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DUMA DE STAT 
ȘI PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
Pentru prima dată în istorie, a fost propus un nou format 
de cooperare: se creează un grup de lucru dintre Duma 
de Stat a FR și Partidul Socialiștilor al RM
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Președintele Moldovei, 
Igor Dodon a explicat 
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unei politici externe echilibrate
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PREȘEDINTELE DODON DESPRE NEUTRALITATEA MOLDOVEI, 
PARTENERIATUL CU RUSIA ȘI ECHILIBRUL CU OCCIDENTUL

În timpul vizitei efectuate în Marea Britanie, Igor Dodon a oferit un interviu pentru BBC, pe care îl publicăm integral.

- Dvs. susțineați că dacă 
veți obține majoritatea, 
acest lucru vă va permite să 
construiți „verticala pute-
rii”, să introduceți în Mol-
dova forma prezidențială de 
guvernămînt în locul celei 
parlamentare. Dar pentru 
ce anume?

- La noi, majoritatea 
cetățenilor optează pentru 
forma prezidențială de gu-
vernare. În ultimul an, noi am 
adunat aproape o jumătate de 
milion de semnături anume 
întru susținerea acestei idei. 
Fie republică prezidențială, 
fie semiprezidențială, ori-
cum, trebuie să fie un anumit 
sistem de control și echilibru 
între Parlament și Președinte 
– ceea ce în prezent, cu părere 
de rău, nu există.

Odată ce poporul își alege 
președintele prin vot direct, 
bineînțeles, șeful statului tre-
buie să aibă împuterniciri.

În prezent, președintele, 
practic, nu are astfel de îm-
puterniciri și parlamentul 
face tot posibilul pentru a 
le restricționa și în conti-
nuare. Firește, majoritatea 
cetățenilor nu sunt de acord 
cu aceasta.

De aceea, după obținerea 
majorității parlamentare, 
bineînțeles, noi vom face tot 
posibilul pentru a echilibra 
împuternicirile instituțiilor 
statului în republică.

În ce privește prioritățile 
politicii externe, poziția noas-
tră este următoarea: suntem 
pentru o politică externă echi-
librată.

Ce înseamnă aceasta?
Noi am semnat Acordul cu 

Uniunea Europeană, dar sunt 
anumite aspecte cu care nu 
suntem de acord. Eu consider 
că în partea economică a aces-
tui document trebuie revăzu-
te unele chestiuni. În special: 
noi am deschis piața noastră 
pentru mărfurile europene și 
acest lucru înseamnă proble-
me serioase pentru producăto-
rii noștri. Se închid întreprin-
deri, sunt lichidate locurile de 
muncă ș.a.

De aceea noi vom imple-
menta aceste acorduri cu Eu-
ropa, dar reieșind din intere-
sul nostru național.

Și vom restabili partene-
riatul strategic cu Federația 
Rusă.

Noi nu dorim să prietenim 
cu cineva împotriva cuiva. 
Noi nu avem interese geopo-
litice. Avem un singur interes: 
să salvăm și să consolidăm 
țara noastră. Să rezolvăm pro-
blema transnistreană.

Iar pentru aceasta, noi tre-
buie să fim un stat neutru, care 
este în relații bune cu Uniunea 
Europeană, dar, desigur, și cu 
Federația Rusă.

- Multe dintre țările 
vecine cu Rusia susțin că 
Federația Rusă privește 
acest lucru un pic altfel. Ea 
pune întrebarea astfel: voi 
sunteți ori pentru, ori împo-
trivă.

- Eu cred că situația s-a 
schimbat în ultimii ani. Îmi 
pare că marii jucători geopo-
litici – și cei din Occident, și 
cei din Orient – au început să 
înțeleagă că pentru astfel de 
țări cum este Republica Mol-
dova, nu poate fi pusă întreba-
rea de a alege „sau – sau”. 

În țara noastră, populația 
este divizată aproximativ în 
jumătate. O jumătate – mai 
mult de o jumătate – vrea să 
prietenească cu Rusia, cealal-
tă jumătate dorește să priete-
nească cu Uniunea Europea-
nă.

Cînd impui asemenea țări 
să facă alegerea „sau – sau”, 
acest lucru destabilizează 
situația din interior.

La noi, sunt regiuni – Gă-
găuzia, Transnistria, nordul 
țării – unde 90 la sută din 
populație sunt pentru cola-
borare cu Rusia. În centru, 
sunt regiuni în care 70% sunt 
pentru cooperare cu Europa. 
Și cînd cineva – nu contează, 
din vest sau din est – încearcă 
să ne spună că fie ești cu noi, 
fie împotriva noastră, desi-
gur, acest lucru destabilizează 
situația din interior.

După dialogul pe care 
îl am cu Rusia și cu Occi-
dentul, cred că marii jucă-
tori geopolitici au început să 
conștientizeze că opțiunea 
„sau – sau” este una greșită.

Nu trebuie să ne atragă ci-
neva de partea sa împotriva 
oponentului său geopolitic. 
Aceasta este o poziție greșită. 
Noi nu vom supraviețui cu o 
asemenea atitudine.

- Deci, în opinia dvs., 
Moscova nu va fi împotri-
va colaborării – într-o for-
mă sau alta – a Moldovei 
cu NATO, a integrării mai 
strînse cu România etc.? 
Dar acest lucru doar „este 
inclus în buget”, el poate fi 
perceput ca parte a politicii 
echilibrate.

- Nu, o clipă. Acestea sunt 
lucruri diferite.

Dacă noi vorbim despre 
cooperarea cu Uniunea Euro-
peană – poftim, noi vom pri-
eteni și vom colabora cu toți, 
ținînd cont de interesul nostru 
național.

Vom face comerț și cu Eu-
ropa, și cu Turcia – noi am 
semnat acum un acord de par-
teneriat strategic cu Turcia.

Însă Moldova poate 
supraviețui, ca stat, și își poa-
te soluționa problema cea mai 
gravă – cea transnistreană, 
doar dacă noi vom avea o po-

litică externă echilibrată, un 
statut neutru.

Acest lucru contează – sta-
tutul neutru!

Ce înseamnă aceasta: în 
mod categoric, noi nu exami-
năm posibilitatea ca Moldo-
va să devină parte a vreunui 
bloc militar. Nu contează, e 
din vest sau din est. Pentru că 
acest lucru nu ne va permite 
să consolidăm statalitatea, să 
rezolvăm problema transnis-
treană.

Desigur, noi pledăm pen-
tru consolidarea statalității 
noastre. Acest lucru presu-
pune - niciun fel de unire 
cu România. Și majoritatea 
covîrșitoare a cetățenilor 
noștri este categoric împotri-
va acestui lucru.

Este de dorit – și noi vom 
obține acest lucru, este un 
obiectiv strategic – ca statu-
tul neutru să fie recunoscut la 
nivel internațional, la nivelul 
Consiliului de Securitate al 
ONU.

- Și totuși, ce vă face să 
credeți că Moscova este gata 
să considere Moldova o țară 
neutră și nu un satelit al 
său?

- Dar eu cred că este uni-
ca șansă ca Moldova să se 
mențină ca stat.

- Probabil, Moscova nu 
este interesată de Moldova 
ca stat. În orice caz, acesta 
nu este interesul său ma-
jor. Însă dvs. spuneți că în 
ultimii ani, vedeți anumite 
semne de atenție din par-
tea jucătorilor geopolitici. 
Totuși, ce semne ale acestei 
înțelegeri le vedeți din par-
tea Moscovei?

- în primul rînd, eu con-
sider că Rusia este prietenul 
nostru. Partenerul nostru stra-
tegic.

Eu nu cred că 
Rusia dorește ceva 
rău Republicii 
Moldova.

Nu vreau să 
cred că Occidentul 
ne dorește vreun 
rău. Însă consider 
că în ultimul timp, 
Occidentul a dorit 
mai mult să atra-
gă Moldova într-o 
luptă geopolitică împotriva 
Rusiei. Adică, de partea sa.

De ce eu cred că marii 
jucători – și aici este vor-
ba nu doar despre Moscova, 
ci și despre Occident – au 
conștientizat greșeala încer-
cărilor de a ne poziționa în 
fața alegerii „sau – sau”.

Dialogul meu cu condu-
cerea Federației Ruse – în ul-
timii ani acesta a fost foarte 
activ și el va continua – îmi 
oferă încrederea că noi putem 
obține o astfel de poziție pen-

tru Republica Moldova.
Dialogul meu cu liderii 

occidentali, la fel, îmi ofe-
ră o anumită încredere că 
partenerii noștri din Vest 
conștientizează acest lucru.

Iar o altă soluție nici nu 
va fi. Altfel, noi vom avea un 
conflict, va fi o altă zonă fier-
binte. Noi nu avem nevoie de 
așa ceva – și eu sunt sigur că 
nici Europa, nici Rusia nu au 
nevoie de aceasta.

- Deci, în ce mod Mosco-
va dă de înțeles acest lucru? 
Spune: da, noi nu dorim 
ca Moldova să fie în OTSC 
(Organizația Tratatului de 
Securitate Colectivă),  în 
Uniunea Eurasiatică, vă ru-
găm, fiți aparte?

- În ultimii 1,5 ani, noi am 
obținut, cu Federația Rusă, 
soluționarea a foarte multe 
probleme: economice, socia-
le. Acest lucru se referă și la 
furnizarea mărfurilor noastre 
pe piața Federației Ruse: noi 
am anulat  restricțiile pentru 

anumite categorii de mărfuri.
Noi am soluționat – 

parțial – unele probleme ale 
migranților nostri, iar în Ru-
sia fie lucrează, fie  locuiesc 
peste 600 de mii de cetățeni 
de-ai noștri. Este o diasporă 
foarte numeroasă, este dias-
pora moldovenească numărul 
unu peste hotare.

Da, noi vom coope-
ra în unele proiecte noi, 
integraționiste. Noi am 
obținut statutul de observa-
tor în Uniunea Eurasiatică. 

