au semnat o
declarație privind crearea unei platforme sociale și democratice "Pentru
Moldova" (Platforma Social Democrată Pentru Moldova). Printre cei
care au plecat au fost Violeta Ivanova, liderul grupului parlamentar al
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), Artur
Resetnicov, secretar executiv al Comitetului Central al PCRM,
Vladimir Vitiuc, vicepreședinte al Parlamentului și alți membri
conducători ai Parlamentul Republicii Moldova, precum: Anatolie
Zagorodni, Alexandr Bannicov, Serghei Stati, Boris Golovin, Corneliu
Mihalache, Victor Mîndru, Anatolie Gorilă, Galina Balmos, Igor
Vremea etc.
Membrii Parlamentului Republicii Moldova și-au explicat
retragerea de la Partidul Comuniștilor prin "consultări" cu Vladimir
Plahotniuc. "Am avut o serie de dialoguri la care au participat domnul
prim-vicepresedinte al PDM, Vlad Plahotniuc, iar astazi am gasit un
numitor comun. Acțiunile noastre sunt o dovadă a responsabilității
politice față de problemele societății și a fiecărui cetățean ", a declarat
deputatul Sergiu Sîrbu (fost membru al fracțiunii Partidului Comunist
din Parlamentul Republicii Moldova).
Potrivit unui număr semnificativ de politicieni și jurnaliști
moldoveni, mutarea membrilor Parlamentului Republicii Moldova de
la Partidul Comunist la PDM a fost legată de mituirea directă din
partea lui Vladimir Plahotniuc. Igor Dodon, Președintele Republicii
Moldova, a explicat cum funcționează în cadrul emisiunii "1 + 1" al
Accent TV: "ei au impertinența de a face acest lucru chiar în
parlament.

Lidia

Lupu

s-a
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adresat

membrei

noastre

din parlament și i-a oferit să renunțe la PSRM spunându-i cum se
poate face. Colega noastră nu a ascultat pentru că nu era interesată.
Democrații încearcă să ne reducă fracțiunea, dar sunt sigur că nu vor
reuși‖
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La 23 ianuarie 2015, după încercările nereușite de a forma o
majoritate parlamentară în termen de două luni ca rezultat al alegerilor
parlamentare care au avut loc la 30 noiembrie 2014, a fost creată o
coaliție "Pentru integrare europeană". Coaliția a inclus Partidul
Democrat și Partidul Liberal Democrat din Moldova. În același timp,
mâna dreaptă al lui Vladimir Plahotniuc, șeful uneia dintre companiile
sale, Andrian Candu, a fost ales președinte al Parlamentului.
La 13 ianuarie 2016, majoritatea parlamentară formată din 56 de
membri ai Partidului Democrat din Moldova, Partidului Liberal, 14 excomuniști, 7 liberal-democrați și doi membri neafiliați, l-au
nominalizat pe Vladimir Plahotniuc drept candidat la funcția de primministru, dar președintele Nicolae Timofti i-a respins candidatura,
invocând suspiciuni rezonabile potrivit cărora candidatul nu îndeplinea
criteriile pentru incoruptibilitate.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a făcut
următoarea evaluare a situației actuale din Republica: aparatul nostru
de stat este pe deplin corupt și criminal. Există Partidul Democrat din
Moldova (liderul - Vladimir Plahotniuc) care a preluat controlul asupra
tuturor instituțiilor de stat, poliției, justiției, procuraturii și guvernului,
această partid a furat un miliard de dolari și a cumpărat 14 membri
trădători

ai

Parlamentului

Republicii

Moldova

din

Partidul

Comuniștilor din Republica Moldova pentru cinci milioane de euro
pentru a obține o majoritate parlamentară‖
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La 24 decembrie 2016, la Congresul Partidului Democrat din
Moldova

