
REPLICĂ 

la declarațiile făcute publice de către Vlad Mustață în cadrul conferinței de presă, organizate la 

14.07.2021 

 

Sursa primară și locul plasării înregistrării video a conferinței de presă: 
https://www.youtube.com/watch?v=E7ejH808l0c&t=1169s&ab_channel=Agen%C5%A3iadepres%C4%

83IPN 

(ulterior, material răspândit și difuzat în alte surse mass-media) 

 

Data conferinței de presă: 14.07.2021 

 

 

După ce am luat act de relatările declarate la conferința de presă organizată de către Vlad Musteață 

și avocatul firmei Proimobil, ofer o replică la cele comunicate publicului. 

Declarațiile evocate constituie un act de populism, manifestat pe fundalul rezultatelor alegerilor 

parlamentare, de la care societatea, inclusiv și subsemnatul avem mari așteptări și speranțe de 

schimbări pozitive majore. 

Situația creată în jurul companiei Proimobil durează de mai mulți ani și a fost frecvent mediatizată, 

deseori cu efortul și la cererea lui Vlad Musteață. 

Declar în mod cert că mesajul lui Vlad Musteață are scop de manipulare a opiniei publice, fiind 

lipsit de orice suport bazat pe fapte reale. Manipularea constă în redarea selectivă a faptelor cu 

focusarea atenției numai asupra acelora, care îi sunt comode și de menționat, nu pot fi verificate. 

Jonglând cu unele fapte care sunt cunoscute în societate (de ex. pornirea urmăririi penale pe fapte 

de evaziune fiscală a companiei sale), Vlad Musteață le redă conexat cu acelea, care nu le poate 

proba ori confirma, prin aceasta, năzuind să le redea ca adevărate. 

Nu vreau să preiau atribuțiile organelor procuraturii, instanțelor de judecată, pentru a proba fapte 

notorii legate de activitatea dubioasă a companiei lui Vlad Mustață sub conducerea acestuia. Orice 

persoană care dorește să facă investigații în acest sens, inclusiv jurnalistice, are posibilitatea să se 

documenteze din surse oficiale, portalurile de judecată, etc, de care Vlad Musteață la fel dispune, 

însă nu le-a prezentat publicului. 

Nu am avut nici o tangență cu procesele desfășurate în interiorul companiei Proimobil, nu am 

exercitat sub nici o formă influențe asupra lui Vlad Mustață și compania sa. Ghinionul la caz constă 

în lipsa bunului simț la autorul mesajului din conferința de presă și în relațiile firești pe care le am 

cu unele persoane, pe care le cunosc și care la rândul lor au avut ori au relații cu Vlad Musteață. 

Nu am nici o legătură cu deficiențele din ancheta penală desfășurată, la care au făcut referință 

autorii mesajului, această anchetă constituind o cauză penală care nu m-a vizat vreodată. 

Fără a le comenta în mod separat, resping toate acuzațiile și insinuările lansate la persoana mea, 

pe care le calific total nefondate. Am declarat și anterior că, personal nu am intervenit în activitatea, 

structura și procesele ce au avut loc în această companie. Urmare la o plângere parvenită de la 

Vlad Musteață împotriva mea, a fost pornită o anchetă penală, care aproximativ de doi ani bate 

pasul pe loc fără finalitate. O dovadă de manipulare cu rea credință, pe lângă șirul de falsuri 

declarate și pe care am detectat-o în mesajul lansat pentru public, este declarația precum că, Vlad 

Musteață ar fi fost amenințat recent din partea mea cu somarea de a fi retrasă plângerea depusă în 

privința mea. În contextul falsului declarat, îi explic lui Vlad Musteață, că natura acuzațiilor 

declarate în privința mea, exclude încetarea urmăririi penale în baza unei eventuale retragere a 
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plângeri. Dimpotrivă, odată ce mi-au fost înaintate, am să aștept, apărându-mi în condițiile legii 

drepturile, finalitatea anchetei, întru demonstrarea nevinovății mele și respectiv, denunțului fals de 

la care a pornit ancheta.  

La etapa actuală nu pot să-mi permit să declar mai multe, deși le cunosc, mă refer la fapte și situații, 

care țin de activitatea și conduita controversată a lui Vlad Musteață, unele relații dubioase ale 

acestuia cu reprezentanții organelor de drept, întreprinse împotriva mea. Sunt rezervat 

actualmente, anume din considerentul că le voi face publice la momentul posibilității probării lor, 

odată ce toate aceste informații vizează în mod direct o persoană. Este o abordare, de care 

neglijează persoane care recurg la manipularea în interes personal a opiniei publice, situație care 

se atestă și în cazul lui Vlad Musteață. 

Însă am să ripostez oricăror acțiuni de denigrare, defăimare, îndeosebi persoanelor cu reputație 

reproșabilă, care în așa mod încearcă să-și spele imaginea și recurg la victimizare iluzorie în scop 

de a dobândi anumite avantaje personale și a focusa atenția asupra persoanei sale. 

Nu este necesar să fii un psiholog calificat, ca să observi cum se detectează frustrările și falsul în 

comportamentul și declarațiile lui Vlad Mustață, precum și starea sa psiho emoțională vulnerabilă 

pe fundalul falsității manifestate. Nu am prins nici măcar o privire deschisă și îndreptată celor cui 

este adresat mesajul autorului, care la rândul său, în esență, este lipsit de convingere și fermitate. 

Din câte cunosc de la cercul de persoane care îl știu ca personalitate, Vlad Musteață se afirmă ca 

un profesionist în arta comunicării  și posedă tehnici manipulatorii de convingere, de impunere a 

părerii sale, având în spate cursuri de training în acest domeniu. În cazul de față tot bagajul de 

aptitudini calificate au fost reduse la cota zero. 

Fiind ținta acestor declarații false, vă declar la calm, sincer și cu bun simț că, toate relatările lui 

Vlad Musteață, evocate în adresa mea sunt generate de frustrările lui personale, populism, în 

spatele căruia stau ascunse interesele sale personale. Consider că momentul ieșirii în public cu 

acuzații false în adresa mea a fost ales în mod tendențios anume în perioada când mă aflu în arest 

preventiv. Este o încercare de a-mi știrbi imaginea în perioada aflării sub arest preventiv și 

concomitent, de a transfera impactul arestului aplicat asupra situației în care se victimizează.  

Mă cunoaște un cerc larg de oameni. Aceștia știu principiile mele de viață și felul meu de a fi. La 

fel, sunt oameni care cunosc aceleași lucruri despre Vlad Musteață. Știu și sunt ferm convins că și 

unii și alții cunosc unde este adevărul și unde falsul este mijloc de domolire a frustrărilor. 

 

Cu respect, 

Dorin Damir 

 