Însă acest lucru nu contravi-
ne acordurilor pe care le-am 
semnat cu Uniunea Europea-
nă. Apropo, acesta este încă 
un exemplu al politicii exter-
ne echilibrate.

- Dar dvs. ați dori un sta-
tut mai important decît cel 
de observator, în Uniunea 
Eurasiatică?

- Problema nu este dacă 
dorim noi sau nu. Desigur, 
Uniunea Eurasiatică înseamnă 
pentru noi posibilități bune, 
în primul rînd, economice. 
Aceasta este o piață enormă 
pentru mărfurile noastre.

Însă la această etapă, pro-
blema nu este trecerea la ur-
mătoarea etapă, pentru că 
acest lucru nu este atît de sim-
plu. În primul rînd, Acordul 
de Asociere cu Uniunea Eu-
ropeană nu ne permite acest 
lucru.

Așa că, acum, noi am 
obținut, în luna mai, statutul 
de observator, am început să 
participăm în grupurile de 

lucru bilaterale, vom studia 
posibilitățile de extindere a 
pieței mărfurilor noastre, iar 
mai departe, timpul va arăta.

- Și totuși, dvs. personal 
ați dori să evoluați, mai de-
parte de statutul de obser-
vator?

- Problema nu este dacă 
vreau eu sau nu. Acum, acest 
lucru este imposibil. Pentru că 
noi avem Acordul de Asociere 
cu Uniunea Europeană.

NOI PLEDĂM PENTRU 
CONSOLIDAREA STATALITĂȚII 
NOASTRE. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ 
CĂ NU VOM ADMITE NICIUN FEL 
DE UNIRE CU ROMÂNIA
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- PSRM se apropie de finalizarea cam-
paniei de desemnare a candidaților în 
circumscripțiile electorale pentru alegerile 
parlamentare. Care este concluzia generală 
după activitățile din teritoriu?

- Procedura de primaries este încheiată 
deja. Este vorba despre alegerile interne preli-
minare și stabilirea candidaturilor pentru par-
ticiparea la alegerile parlamentare, care vor 
avea loc în Republica Moldova, la 24 februa-
rie 2019. Noi încă nu vorbim despre candidați, 
ci doar despre persoane care pot participa în 
calitate de candidați ai PSRM, după ce vor fi 
aprobați, de către Consiliul Republican al Par-
tidului Socialiștilor, în calitate de candidați.

Dacă e să vorbim despre rezultatele cam-
paniei, a trecut foarte dinamic, bine organizat, 
concomitent cu mitingurile de protest împo-
triva politicii distrugătoare din ultimii 9 ani 
a guvernării euro-unioniste. Participanții la 
miting, care sunt membri de partid, cît și per-
soanele benevole, cărora nu le este indiferentă 
soarta țării noastre și împărtășesc totalmente 
poziția Partidului Socialiștilor privind toate 
subiectele, au susținut unanim toate candida-
turile înaintate de către conducerea PSRM.

Vreau să remarc persoanele care au fost 
selectate în urma primaries, sunt membri ac-
tivi ai Partidului Socialiștilor, care au stat la 

baza recreării PSRM, în mare parte aceștia 
sunt conducătorii organizațiilor teritoriale de 
partid. Băștinașii localităților îi cunosc foarte 
bine, deoarece ei sunt mereu alături de oameni 
și cunosc toate necesitățile, bucuriile acestora. 
Este un pas bine gîndit din partea noastră, de-
oarece sondajele din teritoriu arată că oamenii 
vor să vadă propriul candidat în Parlament, 
care trebuie să fie o persoană bine cunoscută, 
la care pot apela pentru rezolvarea probleme-
lor proprii.

Ceea ce vor avea în comun toți candidații 
PSRM la alegerile parlamentare – nu sunt oa-
meni din afară, ci reprezentanți ai partidului, 
toți ei vor participa la alegeri sub simbolul de 
partid – sub stea.

- Cîți dintre candidații propuși de 
PSRM pe circumscripții credeți că au șanse 
reale de a învinge?

- PSRM va avea 46 de candidați pe 
circumscripțiile electorale din țară, doi 
candidați în Transnistria și cîte un candi-
dat pentru diaspora din SUA, Rusia și UE. 
Astfel, PSRM va înainta candidați în toate 
circumscripțiile electorale. Și avem șanse re-
ale pentru a cîștiga în toate circumscripțiile 
electorale. Noi nu începem campania în 
prag de alegeri, așa fac alte partide, noi lu-

crăm sistematic cu 
oamenii. Eu deja am 
menționat anterior că 
reprezentanții noștri 
sunt bine cunoscuți 
în circumscripțiile lor 
electorale, oamenii 
nu-i cunosc doar din 
auzite, dar datorită 
faptelor concrete.

- Care va fi strategia PSRM la următoa-
rele alegeri parlamentare?

- Principala noastră strategie este lucrul 
direct cu oamenii, din casă, în casă. Drept 
bază va servi platforma electorală, care va 
fi aprobată de către Consiliul Republican al 
PSRM după ce va fi dat startul oficial al cam-
paniei electorale.

- Ce șanse reale sunt ca PSRM să pre-
ia puterea de unul singur? Dar și ce șanse 
sunt să guverneze cu cineva?

- Noi am spus acest lucru de nenumăra-
te ori: avem intenția de a obține majoritatea 
la alegerile parlamentare și să ne asumăm 
responsabilitatea asupra noastră în proce-
sul de guvernare a țării. Muncim în această 
direcție, depunem tot efortul să ajungem la 

inima fiecărui alegător. În realitate, doar Par-
tidul Socialiștilor apără cu adevărat interesele 
cetățenilor simpli, în decursul mai multor ani. 
Acest lucru stă la baza activității noastre atît la 
nivel național, cît și internațional, apărăm inte-
resele cetățenilor țării noastre în procesele de 
judecată, în cadrul consiliilor de toate ranguri-
le, în parlament, de la tribunele internaționale. 
Toate celelalte partide își au propriile interese.

- Cu cine va face PSRM coaliții după 
alegeri, dacă nu va avea majoritate parla-
mentară?

- Noi vom face coaliție doar cu poporul 
Republicii Moldova. Suntem convinși că po-
porul Republicii Moldova va da dovadă de 
înțelepciune și va alege un Parlament destoi-
nic.  

Interviu pentru portalul Tribuna

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova,  Zinaida Greceanîi a vor-
bit despre finalizarea campaniei de desemnare a candidaților în circumscripțiile 
electorale pentru alegerile parlamentare: care criteriu a stat la baza selectării 
candidaților, care va fi strategia PSRM la următoarele alegeri, cu cine va face 
PSRM coaliții după alegeri dacă nu va avea majoritate parlamentară.

ZINAIDA GRECEANÎI: AVEM ȘANSE REALE DE A OBȚINE VICTORIE
 ÎN TOATE CIRCUMSCRIPȚIILE

Datorită înțelegerilor dintre Președintele RM, Igor Dodon, 
și Președintele FR, Vladimir Putin, taxele vamale la exportul în Rusia 
a legumelor, fructelor, producției vinicole și conservelor moldovenești, 
vor fi eliminate pentru șase luni în 2019.

vor economisi agricultorii și exportatorii noștri, la menținerea volumului exporturilor actuale
250-350 MLN DE LEI

În perioada 1 ianuarie - 1 iulie, 2019

cu Federația Rusă

6 LUNI
SOCIALIȘTII REDESCHID PIAȚA RUSIEI

DE COMERȚ FĂRĂ TAXE VAMALE

FRUCTE

LEGUME

CONSERVE

VINURI

„Taxele vor fi anulate pentru 
șase luni – de la 1 ianuarie 
pînă la 1 iulie. După care, 
un nou guvern format după 
alegeri, va discuta cu Rusia 
aceste chestiuni pentru toate 
pozițiile. Noi sperăm că noul 
guvern va reuși să obțină 
liberalizarea deplină a pieței 
ruse pentru producătorii mol-
doveni”.

Președintele 
Republicii Moldova, 
IGOR DODON
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În cadrul ședinței Consiliului Economic Mol-
do-Rus care s-a desfășurat la sfîrșitul lunii noiem-
brie, la Moscova și la care a participat Președintele 
Moldovei, a fost stabilită foaia de parcurs pentru 
consolidarea ulterioară a relațiilor comerciale și 
creșterea cifrei de afaceri dintre cele două țări.

Membrii Consiliului au convenit să monitori-
zeze și să contribuie la realizarea înțelegerilor și 
a memorandumurilor de colaborare, care au fost 
semnate la primul Forum economic moldo-rus.

De asemenea, au fost stabilite direcțiile prioritare 
de activitate ale Consiliului economic, inclusiv pe 
dimensiunea dezvoltării agriculturii, industriei, 
turismului, precum și pe atragerea investițiilor 
străine directe.

Totodată, în cadrul ședinței, au fost prezentate 
mai multe proiecte, printre care cel cu privire la cre-

area Camerei de Comerț comune și a unui Portal 
economic care va constitui o punte de legătură 
oficială dintre oamenii de afaceri din cele două 
țări, îi va sprijini în identificarea investitorilor și 
a partenerilor și le va permite să obțină operativ 
consultații privind elaborarea documentelor.

Menționăm, că după primul Forum comun, oa-

menii de afaceri din Rusia și-au declarat disponibi-
litatea de a majora volumul de investiții în Moldova 
cel puțin pînă la 1 miliard de dolari anual. Și aceas-
ta, doar la etapa inițială.

Amintim că primul Forum Economic Mol-
do-Rus a fost organizat la Chișinău, în perioada 
20-22 septembrie. La lucrările acestuia au partici-
pat peste 500 de persoane, inclusiv politicieni și 
reprezentanți ai mediului de afaceri din Rusia, 
Moldova și țările-membre ale Uniunii Europene 
și Uniunii Eurasiatice. Au fost semnate opt memo-
randumuri importante de cooperare. Businessmenii 
ruși și-au exprimat disponibilitatea de a investi în 
proiecte concrete în Moldova, în sumă totală de 
250 milioane de dolari, în special în agricultură, 
industrie și turism.