printr-o

decizie

unanimă
184

(bine

cunoscută

de

Proteste împotriva puterii oligarhice din Republica Moldova

practica anterioară a Partidului Comunist), a fost ales președintele
partidului. A fost oligarhul Vladimir Plahotniuc.
Conform rezultatelor alegerilor din 30 noiembrie 2014, Partidul
Democrat a obținut 19 mandate în parlament; la momentul actual, siteul Parlamentului Republicii Moldova indică faptul că numărul
membrilor acestui partid a crescut la 42 de persoane în detrimentul
membrilor Parlamentului Republicii Moldova de la alte partide care sau alăturat acestuia.
Maia Sandu, președintele principalului partid pro-european al
Republicii Moldova, a confirmat ipotezele jurnaliștilor moldoveni că
trecerea lor la Partidul Democrat a fost legată de mită și șantaj: "Nu
există altă explicație logică. Acești membri ai Parlamentului au susținut
recent

lucruri

complet

diferite,
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iar

acum

ei

insistă

asupra

Protest împotriva lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova

numirii domnului Plahotniuc. Nu mă așteptam să-i văd pe unii dintre
ei pe listă. Cred că nu își mai face iluzii că arm ai putea fi aleși din
nou. Probabil că beneficiile pe care le-au primit pentru aderarea la așanumita majoritate sunt atât de mari încât nu mai sunt interesați de o
carieră politică‖.
Elena Bodnarenco, membru al Parlamentului Republicii Moldova,
a explicat Interpolului cum au fost mituiți membrii Parlamentului
Republicii Moldova
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: "Mi s-au oferit bani pentru retragerea mea din

Partidul Comunist. Negocierile au fost că, dacă vreau să obțin poziții
înalte pentru mine sau pentru membrii familiei mele, suma
recompenselor va scădea. Și dacă nu am nevoie de o poziție, suma
recompenselor va fi mult mai mare. Mi-au dat timp să mă gândesc la
asta ... Cred că au vorbit cu fiecare membru în parte. În plus, probabil a
fost o recompensă în numerar, astfel încât era imposibil de urmărit
tranzacțiile.
Și
prietena
mea
apropiată,
186

