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Pentru prima dată în ultimii ani, Președintele Moldovei a vorbit 
de la tribuna Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Ce arată ultimele sondaje de opinie? 
Care partide și ce politicieni se bucură 
de cea mai mare încredere din partea societății.

IGOR DODON A ROSTIT UN DISCURS 
DE LA TRIBUNA APCE
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IGOR DODON: 
„DE LA PREȘEDINTE OAMENII 

AȘTEAPTĂ DECIZII 
ȘI SOLUȚII CONCRETE”
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IGOR DODON:  „DE LA PREŞEDINTE OAMENII 
AŞTEAPTĂ DECIZII ŞI SOLUȚII CONCRETE”

În pofida programului încărcat, șeful statului 
nu renunță la practica de a răspunde la întrebările 
cetățenilor. Pe internet a apărut o nouă ediție a 
platformei „Președintele răspunde”. Aceasta a 
fost înregistrată înainte de începutul zilei de mun-
că, atunci cînd Igor Dodon și-a încheiat antrena-
mentul tradițional de dimineață.

Șeful statului a comunicat că primește numeroase 
solicitări din partea cetățenilor de a le telefona direct, 
pentru ca ei să-i vorbească despre problemele lor. Și 
imediat a sunat la unul dintre numere și a discutat cu 
o locuitoare din satul Gura Galbenei, Cimișlia. Igor 

Dodon a mai anunțat că în fiecare săptămînă, va suna 
la unul dintre numerele care îi sînt transmise pentru 
ca să răspundă personal la întrebările cetățenilor.

Președintele a dat asigurări că va interveni și 
în situația cu care se confruntă una dintre fami-
liile cu trei copii, care trăește într-o suburbie a 
Chișinăului. Acum cîțiva ani, soții au lucrat în stră-
inătate, după care au decis să revină în Moldova. S-a 
constatat însă că, sub pretextul lipsei de locuri, copiii 
lor nu sînt primiți la școală și la grădiniță. Igor Do-
don a menționat că împreună cu primăria capitalei va 
identifica o soluție pentru această problemă.

- Vreau să vă asigur că în Moldova s-au luat 
toate măsurile necesare pentru a reduce la mini-
mum riscul de răspîndire a infecției cu corona-
virus – la aeroport, la frontieră, în spitale. Acum 
este important- calmul, atenția, informarea. Nimeni 
nu este asigurat, însă dacă ne-am lăsa pradă panicii, 
efectul negativ va fi cu mult mai mare. În Italia, unde 
este înregistrat un focar al infecției, trăiesc aproxi-
mativ 200 de mii de cetățeni ai Moldovei, însă nu s-a 
constatato revenire masivă a diasporei în țară, în po-
fida riscurilor din țara în care se află acum. Cu toate 
acestea, măsuri de restricție pentru intrarea în țară a 
cetățenilor care trăiesc în zonele de risc din străină-
tate nu vor fi luate. Vreau să declar cu certitudine: 
noi nu vom închide hotarele. Eu sînt categoric împo-
triva interdicției pentru moldoveni de a reveni aca-
să. Concetățenii noștri care doresc să revină, pot face 
acest lucru în orice moment. Iar agenții economici 
care, folosindu-se de situație, majorează prețurile la 
produsele farmaceutice, vor fi sancționați. 

În ultimul timp, au fost multe atacuri la 
adresa președintelui, a familiei președintelui, a 
administrației prezidențiale. Aceste atacuri vor fi 
tot mai multe, pentru că unii și-au început deja cam-
pania electorală. Președintele se bucură de o susținere 
importantă, iar oponenții săi politici au probleme în 
acest sens. Oamenii însă știu că dacă în luna iunie, 
președintele nu ar fi mers pînă la capăt, Plahotniuc 
ar fi fost în continuare la cîrma Moldovei. Iar voi, 
opoziția, nu veți recunoaște niciodată acest lucru. 
Nici acum nu ați fi fost în parlament dacă noi nu am 
fi fost hotărîți.