În cadrul celor două întrevederi 
cu concetățenii noștri la Moscova 
și Sankt Petersburg, Igor Dodon a 
abordat problemele cu care se con-
fruntă conaționalii noștri, a vorbit des-
pre situația din țară, politica internă și 

cea externă a Republicii Moldova, dar 
și despre rezultatele înțelegerilor la 
care a ajuns cu Vladimir Putin. În 
special s-a făcut tangență la zecile de 
mii de cetățeni ai Moldovei, care s-au 
confruntat cu restricții impuse de Ser-

viciul Federal pentru migrație al Ru-
siei. Totodată, cei prezenți la eveni-
mente au discutat despre necesitatea 
deschiderii unui număr mai mare de 
secţii de votare pe teritoriul Federaţiei 
Ruse.

BILANȚUL ședinței Consiliului Economic Moldo-Rus
OAMENII DE AFACERI DIN RUSIA ȘI-AU DECLARAT DISPONIBILITATEA DE A 

MAJORA VOLUMUL DE INVESTIȚII ÎN MOLDOVA CEL PUȚIN PÎNĂ LA

ÎNTREVEDERE CU CONCETĂȚENII DIN RUSIA

Ce spun cetățenii Republicii Moldova despre amnistie 
Fiul meu a mers la rude în regiunea Leningrad. A 

reușit să-și găsească un loc de muncă în regiune și a 
rămas acolo. Cei de la serviciul de migrație al Federației 
Ruse au considerat că fiul meu i-a mințit privind scopul 
reținerii sale pe teritoriul Rusiei și a fost deportat. 
Aceasta l-a afectat mult pe fiul meu. Și numai datorită 
acordului privind amnistia migrațională, el se va putea 
întoarce fără restricții în Rusia. Îi mulțumesc din suflet 
pentru acest lucru Președintelui țării, Igor Dodon!

Denis Pîntea, 62 ani, Moscova

Avînd un grafic încărcat la serviciu în Federația 
Rusă, nu am avut posibilitatea de a pleca și reveni 
la timp în țară. Din această cauză, cînd a trebuit să 
plec urgent acasă, la întoarcere nu am avut acceptul 
de a intra pe teritoriul Rusiei. Datorită acordului la 
care au ajuns Președinții țărilor noastre, Igor Dodon 
și Vladimir Putin, eu voi putea reveni la postul 
meu de muncă în Federația Rusă. Pentru acest fapt 
aduc sincere mulțumiri președinților Igor Dodon și 
Vladimir Putin.

Ion Prisăcari, 47 ani, Drochia

Eu și soțul meu suntem bucuroși de această 
amnistie, pentru că soțul a putut să revină la Sankt 
Petersburg la locul său de muncă legal. În aceiași 
situație s-au pomenit a fi și mulți alți moldoveni 
aflați în Rusia, care, la fel, s-au ciocnit cu astfel de 
probleme. Le mulțumim domnilor Dodon și Putin 
pentru faptul că au ajuns la un numitor comun și 
ne-au oferit posibilitatea de a ne legaliza. Mă bucur 
că în Moldova încă mai sunt politicieni care își 
respectă promisiunile date.

Olea Pearjă, 37 ani, Sankt Petersburg

ATENȚIE!  INFORMAȚIE IMPORTANTĂ!

care au încălcat articolul 
26, aliniatele 4 și 8 ale Legii 
federale „Despre ieșirea 
de pe teritoriul Federației 
Ruse și intrarea pe teritoriul 
Federației Ruse”

Președintele Moldovei a avut întrevederi cu reprezentanții diasporei moldovenești care 
locuiesc și muncesc pe teritoriul Federației Ruse, la Moscova și la Sankt Petersburg

La începutul lunii decembrie, MAI al Rusiei va anunța, care vor fi condițiile de anulare 
a interdicției de intrare pe teritoriul Federației Ruse. Informații detaliate despre aceasta 
vom publica în numărul următor al ziarului „Socialiștii”

În afară de aceasta, anularea interdicției de a intra în țară îi va viza pe 13000 de cetățeni moldoveni, 
care au încălcat articolul 27 (punctele 12, 13, 14 ale Legii nr. 114-F3)

150 000
DE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA

VOM RESTABILI ÎN TOTALITATE PARTENERIATUL 
STRATEGIC CU FEDERAȚIA RUSĂ

1 MLRD. 
DE DOLARI ANUAL

VA FI ANULATĂINTERDICȚIA
de a intra pe teritoriul Federației Ruse 

IMPORTANT!

PESTE
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În premieră, în istoria 
Dumei de Stat și în isto-
ria modernă a Republicii 
Moldova, un Președinte 
al țării noastre a ținut un 
discurs la tribuna organu-
lui legislativ al Federației 
Ruse – Duma de Stat.
Vă prezentăm cele mai 
relevante momente ale 
discursului.

RUSIA- 
PARTENER STRATEGIC
Mai întîi de toate, doresc să afirm 

că Federația Rusă a fost, este și va 
fi partenerul strategic al Republicii 
Moldova. Nimeni nu va reuși să 
distrugă relațiile frățești, spirituale, 
culturale, economice și de prietenie 
pe care popoarele noastre le-au clă-
dit de-a lungul veacurilor.

Confirm cu tărie că la nivel poli-
tic noi facem tot posibilul pentru a 
menține și a întări acest parteneriat. 
În cadrul vizitei mele oficiale în-
treprinse recent în Federația Rusă, 
i-am adus încă o dată mulțumiri 
domnului Președinte Vladimir Pu-
tin, în timpul unei întrevederi, pen-
tru sprijinul acordat de domnia sa 
Moldovei și cetățenilor ei.

Problemele dezvoltării relațiilor 
interstatale bilaterale se vor afla și 
de acum înainte pe ordinea de zi a 
dialogului președinților Moldovei 
și Rusiei. Sînt convins că în timpul 
apropiat, în urma alegerilor parla-
mentare din Moldova, consolidarea 
legăturilor moldo-ruse va constitui 
una dintre prioritățile majore și la 
nivelul parlamentelor și guvernelor 
ambelor noastre țări.

ISTORIA MODERNĂ 
A RELAȚIILOR 
DE PRIETENIE DINTRE 
ȚĂRILE NOASTRE
Astăzi noi resimțim îndeosebi 

necesitatea activizării colaborării 
interparlamentare. Grupul parla-
mentar de prietenie cu Federația 
Rusă, creat în Parlamentul Moldo-
vei sub conducerea președintelui 
Partidului Socialiștilor, doamna 
Zinaida Greceanîi, este cel mai nu-
meros.

Totodată, conducerea și ma-
joritatea deputaților din actualul 
Parlament al Moldovei tergiver-
sează în mod artificial dezvoltarea 
potențialului existent. Din păcate, 
la Chișinău încă nu toți au înțeles 
că interesele naționale ale țării nu 
trebuie stabilite în funcție de inte-
resele ideologice false și cele de 
partid.

Sînt sigur că aceste sarcini și 
multe altele vor fi unele primordia-
le pentru noul Parlament și Guvern 
ale Republicii Moldova, care vor fi 
formate în urma viitoarelor alegeri 
parlamentare, programate să aibă 
loc pe 24 februarie 2019.

Astfel, conjugarea eforturilor 
Președintelui țării, Parlamentului și 

Guvernului Moldovei va constitui 
chezășia unui parteneriat strategic 
trainic și de succes cu Federația 
Rusă.

Ca Președinte al Republicii Mol-
dova sînt convins de necesitatea de 
a păși ferm pe calea întăririi legătu-
rilor economice dintre țările noas-
tre, care pun o bază trainică pentru 
realizarea unui dialog politic reușit 
și a parteneriatului strategic dintre 
Republica Moldova și Federația 
Rusă. Pentru a conferi un conținut 
concret politicii parteneriatului 
strategic moldo-rus într-o perspec-
tivă anumită, consider oportun să 
pregătim și să semnăm o declarație 
comună privind parteneriatul stra-
tegic și să creăm un comitet mixt la 
nivel politic înalt, al cărui scop va 
fi discutarea multilaterală a proble-
melor cu caracter strategic.

DESPRE POLITICA 
EXTERNĂ ECHILIBRATĂ
Vedem că Rusia, ca una dintre 

marile puteri, exercită o influență 
substanțială asupra proceselor 
mondiale în sfera securității globa-
le, în problemele formării ordinii 
internaționale echitabile și a lumii 
multipolare. În acest context, con-
siderăm că putem concerta efor-
turile pentru a reacționa în mod 
eficient la provocările actuale și la 
amenințările la adresa existenței 
statului moldovenesc.

În condițiile unui dezechilibru 
în creștere al relațiilor politice și 
economice internaționale la nivel 
global și regional trebuie cu toții să 
identificăm căile stabilizării lor.

Țin să reiterez interesul Repu-
blicii Moldova de a construi o po-
litică externă armonioasă și echili-
brată pentru a nu cădea victime în 
confruntarea geopolitică dintre Est 
și Vest.

Am convingerea că atît Moldo-
va, cît și Rusia își conștientizează 
în deplină măsură responsabili-
tatea pentru întărirea stabilității 
și securității în Europa, pentru 
menținerea păcii civice și a concor-
diei interetnice, străduindu-se să 
contribuie puternic la crearea unui 
sistem mai eficient și mai durabil 
de securitate în Europa și în lume.

Într-adevăr, noi resimțim o ne-
cesitate stringentă de întărire a par-
teneriatului strategic cu Federația 
Rusă, de dezvoltare a relațiilor cu 
țările CSI și ale Uniunii Econo-
mice Euroasiatice. În anul curent, 
Moldova a devenit prima țară care 
a obținut statutul de observator în 
cadrul UEEA. Vom promova o po-
litică echilibrată, direcționată spre 
o cooperare constructivă cu toți 
partenerii noștri.

Sarcina pe care o am ca 
Președinte al țării este să creăm un 
stat unic de drept, polietnic, demo-
cratic, neutru, în care fiecărui locu-
itor să-i fie garantate condiții de-
cente de viață și încrederea în ziua 

de mîine. Acesta este dezideratul 
majorității absolute a cetățenilor 
Moldovei.