Galina Balmos, a plecat. Trădarea nu poate fi iertată niciodată, acum
doar ne salutăm pe hol și atât‖.
Iată întregul articol din ziarul Moldavskie Vedomosti
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"Problema corupției în rândul membrilor Parlamentului Republicii
Moldova este larg discutată pe rețelele de socializare, cineva a postat o
fotografie a oligarhului democrat în fața rafturilor cu cărți cu un
comentariu:" În biblioteca lui Plahotniuc există o mulțime de unități de
disc cu materiale compromițătoare cu membrii Parlamentului și
funcționari de toate gradele. Au fost inițiate proceduri penale
împotriva multora dintre ei. Ei vor semna orice hârtie și vor vota
pentru diavol, vor face orice să nu ajungă în spatele gratiilor ".
În principiu, întregul idee a controlului asupra organelor de drept
ale Partidului Democrat era de a compila o "bibliotecă". O parte din
informațiile compilate de "colecționari" sunt în domeniul public. Și
membrii fracțiunii PLDM dețin poziții de lider în ratingul corupției,
ceea ce i-a făcut mai vulnerabili. Unele dintre "protocoalele" lui Filat
sunt cunoscute. Există massive dovezi compromițătoare asupra
colegilor săi. De exemplu, Vladimir Hotineanu, care a fost primul care
și-a trădat patronul, este subiectul multor cauze penale. Și este mai rău
și mai dezgustător decât alții, pentru că a depus jurământul lui
Hippocrate pentru a servi altruist oamenii.
Hotineanu a fost condamnat pentru testarea ilegală a drogurilor pe
persoane care sufereau de tulburări psihice și nu puteau să-și apere
drepturile. Ancheta a arătat că pacienții nu știau că sunt cobai și nu au
primit plata pentru participarea la experiment. Procuratura a preluat
cauza, însă a existat un obstacol sub forma imunității parlamentare.
Curtea de Conturi a constatat că Hotineanu, în calitate de ministru
adjunct al sănătății și președinte al Comisiei pentru
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emiterea de licențe pentru a avea dreptul de a desfășura activități
farmaceutice, a emis licențe și autorizații care încalcă legea. În calitate
de președinte al unei alte comisii (responsabilă de primirea și
distribuirea bunurilor umanitare), a permis importul de medicamente
cu termen depășit în țară fără certificate de calitate și indicarea
condițiilor de depozitare. El a fost implicat în închirierea ilegală a
facilităților din spitalul Republicii către firma fiicei, efectuând
operațiuni clandestine care au dus la moartea pacienților ... Cel mai
teribil caz a devenit public în octombrie 2013. Familia lui Yuri Kiritsa
l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății că a operat un pacient fără
examinare preliminară, dreptul de a efectua o operație oncologică, în
condiții nesigure și a luat mită de câteva mii de dolari . Pacientul a
părăsit spitalul fără documente medicale și a murit la scurt timp.
Chirurgul adjunct a acuzat familia de calomnie, dar nu a îndrăznit să o
dea în judecată. Rudele au apelat la procuratură, dar li s-a spus că
medicul ucigaș este protejat de imunitate parlamentară: el nu poate fi
nici măcar citat pentru interogatoriu.
Ancheta în toate cazurile a fost suspendată. Și acum Hotineanu
face o declarație cu privire la Pro TV: "Nu vreau să aibă loc alegeri
anticipate. Nu vezi cine va veni la putere? M-am născut în Magadan,
nu mai vreau să mă mai întorc ". Între timp, indiferent cine va veni la
putere ca rezultat al alegerilor anticipate, el nu va fi mai rău decât
Hotineanu, pentru că este pur și simplu imposibil. Când legea domnea,
un astfel de funcționar ar fi mers direct la închisoare pentru a lucra ca
un tăietor de lemne.
Mandatul a salvat, de asemenea, un alt dezertor de la PLDM - Ioan
Bălan, care se confrunta cu un caz penal pentru fraudă. La sfârșitul
anului 2012, conform portalului Noi.md, consilierii din regiunea
Kantemir au solicitat parlamentului și Procuraturii Generale să
investigheze activitățile lui Bălan. El
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a fost acuzat de implicare în distribuția frauduloasă a grâului umanitar
acordat țării după o secetă. O parte din cereale i-au revenit fiului său,
dar nu a existat nicio reacție din partea agențiilor de aplicare a legii.
Un alt deputat PLDM care la sprijinit pe Plahotniuc, Ștefan
Creangă, fiind șeful Agenției de Achiziții de Stat, a comis un act de
corupție. Curtea de Conturi și Procuratura Generală au arătat că,
datorită eforturilor depuse, Ministerul Sănătății și Agenția de Achiziții
de Stat au achiziționat echipament pentru examinări genetice la un preț
triplu, pe lângă faptul că nu poate fi utilizat. Daunele provocate
trezoreriei a fost estimată la 6 milioane MLD. Au fost inițiate proceduri
penale în acest caz și în alte cazuri, însă mandatul parlamentar al lui
Creangă au dus la mușamalizarea lor.
În ajunul ultimelor alegeri parlamentare, inițiativa civilă pentru un
parlament curat a lansat o "listă neagră" a membrilor Parlamentului
Republicii Moldova implicați în scheme
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dubioase ducând la deschiderea cauzelor penale. Niciuna dintre faptele
menționate nu au fost respinse. Documentele și materialele au fost
adăugate la biblioteca lui Plahotniuc.
În urmă cu doi ani, procuratura a deschis o cauză penală
împotriva deputatului PLDM, Nicolae Juravschi, în legătură cu
declarațiile sale privind veniturile și bunurile pentru anul 2012: nu a
declarat o limuzină de lux, mai multe parcele de teren și acțiuni în trei
companii. S-a raportat că Olympianul este prieten cu unul dintre
"criminalii legați de cod". Un alt liberal-democrat, Nae Simion Pleșca,
nu a putut explica cu ce venit a cumpărat două case, șase apartamente
și alte proprietăți. Petru Știrbate a primit zeci de cazuri penale. Cel mai
"inofensiv" este un dublu vot la alegerile parlamentare din 2010:
Știrbate a votat de două ori. Soția sa, șeful biroului de pașapoarte din
Orhei, i-a oferit două inserții pentru pașaportul său. Conform legii,
aceasta se pedepsește cu închisoare de până la doi ani. Cu toate
acestea, în instanța Știrbate a fost trecut ca martor!
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"Lista neagră" cuprinde și membri ai parlamentului pentru
fracțiunea comuniștilor care au căzut în îmbrățișarea Partidului
Democrat. De exemplu, procuratura anticorupție l-a acuzat pe Boris
Golovin că a semnat conturi pentru MDL29 milioane în timp ce acesta
a fost ministru adjunct al sănătății; banii, în contradicție cu termenii
contractului, au fost transferați imediat la S & T Mold pentru șase
mașini cu raze X. Echipamentul, așa cum s-a dovedit, nu poate fi
folosit; compania nu a returnat banii și s-a evaporat. Golovin risca șase
ani de închisoare, dar a fost salvat de mandat.
Reputația fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate,
Artur Resetnicov, a fost de asemenea afectată: a fost acuzat că a
contribuit la distrugerea tuturor documentelor importante privind cazul
evenimentelor din aprilie 2009. Violetta Ivanova, care se află pe "lista
neagră" a Inițiativei Civile, în 2008-2009, în calitate de Ministru al
Ecologiei și Resurselor Naturale, a distribuit banii fondului de mediu
numai primăriilor conduse de comuniști. Fiul unui parlamentar
comunist, Alexandr Bannicov, a fost arestat pentru suspiciunea de
trafic de droguri. În plus, potrivit lui Ziarul de Gardă, parlamentarul
afacerist nu a indicat în declarația de venit toate proprietățile sale,
inclusiv 30 de hectare de pădure închiriate de la Moldsilva SOE.
În 2008, Maria Postoiko s-a înscris pe lista de așteptare pentru o
clădire nouă, unde apartamentele au fost vândute la un preț de trei ori
mai mic decât piața (deși avea două terenuri, o Dacia și un apartament).
Membru al Parlamentului, Anatoly Zagorodny, după ce a primit două
terenuri pentru construcția de locuințe, a obținut gratuit un apartament
în blocul de locuințe al angajaților de stat; el a făcut lobby pentru
proiectele de corupție: privatizarea hotelului AIR Moldova, hotelul
Codru, o cantină a aparatului guvernamental, a centralelor electrice și a
altor instalații. Vladimir Vitiuc este autorul
191