Mie nu mi-i teamă de niciun fel de verificări, pen-

ȘEFUL STATULUI CONTINUĂ 
SĂ COMUNICE CU OAMENII

DESPRE SITUAȚIA PRIVIND CORONAVIRUSUL

DESPRE SALARIILE 
ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚII JUDECĂTORILOR

DESPRE EXTRĂDAREA LUI PLAHOTNIUC

DESPRE O POSIBILĂ COALIȚIE ÎN PARLAMENT

DESPRE DEZBATERILE 
CU MAIA SANDU

DESPRE LUCRUL PENTRU SĂTENI

DESPRE AVEREA PREȘEDINTELUI

ALO, PREȘEDINTELE VĂ ASCULTĂ...

tru că eu nu am ce ascunde. Voi toți sînteți la curent cu declarația 
mea despre venituri. Apropo, casa mea este înregistrată pe nu-
mele meu. Casele multor politicieni, judecători, funcționari sînt 
înregistrate pe numele soacrei, cumnatului ș.a.m.d. Casa mea de 
la Buiucani este înregistrată pe numele meu. Altă avere nu am, 
puteți să verificați. Dacă veți găsi – luați-o vouă, dacă aceste bu-
nuri sînt ale lui Dodon și nu sînt înregistrate pe numele lui Dodon.

- În Moldova, a fost deschis un dosar penal pe numele lui 
Plahotniuc. Noi știm deja foarte sigur că el se află pe teritoriul 
SUA, acest lucru fiind confirmat de autoritățile Statelor Unite. În 
timpul apropiat, organele de drept din Moldova vor expedia un 
demers în SUA, cu cerința de a-l extrăda pe Vlad Plahotniuc pe 
teritoriul Moldovei. Eu cred că noi mergem în direcția corectă.

- Dezbaterile se organizează în tim-
pul campaniei electorale. Eu înțeleg că 
ei doresc astfel să mă provoace să vin 
la dezbateri, însă nu înțeleg, pentru ce. 
Se pare că acest lucru se face pentru 
a se prezenta în calitate de concurent 
principal la alegerile prezidențiale. 
Înțeleg că voi v-ați început campania, 
dar este un proverb foarte bun: „Gra-
ba strică treaba”. Vor fi dezbateri 
în timpul campaniei electorale. Vreți 
dezbateri acum, invitați alți lideri de 
partid, discutați. Iar de la președinte, 
cetățenii așteaptă decizii concrete și 
nu dezbateri.

- Săptămîna trecută, am convocat 
o ședință la care au participat condu-
cătorii a 16 raioane, în care nu sînt 
platforme industriale. Scopul acestei 
ședințe a rezidat în faptul ca sub patro-
najul președintelui, să fie identificați 
investitori și să fie atrase mijloace 
financiare anume în raioanele în care 
lipsește industria. Cred că anul acesta, 
noi vom merge înainte, în cîteva ra-
ioane, și vom deschide noi întreprin-
deri. De asemenea, împreună cu prim-
ministrul și ministrul finanțelor, noi 
am discutat politica fiscală pentru anul 
viitor. Vom înainta cîteva inițiative 
pentru a încuraja agenții economici să 
investească în Moldova. Sînt inițiative 
interesante și în agricultură, pentru ti-
nerii care doresc să-și lanseze o afa-
cere. Să luăm TVA pentru procesatori. 
De exemplu, cel care produce făină 
cumpără grîu cu 8% TVA, făina se 
vinde cu 20%. Aceasta înseamnă că el 
pierde 12%. Noi vom face cîteva mo-
dificări în acest sens.

- Ținînd cont de mărimea salariilor judecătorilor, conducerea 
țării, precum și toți cetățenii așteaptă de la angajații din sistemul 
justiției rezultate bune. În caz contrar, ei trebuie să scrie cerere și să 
plece. În Curțile de Apel, judecătorii primesc cîte 30 de mii de lei, 
în Curtea Supremă de Justiție – 33-34 de mii, în judecătoriile terito-
riale – 24-25 de mii. Aceste sume sunt mult mai mari decît salariile 
președintelui, premierului, deputaților și miniștrilor și depășesc cu 
mult salariile medii ale bugetarilor. Stimați judecători, acum cîțiva 
ani, statul, inclusiv la recomandările din străinătate, v-a majorat sala-
riile? Unii dintre voi primesc de două ori mai mult decît deputații 
și de 3-4 ori mai mult decît angajații din învățămînt și medicină. 
Aveți salarii bune, condiții – la fel, asigurați o justiție corectă! Sau 
scrieți cereri și plecați!