STATUTUL 
DE NEUTRALITATE 
PERMANENTĂ
Avem convingerea că Republi-

ca Moldova poate deveni și poate 
să se dezvolte ca stat, precum și 
să încheie procesul de unificare a 
țării, inclusiv păstrîndu-și statutul 
constituțional de neutralitate per-
manentă.

În lumea contemporană se acor-
dă o importanță majoră probleme-
lor securității internaționale. Orice 
acțiune neechilibrată și încercare 
de abatere a Republicii Moldova de 
la statutul său de neutralitate ar pu-
tea conduce la o destabilizare gra-
vă în țară și ar putea lăsa Moldova 
pe zeci de ani înainte în zona unui 
risc permanent, înainte de toate în 
privința securității naționale și re-
gionale.

Poziția mea fermă este că statutul 
constituțional de neutralitate per-
manentă trebuie întărit și dezvol-
tat, de asemenea trebuie să obținem 
recunoașterea lui internațională, 
ceea ce, fără îndoială, va contribui 
la dezvoltarea durabilă și la pros-
perarea Republicii Moldova ca stat 
modern.

Sînt sincer convins că Rusia de-
pune eforturi pentru a construi îm-
preună cu Moldova relații strategi-
ce interstatale reciproc avantajoase 
în interesele popoarelor noastre.

INTERESELE NAȚIONALE 
ALE MOLDOVEI 
MAI PRESUS DE ORICE
Bineînțeles, noi ne vom construi 

țara și viitorul nostru, bazîndu-ne 
pe interesele noastre naționale. De-
punem eforturi pentru elaborarea 
unui program de dezvoltare și mo-
dernizare a Moldovei pentru urmă-
torii 15-20 de ani, dar nu împreună 
cu cineva împotriva cuiva. Politica 
„ori – ori”, promovată de un șir de 
mari puteri în ultimii ani față de 
Republica Moldova, și-a demon-
strat caracterul falimentar, eronat și 

chiar păgubos.
Îmi repet gîndul expus la Fo-

rumul economic internațional din 
Sankt-Petersburg în 2017: nu do-
rim să jucăm rolul unui pion în 
bătăliile geopolitice pe cîmpul de 
șah. Sînt împotrivă ca Republica 
Moldova să fie transformată într-
o zonă gri de tampon. Nu vom fi 
prieteni cu cineva nici împotriva 
Rusiei, nici împotriva oricărei alte 
țări sau uniuni de țări. Aceasta este 
poziția Președintelui și a majorității 
covîrșitoare a cetățenilor Republi-
cii Moldova.

Țin să vă aduc la cunoștință că în 
aceste zile au loc consultări intense 
cu partenerii noștri internaționali 
principali: Rusia, SUA, Germania, 
Franța, reprezentanții Uniunii Eu-
ropene, OSCE și cu alți participanți 
interesați. Aceste consultări prevăd 
punerea în aplicare pentru Republi-
ca Moldova a conceptului de poli-
tică externă echilibrată și nu a celui 
„ori – ori”, care în cele din urmă ar 
trebui să conducă la îndeplinirea 
sarcinii la scară națională – con-
solidarea și dezvoltarea durabilă a 
unui stat unic de drept, polietnic, 
democratic, neutru.

În calitate de Președinte, voi 
depune tot efortul și străduința ca 
Moldova, situată între Vest și Est, 
să devină un exemplu reușit de coo-
perare între Vest și Est în sprijinirea 
dezvoltării Republicii Moldova ca 
stat unic și teritorial integru.

În acest context, propun, în 
speranța că Rusia ne va acorda 
sprijin, să organizăm, în 2020, 
Conferința internațională la nivel 
înalt privind Moldova, ale cărei re-
zultate ar aduce o contribuție sem-
nificativă la consolidarea securității 
europene și ar iniția implementa-
rea practică a unui proiect global 
pentru construirea unui spațiu co-
mun de stabilitate și dezvoltare. 
Convingerea mea fermă este că 
Federația Rusă poate deveni unul 
dintre participanții-cheie la această 
conferință.

La ora actuală, Republica Mol-
dova este pe punctul de a adopta un 
șir de decizii importante și respon-
sabile care necesită atît consolidare 
internă, cît și sprijin internațional 
multilateral.

DISCURSUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA, IGOR DODON, 
ROSTIT ÎN DUMA DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE

MOLDOVA - RUSIA
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MOLDOVA - RUSIA

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE SE PROPUNE UN FORMAT NOU DE COLABORARE
VA FI CREAT UN GRUP DE LUCRU DINTRE DUMA DE STAT ȘI PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN RM

DUMA DE STAT A FR ȘI PARTIDUL SOCIALIȘTILOR

ÎNTREVEDERI CU FRACȚIUNILE 
”Edinaia Rossia” și ”Spravedlivaia Rossia”

Noi sperăm 
că în Moldova 
vor avea loc 

schimbări spre bine, 
că la guvernare 
va veni o forță 

politică responsabilă, 
care va avea 

grijă și de țară 
și de dezvoltarea 
relațiilor cu Rusia

VEACESLAV VOLODIN, 
președintele Dumei de 
Stat a Federației Ruse

VEACESLAV VOLODIN, 
președintele Dumei de Stat 
a Federației Ruse

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova 
a avut întrevederi cu două fracțiuni parlamentare din Duma de Stat 

a Federației Ruse – ”Edinaia Rossia” și ”Spravedlivaia Rossia”

www.SOCIALISTII.md
Urmăriți activitatea 
Partidului Socialiști-

lor pe internet 
și rețelele sociale:

facebook, 
instagram 

odnoklassniki

Scrieți pe adresa: 
psrm@socialistii.md

Urmăriți activitatea PSRM

În cadrul întrevederii dintre Președintele Dumei de Stat, 
Veaceslav Volodin și Președintele Republicii Moldova, 
liderul neformal al Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a 
fost discutată inițiativa creării unui grup de lucru dintre 
Duma de Stat și PSRM.
La întrevedere a participat președintele Partidului 
Socialiștilor, Zinaida Greceanîi.
În cursul dialogului părțile au discutat chestiuni legate 
de colaborarea interparlamentară dintre cele două 
țări. Veaceslav Volodin a remarcat că relațiile de 
cooperare dintre organele legislative sunt practic 
înghețate: ”Situația actuală este în defavoarea atît 
a țării, cît și a relațiilor bilaterale și a cetățenilor. Din 
cauza faptului că contactele interparlamentare sunt 
minime, practic înghețate, noi nu avem posibilitatea să 
participăm împreună la evenimentele din cadrul Uniunii 
interparlamentare și altor structuri”.  



SOCIALIȘTII

8 MOLDOVA ARE VIITOR

PSRM PARTIDUL MAJORITĂȚII
POPULARE

ZECI 

DE OAMENIMITINGUL NAȚIONAL 
DE PROTEST

DE MII 

Dar toate au un final! Oamenii nu-i mai suportă pe cei de la guvernare. 
În februarie, puterea în Republica Moldova se va schimba. Vine timpul 
nostru, al socialiștilor.

Socialiștii trebuie să obțină majoritatea și să creeze următorul Gu-
vern, ca împreună cu Președintele ales de popor, să poată guverna țara 
reieșind din interesele statalității, dreptății și bunăstării sociale.

Cetățenii vor să dea o replică guvernării pentru toți acești 10 ani 
de umilință și fărădelege, și ei au această posibilitate la alegeri.

Cetățenii vor o guvernare umană și responsabilă, și socialiștii le 
vor oferi o asemenea guvernare.

Cetățenii vor să le fie restabilită încrederea în viitorul Moldovei 
și socialiștii vor demonstra că țara noastră poate trăi mai bine și are într-
adevăr viitor.

În 2014, socialiștii au obținut cele mai multe voturi în cadrul alegeri-
lor parlamentare.

În 2016, socialiștii au cîștigat alegerile prezidențiale.
În 2019, socialiștii vor obține majoritatea în Parlament și vor veni la 

guvernare.
La toate alegerile, noi, socialiștii, am demonstrat că suntem mai mulți.
Suntem mai mulți decît ei. Suntem uniți și de neînvins. 
Suntem mai mulți – vine timpul nostru!
Moldova are viitor!

În anul 2019 se împlinesc 10 ani de cînd Moldova e 
guvernată de alianțele eurounioniste, ani în care țara 
a sărăcit, lumea a plecat, iar speranța de viață 
a oamenilor s-a redus.

MOLDOVA ARE NEVOIE DE O GUVERNARE 
RESPONSABILĂ ȘI ECHITABILĂ. ÎMPREUNĂ, 
CU EFORTURI COMUNE, O VOM OBȚINE, 
CÎȘTIGÎND ALEGERILE DIN 24 FEBRUARIE 2019.

Aproximativ 50 mii de susținători și activiști ai Partidului Socialiștilor s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale 
pentru a spune un „NU” răspicat Alianțelor din ultimii 9 ani și pentru a declara despre necesitatea unor schimbări 
cardinale în țară și venirea la putere a politicienilor pentru care, interesele țării stau pe primul loc. În cadrul 
mitingului a luat cuvîntul și Președintele țării, liderul neformal al socialiștilor, Igor Dodon.

ÎN 2019 NOI TREBUIE 
SĂ-I ALUNGĂM PE TOȚI ODATĂ, 
LAOLALTĂ, TOȚI LA GUNOI!

Igor Dodon Președintele Republicii Moldova
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PARTIDUL MAJORITĂȚII

Vlad BATRÎNCEA, 
secretar executiv al PSRM, 
deputat în Parlamentul RM

Trebuie să spunem ”NU!” acestui regim 
rușinos, care a umilit poporul Moldovei 
timp de nouă ani.  Ei au venit la putere dato-
rită promisiunilor mincinoase: salarii de 500 
de euro, pensii de 300 de euro, burse de 150 
de euro. Ei au promis o ”istorie de succes” 
a Moldovei, însă, ca rezultat, au închis școli, 
grădinițe, au furat întreprinderi, au furat mi-
liarde, dar cel mai important, ei au furat de 
la oameni speranța. Noi am venit pentru a 
distruge acest regim rușinos, pentru a întoar-
ce oamenilor țara și speranța.