și lobbyist al mai multor proiecte de legi care, potrivit Centrului
pentru Analiză și Prevenire a Corupției, contraziceau legile, erau
contra intereselor publice și au promovat privatizarea îndoielnică.
Lista poate fi extinsă ad infinitum. Și acesta este doar vârful
aisbergului, multe alte fapte sunt cunoscute doar de un cerc restrâns de
oameni. Este "Biblioteca Plahotniuc" care administrează țara, nu
oficiali aleși ".
În aprilie 2017, liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat
în cadrul unei conferințe de presă că membrii Parlamentului Republicii
Moldova, Artur Gutium și Vladimir Cernat, au părăsit fracțiunea de
partid pentru recompensă monetară. Spunând astfel, el a precizat că
Partidul Democrat se află și în spatele mitei, dar a negat acuzațiile că I
s-ar fi cerut acordul. "Am fost și rămân o persoană independentă și un
politician. Partidul Liberal și eu luăm decizii conștiente în conformitate
cu Programul, cu voința cetățenilor, și nu pentru că cineva o dorește.
Ghimpu nu este de vânzare, nimeni nu-l poate cumpăra, nu-și
armonizează punctul de vedere cu nimeni atunci când vine vorba de
idealuri. Pentru mine, idealurile și oamenii sunt mai importante decât
mandatul, biroul președintelui, Europa, orice. Este păcat că unii dintre
voi credeți altfel ", a spus Mihai Ghimpu în răspunsul la întrebarea
unui jurnalist cu privire la eventualul său acord cu Plahotniuc
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Metode similare, împreună cu inițierea persecuției politice, sunt
folosite de Vladimir Plahotniuc față de primarii Republicii Moldova
pentru a-i forța să se mute în Partidul Democrat. Mass-media din
Moldova a relatat: "Zeci de primari și consilieri de diferite niveluri din
Partidul nostru au acuzat regimul lui Plahotniuc și Partidului Democrat
condus de el de represiuni politice și presiuni asupra reprezentanților
opoziției
192