Nu toți judecătorii din sistemului judiciar sînt oameni răi. În total, 
în acest sistem activează aproximativ 400 de judecători. Vă spun 
sincer și deschis: cei mai mulți dintre ei  sînt oameni onești. Nu se 
poate ca din cauza cîtorva judecători, așa cum îi numesc eu – baroni 
ai justiției, țari – să spunem că toți sînt răi, că toți sînt bandiți și 
corupți. Însă toți cei care vreodată au fost implicați în diferite sche-
me din justiție trebuie să plece, iar sistemul propriu-zis trebuie să 
fie curățat. Unul dintre elementele de bază ale reformei justiției este 
anume evaluarea integrității judecătorilorilor.

La 13 martie va avea loc adunarea generală a judecătorilor. 
Intenționez să particip la aceasta și să discutăm subiectul pri-
vind salariile și pensiile magistraților. Consider că trebuie egalați 
toți cetățenii și vreau să vorbesc sincer cu judecătorii despre aceasta.

- Eu aștept că în parlament ar putea apărea coaliția PAS (Maia 
Sandu) – Partidul „Șor” – grupul „Pro Moldova” (Andrian Can-
du) – Platforma DA (Andrei Năstase). Le doresc succes în crearea 
unor astfel de coaliții, pentru ca oamenii să înțeleagă, ce reprezin-
tă aceștia în realitate.

Săptămîna trecută, noi toți am vă-
zut un spectacol de doi bani în parla-
ment, cînd premierul Chicu trebuia să 
prezinte raportul despre o sută de zile 
ale guvernului în fața parlamentarilor, 
însă n-a fost lăsat la tribună de către 
fracțiunea Blocului ACUM. Acest lu-
cru s-a întîmplat pentru că Ion Chicu 
ar fi putut demonstra că, în comparație 
cu Maia Sandu el este – cerul și pămîn-
tul. Premierul și-a prezentat raportul 
în fața presei. Ce a obținut opoziția, 
ocupînd tribuna? Doar și-a demonstrat 
lipsa de educație.

Consider că guvernul face față 
angajamentelor sale, el este condus 
de un profesionist adevărat, și noi 
suntem norocoși în acest sens. Chiar 
dacă va fi nevoie de unele remanieri 
în anumite ministere, în opinia mea 
și a majorității cetățenilor – și acest 
lucru îl demonstrează rezultatele son-
dajelor de opinie, guvernul de astăzi e 
mai bun decît cel precedent. Și e mai 
aproape de oameni.

Elena LITOVȚEVA
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Din 2020, vor fi indexate de două ori pe an, (1 aprilie și 1 octombrie), 
toate prestațiile sociale. Despre aceasta a vorbit deputatul socialist Alla Daro-
vannaia în cadrul unei conferințe de presă. 

“Pentru prima data în istoria Moldovei, indexarea se va face de două ori pe 
an. Dacă anterior, pensionarii primeau indexarea pentru inflația din ultimele trei 
ani, nu e corect, trebuie să fie indexarea nu post factum, dar după ce procesul 
inflaționist a avut loc”, a explicat Darovannaia. 

De dubla indexare vor beneficia 695 de mii de persoane. Totodată, pentru 
susţinerea beneficiarilor de prestaţii sociale cu nivel redus, va fi acordat, perio-
dic, un suport financiar unic. 

Totodată, Alla Darovannaia a explicat că în urma modificărilor, făcute 
în cadrul legal, va fi respectat principiului egalităţii. Astfel, a fost exclusă 
posibilitatea de a recalcula pensiile procurorilor şi judecătorilor în funcție 
de mărimea salariului lunar al procurorului şi al judecătorului în exerciţiu. 
Pensiile acestor categorii de beneficiari se vor indexa în condiţii generale, 
asigurându-se aplicarea aceluiaşi principiu de indexare.

Premierul Ion Chicu a declarat că toți judecătorii care vor emite decizii în baza 
cărora Republica Moldova va fi condamnată la CEDO vor răspunde material. 
Șeful Guvernului a menționat, după ședința săptămânală de la Președinție că, până 

la 15 martie, Ministerul Justiției va elabora și va prezenta un mecanism de înaintare 
a acțiunii în regres în privința judecătorilor care emit decizii pentru care Moldova e 
condamnată la CEDO.