Zinaida GRECEANÎI,
președinte al PSRM, conducătorul 

fracțiunii socialiștilor din Parlamentul RM

Îi salut pe toți cei care s-au adunat astăzi 
aici, în inima Republicii Moldova, pe toți 
oamenii de bună credință, care nu mai pot 
tolera acest regim rușinos, care sistematic 
distruge țara noastră, obligînd oamenii să-și 
părăsească patria.

Astăzi, în acest loc, s-au adunat zeci de 
mii de oameni. Dar, suntem mult mai mulți 
în satele și orașele țării. Trebuie să spunem 
”NU!” acestui regim. Timp de nouă ani, ei au 
făcut tot posibilul ca Republica Moldova să 
dispară de pe harta lumii. Timp de nouă ani 
ei au distrus țara noastră. A venit timpul să-i 
trimitem la coșul de gunoi al istoriei!

Ion CEBAN 
secretar pentru ideologie al PSRM, 

liderul fracțiunii PSRM 
din Consiliul Municipal Chișinău

Situația din țară a ajuns la o asemenea limită, 
cînd pur și simplu îți este rușine să privești în ochi 
pensionarii, persoanele cu dizabilități, familiile 
cu mulți copii. Ei nu au resurse pentru strictul ne-
cesar: pentru hrană, haine, medicamente, servicii 
comunale. Cei mai buni specialiști fug din țară. 

Cîndva, mulți dintre reprezentanții echipei 
noastre au ridicat țara din genunchi. Și noi știm 
cum să facem acest lucru. Și noi neapărat vom 
face acest lucru după 24 februarie. Noi, poporul 
RM, suntem mai mulți și trebuie să apărăm țara, 
oamenii noștri, pe fiecare, și noi vom face acest 
lucru! Victoria va fi de partea noastră!

A VENIT TIMPUL SĂ ÎNTOARCEM PĂMÎNTUL ȚĂRANILOR, 
UZINELE – MUNCITORILOR, 
PUTEREA – POPORULUI  
ȘI SPERANȚA – CETĂȚENILOR NOȘTRI!

Bogdan ȚÎRDEA, deputat PSRM

SARCINA №1 - 
NU TREBUIE 
SĂ PERMITEM 
DISTRUGEREA 
ȚĂRII!

Vladimir GOLOVATIUC, 
deputat PSRM
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Învățămînt de stat gratuit – 
de la cel preșcolar pînă la cel universitar

Vom stopa închiderea 
școlilor și a 

grădinițelor de copii!
• Vom opri definitiv practica 

plăților și taxelor suplimentare 
din partea părinților, în școli și 
grădinițe;

• Nu va fi închisă nici o 
școală sau grădiniță. În raioa-
nele în care socialiștii sunt la 
conducere – nici o instituție de 
învățămînt (școală sau grădiniță) 
nu a fost închisă;

• Cerere din partea statu-
lui pentru învățămînt – studiile 
pentru specialiștii cu profesii ne-
cesare pentru țară, sunt plătite de 
către stat;

• Susținere și statut special pen-
tru pedagogi, cadre didactice, dă-
dace și educatoare – transport, 
locuințe și salarii.

Noi nu vom admite lichidarea 
raioanelor și a primăriilor!

Nu vom admite trecerea la județe 
și reforma administrativă, 

în general.
• Guvernul pregătește refor-

ma administrativă: revenirea la 
județe, lichidarea raioanelor și 
aproape o jumătate din primării. 
Se așteaptă lichidarea a peste 
400 de primării, vor rămîne 
aproximativ 350-400;

• Lichidarea raioanelor și a 
primăriilor va atrage după sine 
închiderea spitalelor, policlini-
cilor, școlilor, grădinițelor de 
copii;

• Autoritățile centrale NU 
dezvoltă afacerile în teritorii, în 
raioane. Sarcina noastră este cа, 
în fiecare localitate, trebuie să 
fie deschisă ori dezvoltată cel 
puțin o întreprindere mare;

• Noi nu vom permite închi-
derea primăriilor și a obiecte-
lor de infrastructură socială în 
toată țara.

4
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• Timp de 9 ani, Moldova a 
pierdut 250 de mii de locuri de 
muncă;

• 250 de milioane de dolari 
investiții vor fi atrași în timpul 
cel mai apropiat, în economia 
moldovenească. Acordurile co-
respunzătoare au fost semnate în 
cadrul Forumului Economic Mol-
do-Rus, din septembrie 2018, or-
ganizat sub egida Președintelui 
Igor Dodon;

• Rusia și-a confirmat, la nivel 
înalt, disponibilitatea de a investi 
anual în economia moldoveneas-
că peste un 1 miliard de dolari;

• Deschiderea completă a ex-
portului produselor moldovenești 
pe piața rusă va permite crearea no-
ilor locuri de muncă, creșterea sem-
nificativă a bugetului care va putea fi 
orientat spre necesitățile oamenilor. 
Un șir de măsuri au fost deja între-
prinse, inclusiv înțelegerile dintre 
președinții Putin și Dodon privind 
anularea taxelor vamale pentru mai 
multe categorii de produse.;

• Restituirea miliardului de 
dolari furat va permite majora-
rea semnificativă a pensiilor și a 
îndemnizațiilor sociale chiar din 
prima etapă;

• Micșorarea 
prețurilor la gazele 
naturale din Rusia va 
permite reducerea tari-
felor pentru serviciile 
comunale și va acorda 
o susținere importan-
tă producătorilor din 
Moldova (combustibil ș.a.);

• Drept rezultat al măsurilor 
menționate mai sus: +150 de mii 
de persoane vor activa (locuri de 
muncă) și +250 de mii de persoa-
ne vor ieși „din umbră” (salarii 
oficiale), ceea ce va majora de-
falcările în buget și va mări baza 
pentru creșterea pensiilor și a sa-
lariilor.

• Datorită accesului la Ban-
ca Eurasiatică de Dezvoltare - 
vom asigura un flux masiv de 
investiții în economia Republicii 
Moldova. 

• Vom interzice vînzarea terenu-
rilor moldovenești pentru cetățenii 
străini. Pămîntul moldovenesc 
este o comoară națională!

MAJORAREA

PÎNĂ LA 300 DE EURO PÎNĂ LA 600 DE EURO
PENSIEI MEDII SALARIULUI  MEDIU

1

Vom micșora vîrsta de pensionare 
și vom indexa pensiile 

cel puțin de două ori pe an

Medicină gratuită
Vom stopa definitiv 

închiderea spitalelor              
și a policlinicilor!

• Prețul poliței de asigurare me-
dicală a crescut, în ultimii 9 ani, 
de aproape două ori – de la 2637 
de lei pînă la 4056 de lei;

• Casa Națională de Asi-

gurări în Medicină (CNAM) 
funcționează foarte ineficient. 
Conform Curții de Conturi, o trei-
me din bugetul acestei instituții sînt 
cheltuiți cu grave încălcări;

• Se acumulează miliarde, iar 

oamenii oricum sunt nevoiți să 
plătească pentru serviciile medi-
cale de care ei trebuie să benefici-
eze gratuit. Noi vom stopa această 
practică;

• Aproximativ 20% din 
populație nu are poliță de asigurare 
medicală. Statul este obligat și va 
asigura, fiecărui cetățean, acce-
sul gratuit la serviciile medicale;

• Programele de stat trebu-
ie să asigure accesul gratuit la 
serviciile medicale pentru diferite 
categorii de cetățeni: bolnavi de di-
abet, de cancer, etc.;

• Statut special pentru medici 
(salarii, transport și locuințe);

• Nu vom admite închiderea 
policlinicilor și a spitalelor.

2
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Politică externă echilibrată

Neutralitatea

Reintegrarea țării

Interzicerea partidelor și mișcărilor unioniste
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Apărarea valorilor tradiționale

Vom restabili parteneriatul 
strategic cu Rusia la 
toate nivelurile puterii și 
vom continua integrarea 
în Uniunea Economică 
Eurasiatică, menținînd 
colaborarea reciproc 
avantajoasă cu Uniunea 
Europeană.

Nu vom admite aderarea la NATO și vom cere 
închiderea biroului NATO la Chișinău.

Vom obține 
soluționarea 
diferendumului 
transnistrean, în 
comun cu conducerea 
Transnistriei și cu 
garanții internaționali 
ai reglementării 
conflictului.

Vom readuce în 
școli disciplina 
„Istoria 
Moldovei”

Vom apăra Ortodoxia 
– religia noastră 
tradițională și 
vom pune capăt 
propagandei 
ideologiei anti-familie 
din țara noastră!

• În prezent, în politica ex-
ternă a Moldovei nu există un 
echilibru – balanța înclină 
vădit spre Occident;

• Partidul Socialiștilor 
susține eforturile Președintelui 
îndreptate spre o politică ex-

ternă echilibrată între Est 
și Vest, între Rusia, Uniunea 
Eurasiatică, CSI și Uniu-
nea Europeană, statele UE, 
SUA și alte țări;

• Noi vom continua mo-
mentele pozitive ale cola-

borării cu UE, în primul rînd, 
regimul fără vize.

• Moldova este o țară mică. 
Noi avem nevoie de pace și relații 
bune cu toți vecinii noștri. Din acest 
punct de vedere, nu trebuie să ade-
răm la vreun bloc militar;

• Eurounioniștii au deschis un 
oficiu NATO la Chișinău. Pe terito-
riul unui stat neutru acest lucru este 
categoric inadmisibil. Noi vom cere 
închiderea acestui oficiu;

• Noi vom cere recunoașterea 
internațională a neutralității Mol-
dovei.