Protest împotriva lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova

din autoritățile locale. Potrivit numeroaselor dovezi, emitenții
Partidului Democrat încearcă să inducă prin șantaj și mită primarii și
consilierii Partidului nostru să trădeze, să se alăture PDM sau să se
declare independenți, iar această activitate are un caracter planificat și
centralizat. Acest lucru a fost anunțat la conferința de presă organizată
în apropierea Ministerului Afacerilor Interne. "În prezent, Partidul
nostru este format din 50 de primari și peste 900 de consilieri. Și toți var putea spune aceleași povești. Acest val de represiuni se deplasează
pe întreg teritoriul Moldovei pentru a distruge Partidul nostru, a
declarat Dumitru Ciubașenco, vicepreședinte al partidului politic. În
prezent, toate aceste acțiuni arată că regimul lui Plahotniuc nu mai este
doar mafie, hoți și gangsteri. Acesta este în totalitate un regim terorist
pentru că a recurs la teroare împotriva opoziției politice ", a spus
Ciubașenco. Dumitru a afirmat că partenerii externi ai Moldovei
"închid ochii la nelegiuirea și haosul provocat de acest regim". El a
reamintit că în februarie 2017, Partidul nostru a organizat o conferință
cu
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participarea misiunilor diplomatice, unde au fost dezvăluite multe
dovezi și fapte de represiune politică a regimului Plahotniuc împotriva
autorităților locale de opoziție. Ciubasenco a reamintit, de asemenea,
vizita delegației Partidului nostru la Strasbourg, unde reprezentanți ai
partidelor politice din opoziție au informat oficialii europeni despre
situația alarmantă a persecuției opoziției din Moldova.
"Au fost intentate peste 100 de cazuri penale împotriva a circa 50 de
primari, consilieri, activiști obișnuiți ai partidului la ordinul
regimului", a menționat Ciubașenco. "Nu aș vrea să cred că partenerii
externi care susțin această putere, susțin, de asemenea, toate aceste
represiuni". "Acest regim a întrecut orice limite, a recurs la orice
metodă ... acestea nu erau deasupra utilizării mărturiei unui anumit
criminal, Ion Druța, numit" Vanya The Writer ", în ciuda faptului că
de multe ori sa spus că el este mâna dreaptă a lui Plahotniuc în tot ceea
ce are legătură cu lumea criminală; Ion Druța de asemenea
194

