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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Costurile concertului cu vedete interna?ionale organizat de
Unite în ziua unui protest de amploare al Platformei “DA” sunt
secrete
paik · Friday, March 25th, 2016

Moldtelecom ?i Unite refuz? s? ofere detalii despre costurile concertului cu vedete interna?ionale
organizat la 6 septembrie 2015, zi în care Platforma Civic? “Demnitate ?i Adev?r” ?i-a propus s?
organizeze un protest de amploare în centrul Capitalei. Demersuri privind resursele folosite pentru
eveniment, catalogat de membrii platformei drept o diversiune a omului de afaceri Vlad
Plahotniuc, au fost f?cute de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Organiza?ia ?i-a
propus s? afle sursa exact? de finan?are, ce a stat la baza acestei decizii ?i cine nemijlocit a luat-o,
dar ?i de ce au fost invita?i interpre?i de peste hotare.
Reprezentan?ii Moldtelecom, institu?ie al c?rei fondator ?i ac?ionar unic este statul, a invocat
secretul comercial ?i datele cu caracter personal. Ulterior, CRJM a solicitat Cur?ii de
Conturi, singura autoritate public? din Moldova care poate efectua controale în cazul agen?ilor
economici cu capital social de stat mai mare de 50%, s? verifice ce cheltuieli a suportat compania
Unite pentru organizarea concertului. Potrivit r?spunsului oferit de Curtea de Conturi, programul
activit??ilor de audit a fost deja aprobat pentru anul 2016, iar demersul CRJM nu poate servi drept
temei pentru modificarea acestuia. “Nicio alt? autoritate public? nu poate solicita sau obliga Curtea
de Conturi s? modifice programul activit??ii de audit, s? efectueze sau s? sisteze ac?iunile de audit,
cu excep?ia solicit?rilor parvenite de la Parlament sau frac?iunile parlamentare”, se arat? în
r?spuns.
Curtea de Conturi a transmis îns? reclama?ia CRJM pentru examinare la Inspec?ia Financiar?,
institu?ie subordonat? Ministerului Finan?elor. La 17 martie 2016, Inspec?ia Financiar? a oferit un
r?spuns prin care a invocat imposibilitatea de a da curs peti?iei CRJM întrucât a fost stabilit
“moratoriu asupra controlului de stat la persoanele care desf??oar? activitatea de întreprinz?tor,
inclusiv antreprenori speciali, în al c?ror capital social statul de?ine ac?iuni, prin analogia legii, ca
societ??ile pe ac?iuni în al c?ror capital social statul de?ine cot?-parte”.
?i deputatul socialist Bogdan ?îrdea a f?cut anterior un demers similar la Moldtelecom, încercând
s? afle cât a costat organizarea evenimentului. “Costurile exacte de realizare a evenimentului ?i,
respectiv, documenta?ia aferent? reprezint? secretul comercial al companiei, dar ?i con?ine date
confiden?iale, care constituie obiectul protej?rii în baza normelor legale din domeniul protec?iei
datelor cu caracter personal”, se arat? în r?spuns.
Reprezentan?ii Moldtelecom au precizat îns? c? organizarea concertului a costat de câteva ori mai
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pu?in decât s-a vehiculat în pres?. Totodat?, ?efii companiei au subliniat c? evenimentul a fost
parte a unui plan bine determinat ?i nu a fost pus la punct spontan.
Anun?ul despre concertul organizat la Centrul de expozi?ii “Moldexpo” a fost f?cut cu doar dou?
zile înainte, iar membrii Platformei Civice “Demnitate ?i Adev?r” au calificat evenimentul drept o
diversiune a controversatului om de afaceri Vladimir Plahotniuc. Unite î?i propunea s?
s?rb?toreasc? lansarea unor abonamente noi ?i a promis c? în scen? vor ap?rea Dan Balan, ?tefan
Banic? Junior, Alexandra Stan, Vera Brejneva, Dima Bilan, Filip Kirkorov. Ulterior, în urma mai
multor mesaje lansate de internau?i, majoritatea vedetelor au anun?at c? refuz? s? cânte. În scurt
timp, organizatorii au întocmit o alt? list?, iar în scen? a urcat Natalia Gordienko, Naguale, Alex
Velea, Antonia, Narcotic Sound, Marcel Pavel, Kaira, Delia, Nicolai Baskov, Morandi, Alexandra
Stan, Filip Kirkorov etc.
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