• Președintele Mol-
dovei a reluat dialogul cu 
conducerea Transnistriei și 
a obținut soluționarea între-
bărilor practice (6 din 8 în-
trebări din pachetul comun) și 
anume, pentru prima dată, au 
fost soluționate următoarele 
probleme: restabilirea telefo-
niei fixe, mecanismul de con-
firmare (apostilă) a documen-

telor (diplomelor) de absolvire 
a Universității „T. Șevcenko” 
din or. Tiraspol,  stabilirea or-
dinii de elaborare și eliberare 
a plăcuțelor de înmatriculare 
pentru transportul auto, co-
ordonarea mecanismului de 
funcționare a celor 8 instituții 
de învățămînt din Transnis-
tria, care fac parte din sistemul 
educațional al Republicii Mol-

dova, deschiderea podului 
peste Nistru în satele Gura 
Bîcului, Bîcioc;

• A fost elaborată concepția 
de reglementare politică, care 
va fi implementată după victo-
ria la alegeri și formarea guver-
nului;

• Reintegrarea țării va pune 
capăt oricăror încercări de 
lichidare a statului prin inter-
mediul unirii cu România.

• Noi suntem unica țară din lume unde, în 
mod legal, funcționează partide care se declară 
deschis pentru lichidarea statalității Moldovei. 
Toate partidele și mișcările unioniste, pre-
cum și „Marșurile Unirii”, vor fi declarate 
în afara legii.

• Aproximativ 98 la sută 
din locuitorii țării noastre 
sunt creștini ortodocși. Noi 
trebuie să păstrăm această 
credință a strămoșilor noștri.

• Noi nu vom permite 

cultivarea ideologiei anti-
familie, impusă din afară, în 
primul rînd, a propagandei 
homosexualității și căsăto-
riilor persoanelor de același 
sex și a justiției juvenile;

• Noi ne declarăm pen-

tru introducerea amenda-
mentelor la „Legea pri-
vind egalitatea de șanse”, 
în abzațul care prevede 
drepturi suplimentare ale 
așa-numitelor minorități se-
xuale;

• Noi suntem unica țară în care, în 
școli, se studiază istoria altui stat. Copiii 
noștri nu știu că noi suntem un popor au-
tentic, cu o istorie unică. Pentru aceasta, 
noi vom readuce disciplina „Istoria 
Moldovei”, în școli.

Republică prezidențială, 
puterea poporului și supremația legii Președintele 

ales de popor 
va forma 
guvernul 
și verticala 
executivă 
a puterii.

• Parlamentarismul pe te-
ritoriul CSI favorizează oli-
garhizarea. De exemplu: Rusia 
din anii 90 (Berezovskii, Gusin-
skii, Hodorkovskii). Acest lucru 
a fost eliminat și oligarhii au fost 
înlăturați din procesul de luare a 
deciziilor la nivel de stat, doar cu 
apariția Președintelui Putin;

• Președintele Moldovei este 
unicul conducător legitim ales 
de popr. El trebuie să-și realize-
ze programul și trebuie să poarte 
răspundere totală pentru aceasta;

• Președintele formează 
toate structurile principale ale 

puterii: numește șefii procura-
turii și SIS, este responsabil de 
politica externă și de armată;

• Noi vom reexamina priva-
tizările ilegale sau suspecte și 
concesiunea unui șir de obiecte.

10
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MOLDOVA

MOLDOVA ARE VIITOR!

ÎN TOATĂ ȚARA
ÎN SUSȚINEREA CELOR 10 PRIORITĂȚI ALE SOCIALIȘTILOR

ÎN PRIMA
SĂPTPĂMÎNĂ

Îngrijorarea generală a participanților la 
aceste întruniri din toată țara este provocată de 
amenințarea statalității și neutralității Moldo-
vei, perspectiva unirii cu România și aderării la 
NATO, lucruri despre care vorbesc deschis mulți 
politicieni moldoveni, fie cei de la guvernare, fie 
cei din așa-zisa „opoziție pro-europeană”.

În rezoluțiile acestor întruniri ale cetățenilor 
este acordată o atenție deosebită neadmiterii 
realizării reformei administrative, care prevede 

lichidarea raioanelor și a primăriilor și trecerea 
la județe, conform modelului românesc. Acest 
lucru înseamnă că vor fi lichidate spitalele, poli-
clinicile raionale, școlile și grădinițele din multe 
localități ale țării.

Participanții la întruniri pledează pentru o 
politică externă echilibrată, pentru restabilirea 
unui parteneriat strategic plenar cu Rusia, cu 
menținerea relațiilor cu Uniunea Europeană, 
pentru atragerea în economia țării a investițiilor 

atît din Occident, cît și din Orient, ceea ce va 
permite crearea pe teritoriul Moldovei a zeci de 
mii de locuri bine plătite.

Cetățenii Moldovei consideră că pentru or-
ganizarea transformărilor depline în interesele 
cetățenilor de rînd și depășirea opunerii oligar-
hilor este nevoie de un președinte puternic ales 
de popor și abilitat cu împuterniciri speciale, în 
special formarea guvernului și numirea procuro-
rului general.

În toate localitățile țării – de la Briceni pînă la Vulcănești și de la Ungheni pînă la Ștefan Vodă – 
au loc întruniri ale cetățenilor în susținerea celor 10 inițiative pe care Partidul Socialiștilor s-a 
angajat să le realizeze în noul Parlament al țării.

92
CELE 10 PRIORITĂȚI ALE SOCIALIȘTILOR

AU SUSȚINUT
DE LOCALITĂȚI

ÎNTRUNIRI ALE CETĂȚENILOR
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SOCIALIȘTII ÎN PARLAMENT

Se finalizează mandatul Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a XX-
a. Din păcate, această componență jubilia-
ră a Legislativului a fost cea mai rușinoasă 
din toată istoria țării noastre.

PARLAMENTUL 
MINCIUNII
În Parlament au ajuns oameni care 

au ascuns adevărul privind furtul miliar-
dului de euro din sistemul financiar-ban-
car al țării. Prin manipulare și coruperea 
deputaților, a fost formată noua majoritate 
parlamentară.

PARLAMENTUL 
TRANSFUGILOR
Fracțiunea Partidului Democrat, care 

număra la începutul acestui Parlament 19 
deputați, s-a mărit practic de două ori. Ac-
tuala componență a Legislativului a bătut 
un record trist printre toate parlamentele 
lumii: în total, în alte fracțiuni și grupe 
de deputați, au plecat 38 de legislatori – 
aproape 40% din Parlament!

PARLAMENTUL 
„GUVERNULUI 
DE NOAPTE”
O filă aparte în istoria Parlamentului 

de legislatura a 20-a a devenit „votarea 
nocturnă” pentru guvernul lui Pavel Fi-
lip, la 20 ianuarie 2016, atunci cînd zeci 
de mii de oameni protestau în frig lîngă 
Legislativ. Această votare a avut loc anu-
me datorită acelor deputați transfugi.

PARLAMENTUL 
PLAGIATORILOR 
Multe proiecte de legi ale socialiștilor 

au fost rescrise și prezentate ca proprii de 
majoritatea parlamentară. În acest con-
text, fracțiunea PSRM declară că pentru 
noi nu este așa de important a cui semnă-
tură se află sub proiectul de lege, impor-
tant este faptul ca aceste legi să lucreze 
în folosul oamenilor.

SINGURA OPOZIȚIE
Singura fracțiune din Parlament, 

care pe toată perioada legislaturii a fost 
în opoziție, este fracțiunea Partidului 
Socialiștilor, care în urma alegerilor din 
2014 era cea mai mare fracțiune parla-
mentară. Socialiștii, spre deosebire de 
alte fracțiuni, nu au votat pentru niciun 
guvern. 

CÎTE PROIECTE 
DE LEGE
Fracțiunea PSRM din Parlament a 

înaintat 283 de proiecte de lege, dintre 
care 11- proiecte juridice, 66 – sociale, 
59 – economice și 46 cu caracter politic.  

În total, timp de 4 ani, Parlamentul a 
adoptat 50 de proiecte de lege propuse 
de fracțiunea Partidului Socialiștilor. 132 
de proiecte au fost respinse de  majori-
tatea parlamentară, 89 se află în situație 
incertă. Toate aceste inițiative poartă un 
caracter socio-economic.

SUSȚINEREA 
INIȚIATIVELOR 
PREZIDENȚIALE
De asemenea, majoritatea parlamen-

tară artificială a respins zeci de inițiative 
venite de la Președintele ales de popor, 
Igor Dodon. Aceste inițiative arhicunos-
cute se referă la anularea proiectului de 
lege privind întoarcerea miliardului de 
către cetățeni, majorarea pensiilor de 
două ori pe an, instituirea capitalului 
matern, ocrotirea persoanelor cu nevoi 
speciale, dar și proiecte de lege politi-
ce importante,  cu privire la apărarea 
statalității, interzicerea unionismului, 

schimbarea atitudinii față de sistemul 
educațional.

MOȚIUNI 
ȘI DEMISII
Din decembrie 2014, fracțiunea Parti-

dului Socialiștilor a înaintat trei moțiuni 
de cenzură împotriva șefilor de guvern: 
una împotriva activității lui Valeriu 
Streleț și două împotriva lui Pavel Fi-
lip. Datorită moțiunii PSRM, premierul 
Streleț și guvernul său și-au dat demisia 
pe 22 octombrie, 2015.

Datorită rezoluțiilor, inclusiv propu-
se de fracțiunea PSRM, au fost demiși 9 
miniștri: Vasile Bîtca, Iurie Chirinciuc, 
Corina Fusu, Viorel Ciubotaru, Ruxanda 
Glavan, Andrei Galbur, Gheorghe Brega, 
Svetlana Cebotari.

LEGĂTURA 
PERMANENTĂ 
CU POPORUL
În 4 ani, fiecare deputat a primit în 

audiență circa 33 mii de oameni. În total, 
deputații fracțiunii PSRM s-au întîlnit cu 
792 mii de cetățeni, pe care i-au ajutat 
să-și rezolve problemele.

PSRM este singura fracțiune din 
Parlament care desfășoară săptămîn-
al, în ziua de luni, audiența cetățenilor. 
Deputații fracțiunii noastre sunt 
cunoscuți și vor fi cunoscuți de cetățenii 
noștri.