a condus grupul ucigașilor contractați al lui Plahotniuc care au comis
crime grave ", a spus Ciubașenco.
Practica de mituire a deputaților a continuat în 2018. Membru al
fracțiunii Partidului Comunist, Aliona Babiuc, s-a alăturat Partidului
Democrat din Moldova (PDM). Anunțul a venit în timpul sesiunii
parlamentare. "Din 7 februarie 2018, doamna Babiuk este membră a
echipei noastre. Astfel, Partidul Democrat are deja 42 de membri ai
Parlamentului Republicii Moldova în Parlament ", a menționat Sîrbu
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Majoritatea experților moldoveni sunt convinși că metodele de
corupție pe care Vladimir Plahotniuc le utilizează sub sloganurile
proeuropene au efect, dar, pe termen lung, evocă o respingere a căii
europene a Republicii în rândul populației. Ei spun că inițiativele
oligarhului și ale partidului său ar arăta ca cele europene, dar, în esență,
sunt o batjocură a lor.
De exemplu, la 12 iulie 2017, în Parlamentul Republicii Moldova a
fost prezentată declarația Biroului Național al Organizației Mondiale a
parlamentarilor împotriva corupției (GOPAC Moldova). Mass-media
Republicii Moldova a raportat că Biroul a devenit parte a unei rețele a
mai mult de 60 de birouri naționale ale Organizației Mondiale a
parlamentarilor împotriva corupției. GOPAC Moldova a fost înființată
cu sprijinul PNUD în cadrul proiectului Consolidarea Guvernului
Republicii Moldova, implementat cu sprijinul financiar al Guvernului
Suediei. Mai târziu, jurnaliștii au descoperit că printre membrii
grupului anti-corupție se află membri corupți ai Parlamentului
Republicii Moldova ai Partidului Democrat și foștii deputați ai
Partidului Comunist, Anatolie Gorilă și Anatolie Zagorodnîi. La
sfârșitul anului 2015, ei și alți 12 deputați PCRM s-au mutat la
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Partidul Democrat, reconsiderând complet principiile pe care le-au
aderat atunci când au vorbit alegătorilor în timpul campaniei
electorale. Mai târziu, liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus că
întregul grup de 14 defecțiuni a primit cinci milioane de euro pentru
trecerea la Partidul Democrat
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împotriva corupției care sunt acuzați în mod deschis de implicarea în
activități corupte este o altă manifestare vie a faptului că în Moldova,
în spatele fațadei sloganurilor despre valorile europene, există o regulă
coruptă, antidemocratică condusă de Președintele PDM, oligarhul
Vladimir Plahotniuc.
Potrivit lui Veaceslav Platon, fostul partener de afaceri al lui
Plahotniuc mai târziu înșelat de el, "Plahotniucul dăunează exact
vectorului european". Ascunzându-se în spatele demagogiei despre
calea Moldovei spre Europa, el seamănă semințele de iritare și
dezamăgire în valorile occidentale în mințile și inimile moldovenilor ".
În decembrie 2017, în Republica Moldova sa desfășurat sondajul
sociologic Barometrul de Opinie Publică. Mai mult de jumătate din
populație (55,8%) este convinsă că tranziția a mai mult de o sută de
primari ai orașului la partidul lui Vladimir Plahotniuc este legată de
luare de mită.
Acum câțiva ani, Thorbjørn Jagland, fost prim-ministru al
Norvegiei, secretar general al Consiliului Europei, a scris în articolul
său:
―Republica Moldova - o țară mică de doar 3,5 milioane de persoane
- riscă să devină următoarea criză de securitate a Europei, cu
consecințe potențiale mult peste granițele sale. <...> De la proclamarea
independenței în 1991, puterea a alternat între Partidul Comunist, care
în mod tradițional căuta legături mai strânse cu Rusia, și partidele
proeuropene care au susținut ferm aderarea la Uniunea Europeană.
<...> Corupția
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rămâne endemică și statul este încă în mâinile oligarhilor, în timp ce
veniturile pedepsitor de scăzute au determinat sute de mii de
moldoveni să plece peste hotare în căutarea unei vieți mai bune. Mulți
încă așteaptă un răspuns de la Bruxelles, în timp ce alții cred că
prosperitatea se află la Uniunea Economică Eurasiatică condusă de
Rusia <...> Corupția rămâne endemică și statul este încă în mâinile
oligarhilor. <...> Acest stat capturat trebuie returnat cetățenilor săi ".
În această perioadă, Republica Moldova a intrat într-o criză
profundă cauzată de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a preluat
controlul asupra puterii legislative, executive, judiciare și poliție în
spatele fațadei sloganurilor despre calea proeuropeană pentru Moldova.
Din cauza lui, populația acestei țări mici nu mai este capabilă să vadă
diferența dintre valorile europene și autoritățile oligarhice corupte.
Doar reacția imediată a lumii occidentale poate menține Republica
Moldova
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