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Ministerului de Interne capturat de oligarhul Plahotniuc
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Sesizare
Prin prezenta, va aducem Ia cunm?tinta ca pe data de 30 iulie,
aproximativ Ia ora 16, colaboratorii P.P. Glasul Natiunii au depistat faptul ca
In fata sediului primei publicatii cu grafie latina din Basarabia postbelica au
fost aruncate mii de fituici cu caracter denigrator Ia adresa liderilor opozitiei
antioligarhice, proeuropene ~i reformatoare, Andrei Nastase ~i Maia Sandu.
De acest act huliganic, banuim Ministerul de Interne capturat ~i structurile
paramilitare ale oligarhului Plahotniuc, beneficiarul atacurilor raider, individ
care controleaza justitia ~i structurile de forta din Republica Moldova,
despre care presa a scris ca staIn spatele spalatoriei de 30 de miliarde de
dolari din Federatia Rusa ~i a furtului unui miliard de dolari din vistieria
Bancii Nationale.
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De asemenea, va reamintim ca acesta este al treilea act de huliganism ~i
dezmat din partea structurilor lui Plahotniuc In ultimele doua saptamani,
dnd pe u~a ~i peretii sediului publicatiei periodice Glasul au fost lncleiate
hartii cu continut denigrator, iar de balustrada a fost legat un obiect,
asemanator cu sufletul ~i con~tiinta vandalilor.
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Solicitam interventia DVS. prompta In descoperirea $i pedepsirea
persoanelor care au vandalizat sediul redactiei Glasul $i au prejudiciat
moral demnitatea colegiului redactional.
Totodata, va rugam sa luati toate masurile ce se impun pentru a proteja
sediul publicatiei noastre $i colaboratorii ei pentru ca astfel de atacuri sa fie
curmate. In caz contrar vom apela Ia institutiile internationale pentru a ne
oferi protectie, "Pm aqiona MAl $i Politia In instanta, inclusiv pentru a ne
putea adresa Ia Curtea· Europeana pentru Drepturile Omului.
P.S. De$i suntem siguri ca MAI $i Politia este complicitara cu aqiunile
criminale ale celor implicati, depunem aceasta sesizare ca document pentru
o investigare complexa $i corecta dupa scoaterea statului Republica
Moldova din captivitatea oligarhiei bandite$ti.
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Fituica denigratoare se anexeaza
Cu respect
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