Tot pachetul, format din zeci de pro-
iecte de lege, elaborate de noi, dar și 
înaintate de Președinte, ne obligăm să-l 
înregistrăm și să-l adoptăm îndată după 
alegerile parlamentare, după ce vom 
obține majoritatea în noul Parlament al 
țării.

Fracțiunea socialiștilor a făcut totalurile actualei legislaturi a Parlamentului și s-a expus asupra rezultatelor 
celor patru ani de activitate în Parlament, asupra numeroaselor probleme și motivele pentru care actuala 
legislatură este considerată cea mai rușinoasă în întreaga istorie modernă a țării, precum și asupra inițiativelor 
și proiectelor de lege ale PSRM și statutul lor, planurile și sarcinile fracțiunii pentru viitoarea legislatură.

FRACȚIUNEA SOCIALIȘTILOR DIN PARLAMENT 
ESTE MEREU CU POPORUL!

INIȚIATIVELE PREȘEDINTELUI
ANULAREA  LEGII  PRIVIND 
„FURTUL MILIARDULUI”

STABILIREA MĂRIMII MAXIME 
A SALARIULUI 

INSTITUIREA 
CAPITALULUI  FAMILIAL

INTERDICȚIA DE A EXPLORA 
ZĂCĂMINTELE DE GAZE DE ȘIST

ACORDAREA 
PACHETULUI SOCIAL

MICȘORAREA 
NUMĂRULUI  DE  DEPUTAȚI

TRECEREA DE LA STUDIEREA 
DISCIPLINEI „ISTORIA 
ROMÂNILOR” LA „ISTORIA 
MOLDOVEI”

care îi obligă pe 
cetățeni să resti-
tuie banii furați 
din sistemul fi-
nanciar-bancar

conducătorilor între-
prinderilor de stat și a 
celor de reglementare în 
așa fel, ca acesta să nu 
depășească  două salarii 
cumulative în instituțiile 
pe care le conduc

în  formă de 
alocații sociale la 
nașterea fiecărui 
copil

pe teritoriul 
Republicii Moldova

pentru militarii 
din Armata Națională

în parlament, de la 101 
pînă la 71

CÎTEVA DIN
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ANALITICĂ

PARTIDE

POLITICIENI

14,515,5 13,5

SONDAJUL A FOST EFECTUAT DE ASOCIAȚIA SOCIOLOGILOR ȘI DEMOGRAFILOR DIN RM,  ÎN PERIOADA 1-20 NOIEMBRIE

%

Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova

Partidul Platforma 
Demnitate și Adevăr

Partidul Democrat 
din Moldova

% %

Partidul Acțiune 
și Solidaritate

DACĂ DUMINICA VIITOARE S-AR FI DESFĂȘURAT 
ALEGERILE PARLAMENTARE, ATUNCI VOTURILE 

CELOR DECIȘI S-AR FI ÎMPĂRȚIT ÎN FELUL URMĂTOR:

44,1
%

11

13,9

MAIA SANDU

IGOR DODON44,2 %

%

%

PAVEL FILIP SONDAJ:
- În cine au cea mai mare încredere cetățenii Moldovei?
- Ce partide vor trece în următorul Parlament al RM?

Aproximativ trei mii de copii nu frecventează 
școala din cauza nevaccinării!

Vladimir Odnostalco

Socialiștii cer de la guvern informații 
privind construcția de către ucraineni 

a hidrocentralelor pe Nistru 

Radu Mudreac

Socialiștii au abordat problema asigurării 
copiilor cu transport școlar

Vlad Batrîncea

”Potrivit datelor prezentate de către 
Centrul Național Anticorupție și alte 
organe de drept, corupția în interiorul, 
dar și în jurul acestor întreprinderi este 
foarte mare. Noi cunoaștem că multe 
dintre aceste întreprinderi, înainte de 
a fi incluse pe lista obiectelor plauzi-
bile pentru privatizare, au fost aduse 
la o situație deplorabilă. În special, 
întreprinderea ”Barza Albă”, ”Tutun 
CTC” aduceau venituri de miliarde 
de lei, iar acum au fost 
aduse, în mod artifici-
al, la faliment, pentru 
a fi privatizate”, a spus 
Vlad Batrîncea.

Fracțiunea 
PSRM a cerut, 
de asemenea, ca 

instrucțiunile tuturor 
medicamentelor să 
fie scrise nu doar în 

limba de stat, ci și în 
limba rusă, care este 

limba de comunicare in-
teretnică în țara noastră.

”Inițiativa re-
zultă din plîngerile 
cetățenilor, în special 

ale celor care sunt în etate sau aparțin 
altor minorități etnice. Din păcate, pro-
spectele medicale nu sunt scrise și în 
limba rusă. Acest lucru provoacă multe 
probleme pentru cetățeni și prezintă un 
pericol pentru viața și sănătatea lor”, 
a remarcat deputatul PSRM, Vladi-
mir Țurcan.

Fracțiunea Partidului Socialiștilor din RM a cerut la ședința plenară a parlamentului, 
audierea ministrului economiei și infrastructurii, Chiril Gaburici. Deputatul fracțiunii 
PSRM, Vlad Batrîncea, a remarcat că pe socialiști îi interesează în primul rînd situația 
economică-financiară a întreprinderilor de stat, supuse privatizării de către guvern.

Igor Dodon rămîne în continuare cel mai popular politician din Moldova, avînd un rating de trei ori mai  mare 
decît al premierului, iar pentru Partidul Socialiștilor, cu cîteva săptămîni înainte de începerea oficială a campaniei 
electorale, sunt gata să voteze mai multă lume, decît pentru toate partidele luate la un loc. 

Partidul Socialiștilor are o popularitate 
mai mare, decît trei partide de dreapta, 

luate împreună. Experții explică aceasta 
prin faptul că în toate aceste trei partide (democrații, PAS și DA) 

sunt politicieni, care au fost la guvernare în ultimii 9 ani ca 
parte a Alianțelor pentru eruointegrare.

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU A SUSȚINUT, ÎN LUNA NOIEMBRIE, UN ȘIR DE 
PROIECTE ȘI INIȚIATIVE ALE FRACȚIUNILOR SOCIALIȘTILOR, INCLUSIV:

+20%
+25%
+1000

ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
INIȚIATIVELE ȘI ACTIVITATEA SOCIALIȘTILOR

ÎN CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

LEI

Acest supliment la salariu îl vor primi 6620 
de pedagogi, inclusiv 893 de profesori din sub-
urbiile Chișinăului, precum și 2795 de cadre 
didactice din grădinițele de copii. Suplimentul 
este valabil începînd cu 1 septembrie 2018.

Această compensație va fi acordată lunar 
tuturor locuitorilor din Chișinău ale căror 
locuințe nu sunt gazificate și ei sunt nevoiți 
să utilizeze zilnic doar energia electrică.

la salariul lunar pentru tinerii specialiști 
din sfera bugetară. Acest lucru trebuie să 
devină un stimulent suplimentar pentru tineri.
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ANALITICĂ

ZIS ȘI FĂCUT!
Să analizăm, ce înseamnă în reali-

tate, ultimele întîlniri ale Președintelui 
nostru cu liderii Rusiei și ai Uniunii Eu-
ropene? Și ce a obținut, pînă la urmă, 
Președintele?

La 1-2 noiembrie, I. Dodon a avut 
o întîlnire oficială cu Vladimir Pu-
tin. După cum și era de așteptat, toate 
acestea au provocat isterii colective din 
partea PDM, PAS – PPDA, PL. Cică, 
Președintele nu face nimic, cheltuiește 
banii noștri pe deplasări în străinătate, 
nu a îndeplinit nicio promisiune electo-
rală! 

Oho! 

DAR SĂ LE LUĂM PE RÎND.
1. A promis Igor Dodon să elimine 

interdicțiile pentru moldovenii care lu-
crează în Rusia? Poftim, în anul 2017, 
30 de mii de moldoveni s-au legalizat. 
Oare aceasta e puțin, ținînd cont de ata-
curile PDM asupra Rusiei și faptul că 
Moldova nu este membru al Uniunii 
Eurasiatice?

2. A promis președintele că produ-
cătorii moldoveni vor reveni pe piața 
rusă? Păi iată, în anul 2017, 180 de 
companii deja exportă pe piața rusă. 
Printre acestea, sunt întreprinderi de 
importanță strategică: Cricova, Chateau 
Vartely, Castel Mimi, Lion Gri. Oare 
acest lucru e rău?

După fiecare vizită întreprinsă peste 
hotare, președintele a rezolvat proble-

me concrete ale moldovenilor. A fost în 
Belarus – poftim, 10 combine și trac-
toare, cursa aeriană Chișinău – Minsk, 
a fost în Turcia – iată și reparația clă-
dirii Președinției, proiecte în valoare de 
20 milioane de dolari!

3. A promis că va îmbunătăți 
relațiile cu Rusia? Poftim, în anul 2017, 
au avut loc șapte întrevederi cu Vladi-
mir Putin, PSRM a participat (chiar și 
în pofida boicotului din partea guvernă-
rii) la adunarea generală a țărilor CSI! 
Exporturile mărfurilor moldovenești în 
Rusia au crescut, în anul 2017, cu 9,2%, 
constituind 254,5 milioane de dolari. În 
anul 2017, Moldova a livrat mere pe 
piața rusă într-o cantitate record în toți 
cei 27 de ani de independență – peste 
220 de mii de tone! Exportul merelor 
în UE este de 35 de ori mai mic – 6,2 
mii de tone. Potrivit rezultatelor pentru 
anul 2017, Rusia a ocupat locul doi în 
lista celor mai importanți parteneri ai 
Moldovei la capitolele export și import. 
Totodată, în țările CSI, republica expor-
tă mărfuri autohtone și acest lucru ne 
asigură o valoare adăugată înaltă. Ex-
portul în UE constituie 32% - 36% din 
totalul mărfurilor exportate după prelu-
crare (adică reexport). Exportul în țările 
CSI hrănește aproximativ 60 la sută din 
cetățenii care locuiesc în sate. Exportul 
în țările UE hrănește doar o mînă de 
corporații straine, care și-au deschis fi-
liale în Zonele Economice Libere.

4. A promis Igor Dodon că va apro-
dunda relațiile noastre cu Uniunea Eu-

roasiatică? A realizat. Astfel, 
la 14 mai 2018, RM a de-
venit observator al Uniunii 
Economice Eurasiatice.

5. A declarat Președintele 
că trebuie să atragem 
investiții în economie?

Și a atras. În perioada 
20-22 septembrie 2018, la 
Chișinău, și-a desfășurat lu-
crările Forumul Economic 
Moldo-Rus. Au fost semna-
te șapte contracte în valoare 
totală de 250 de milioane de 
dolari!

Cu ce ne-a ajutat Putin?
În timpul recentei întîl-

niri, din luna noiembrie, cu 
V. Putin, I. Dodon a obținut 
rezultate strategice.

În primul rînd, este vor-
ba despre anularea, de la 1 ianuarie 
2019, a taxelor vamale pentru expor-
turile în Rusia a legumelor, fructelor 
(mere, cireșe, prune, nectarine ș.a.), a 
conservelor din legume și a produselor 
vinicole. Astăzi, pentru livrarea merelor 
funcționează taxe vamale în valoare de 
0,06 euro pentru un kilogram, exportul 
mărfurilor moldovenești de proveniență 
agroindustrială se va majora esențial în 
anul viitor, chiar dacă aceste privilegii 
ne sunt oferite pentru o jumătate de an!

Înțelegeți care este esența? Alianța 
a impus blocada pentru producătorii 
noștri, iar Președintele a eliminat-o.

Potrivit datelor specialiștilor ruși, 
în opt luni, cel mai mare furnizor de 
mere în Rusia a fost Moldova, căreia 
i-au revenit 28 la sută din livrări sau 
166 de mii de tone. În același timp, vo-
lumul exportului de mere din Moldova 
a crescut cu 42% în perioada ianuarie 
– august 2018. Cu siguranță, recordul 
anului 2017 va fi depășit! Moldova s-a 
transformat în cel mai mare exportator 
de mere în Federația Rusă, depășindu-i 
pe ceilalți – state mult mai mari ale lu-
mii! Și dacă acesta nu este un salt real, 
atunci ce este?

În al doilea rînd, s-a convenit asu-
pra amnistiei cetățenilor Moldovei, 
care au încălcat articolele 26 și 27 ale 
legislației migraționale ale Federației 
Ruse. Această înțelegere, conform 
informațiilor preliminare, va intra în 
vigoare la 1 ianuarie 2019 și va viza 
aproximativ 170 de mii de moldoveni!

În al treilea rînd, am discutat posibi-
litatea de atragere a investițiilor rusești 
în valoare de 1 miliard de dolari pentru 
realizarea proiectelor de infrastructură 
în Molova. Și acestea nu sunt credite, 
ci investiții!

În al patrulea rînd, ne-am înțeles și 
în privința tehnicii speciale – 100 de 
KamAZ-uri. Prima tranșă – 12 autove-
hicule – sunt deja în drum spre noi.

În realitate, după fiecare vizită în-
treprinsă în străinătate, Președintele a 
rezolvat probleme concrete ale mol-
dovenilor. A fost în Belarus – poftim, 
10 combine și tractoare, cursa aeriană 

Chișinău – Minsk. A fost în Turcia – 
iată, reparația clădirii Președinției, pro-
iecte în valoare de 20 de milioane de 
dolari!

Care Președinte a obținut mai mult? 
Lupu, Ghimpu, Timofti? Dar ce au 
obținut criticii din PAS – PPDA și „Par-
tidul Nostru”?

Cine a contribuit la obținerea a cel 
puțin un tractor, combină, bursă, ne-
maivorbind despre amnistia zecilor de 
mii de cetățeni, deschiderea piețelor, 
atragerea investițiilor importante?

CINE, DACĂ NU DODON?
Da, trebuie să vorbim despre rezul-

tate concrete în acțiunile politicienilor, 
și Președintele nu este o excepție. Dar 
să vedem și aspectele simbolice ale 
activității sale din politica externă.

La 30 ianuarie 2015, deputații Du-
mei de Stat a Rusiei i-au salutat, în pi-
cioare, pe parlamentarii moldoveni din 
PSRM, la ședința în plen a organului 
legislativ rus.

La 9 mai 2017, de Ziua Victoriei, la 
Moscova, pentru prima oară a răsunat 
imnul Moldovei. Tot atunci, președinții 
I. Dodon și V. Putin, împreună, au de-
pus flori la monumentului Ostașului 
necunoscut, au participat împreună la 
Parada Victoriei.

În anul 2017, I. Dodon a avut șapte 
întîlniri cu V. Putin.

La 21 noiembrie 2018, pentru pri-
ma dată în istoria Moldovei, I. Dodon 
a susținut un discurs în fața deputaților 

din Duma de Stat a Rusiei.
Cînd țara noastră a beneficiat 

de o asemenea onoare? Cine dintre 
președinți a reușit să ridice drapelul 
țării noastre la înălțimi atît de impor-
tante? Cine altcineva din lume a fost 
onorat de V. Putin cu o asemenea stimă 
și atenție? Răspunsul este evident.

CINE ARE NEVOIE 
DE „RAȚE ȘCHIOAPE”?
Vă amintiți cum urlau trollii din 

PAS – PPDA, PDM și PCRM în 
privința „izolării mondiale”  a lui I. Do-
don? Cică, nimeni, în afară de V. Putin, 
nu se întîlnește cu el (dar oare aceasta 

e puțin?), nimeni nu-l recunoaște, nu-i 
strînge mîna!

Speakerul parlamentului RM, An-
drian Candu și premierul Pavel Filip 
sunt „rațele șchioape” care pleacă și cu 
care nimeni nu dorește să se lege și mai 
ales să se întîlnească.

Să trecem cu vederea vizita oficială 
a Președintelui Turciei, Recep Tayyip 
Erdoğan în Republica Moldova, la 
invitația lui I. Dodon.

Să nu vorbim despre întîlnirea cu 
Papa de la Roma, cu premierul Ungari-
ei V. Orban, cu liderii CSI.

Însă și un orb va observa, cum a 
fost întîlnit Președintele I. Dodon la 
Forumul Păcii din Paris (11 noiembrie 
2018). Noi am văzut cum I. Dodon a 
discutat cu D. Trump, A. Merkel, E. 
Marcon, R. Erdoğan ș.a.

Noi nu i-am văzut la această întîlnire 
pe speakerul parlamentului RM, A. Can-
du și pe premierul, P. Filip. Ba mai mult, 
niciodată nu i-am văzut și e prea puțin 
probabil că vom vedea că va discuta cu 
ei V. Putin, D. Trump, E. Marcon. De 
ce? E foarte simplu. Ei sunt nelegitimi. 
Și ei sunt „rațele șchioape” care pleacă 
și cu care nimeni nu dorește să comuni-
ce  și mai ales să se întîlnească.

Ei au dus țara la izolare 
internațională. UE a înghețat finanțarea, 
Rusia comunică doar cu Președintele I. 
Dodon. SUA îi primește doar la nivel 
de senatori, separat, și chiar pentru bani 
enormi!

Însăși invitația lui I. Dodon la un 

asemenea forum mondial important 
vorbește despre faptul că el este con-
siderat un Președinte legitim, că au 
încredere în el, îl ascultă, sunt gata să 
colaboreze cu el. Periodic, PDM îl în-
lătură pe Președinte, iar pe platformele 
internationale, liderii mondiali comuni-
că cu el.

În realitate, anume Președintele 
scoate țara noastră din izolare mondia-
lă. De aceea și urlă trollii...

Bogdan Țîrdea, 
doctor în politologie, 

deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

DUPĂ FIECARE VIZITĂ ÎNTREPRINSĂ PESTE HOTARE, PREȘEDINTELE 
A REZOLVAT PROBLEME CONCRETE ALE MOLDOVENILOR. A FOST ÎN 
BELARUS – POFTIM, 10 COMBINE ȘI TRACTOARE, CURSA AERIANĂ 
CHIȘINĂU – MINSK. A FOST ÎN TURCIA – IATĂ ȘI REPARAȚIA CLĂDIRII 
PREȘEDINȚIEI, PROIECTE ÎN VALOARE DE 20 MILIOANE DE DOLARI!

SPEAKERUL PARLAMENTULUI RM, ANDRIAN CANDU 
ȘI PREMIERUL PAVEL FILIP SUNT „RAȚELE ȘCHIOAPE” 
CARE PLEACĂ ȘI CU CARE NIMENI NU DOREȘTE SĂ 
SE LEGE ȘI MAI ALES SĂ SE ÎNTÎLNEASCĂ.

CUM ESTE EA, SPARGEREA IZOLĂRII INTERNAȚIONALE?
DESPRE CE A REALIZAT, AFLAT ÎN FUNCȚIA SA, 

PREȘEDINTELE MOLDOVEI, NOI AM SCRIS MAI DEVREME. 
 ORICE ACȚIUNE A ȘEFULUI STATULUI ESTE SUPUSĂ CRITICII 
DURE DIN PARTEA LACHEILOR DEPARTAMENTULUI DE STAT. 

CU REGRET, NIMIC NU S-A SCHIMBAT.

SURPRIZĂ
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Alexandru AGHENIE

PSRM ESTE UNICUL PARTID DIN MOLDOVA CARE APĂRĂ 
ÎN MOD CONSECVENT INTERESELE CETĂȚENILOR SIMPLI AI ȚĂRII.
ÎN DOMENIUL ECONOMIC, ÎN CEL SOCIAL, ÎN DOMENIUL CULTURAL 
ȘI ISTORIC - SOCIALIȘTII SUNT PESTE TOT UNDE ESTE NEVOIE DE SPRIJIN!

NOI SUNTEM MAI MULȚI!  
VINE TIMPUL NOSTRU!