”Acțiunea în regres înseamnă că persoanele respective trebuie să răspundă, inclusiv 
material. Este abordarea pentru toate deciziile pe care le vom primi noi mai departe de 
plată în urma condamnărilor la CEDO”, a declarat Chicu.

Potrivit premierului, Ministerul Finanțelor pregătește rectificări la bugetul de stat 
pentru a identifica 70 de milioane de lei din banii alocați sistemului justiției, pentru a 
plăti amenda stabilită de CEDO în cauza „Gemeni”.

”Ca să identificăm aceste 70 de milioane trebuie să tăiem de undeva. De unde? De la 
copii? Nu. Pensionari? Nu. Tăiem din sectorul justiției. Banii trebuie să-i luăm de acolo 
de unde se comit aceste ilegalități”, a declarat Chicu.

Ministerul Justiției a sesizat Procuratura Generală în privința încălcărilor constatate 
de CEDO în cauza „Gemeni”, prin care statul nostru a fost supus unei plăți de 70 de 
milioane de lei. 

Șeful statului, Igor Dodon, a declarat că este necesar un mecanism prin care 
apartamentele și mașinile judecătorilor care se fac vinovați de condamnarea 
Republicii Moldova la CEDO să fie încasate în folosul statului.

Socialiștii anunță că, din 1 iulie, medicii, pedagogii și alți bugetari 
ar putea primi SALARII MAI MARI

Din 1 iulie, leafa mai multor bugetari ar putea CREȘTE. Anunțul făcut 
de PSRM 

Din 1 iulie 2020, salariile mai multor categorii de bugetari ar putea fi ma-
jorate. Despre aceasta a anunțat deputatul PSRM Alla Darovannaia în cadrul 
unui briefing de presă. 

“Încasările la buget au fost foarte mari, comparativ cu 2019. Dacă 
această tendință se va menține și pe viitor, atunci, începând cu 1 iulie, vor 
fi posibilități de a majora salariile pedagogilor, medicilor și altor bugetari. 
Totodată, se vor propune măsuri suplimentare de protecție socială a vetera-
nilor de război și a membrilor familiilor celor căzuți pe câmpul de luptă.”, a 
explicat deputatul PSRM. 

Amintim că ultima dată, salariile mai multor categorii de bugetari au 
fost majorate la 1 ianuarie 2020.

Președintele țării, Igor Dodon, a dat asigurări consumatorilor din Chișinău 
că, în luna februarie, facturile la energia termică vor fi mai mici. Șeful statului 
a declarat în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde”, care apare în fiecare 
zi de vineri, că facturile pentru căldură în Chișinău vor fi revizuite, iar 
sumele indicate pentru plată vor fi mai mici cu 25-30%, în comparație cu 
luna ianuarie. 

”Cred că în februarie facturile vor fi mai mici cu 25-30% nu doar din cauza 
că luna februarie are mai puține zile. Vor fi reduse tarifele la energia termică în 
Chișinău. Aceasta este posibil. Dacă nu, atunci la pușcărie”, a declarat Doodn.

Președintele a amintit că a discutat despre acest subiect, săptămâna aceasta, 
cu responsabilii de la Termoelectrica, Moldovagaz și Primăria Chișinău.  

”I-am spus directorului Termoelectrica că dacă nu vor fi revizuite facturile 
din ianuarie și dacă în februarie aceste facturi nu vor indica sume mai mici cu 
25-30%, ca să fie compensate sumele mari din ianuarie, atunci vor zbura capete. 
Directorul Termoelectrica va răspunde”, a spus șeful statului.

Potrivit președintelui, nu există niciun argument pentru ca în ianuarie, 
când afară a fost cald și tarifele la gaz nu s-au majorat, să fie calculate 
asemenea sume pentru căldură în Chișinău.

PSRM: SALARIILE BUGETARILOR AR PUTEA FI 
MAJORATE CHIAR DE LA 1 IULIE 2020

IGOR DODON: CRED CĂ ÎN FEBRUARIE FACTURILE 
LA CĂLDURĂ VOR FI MAI MICI CU 25-30%

ÎN ACEST AN, PENSIILE VOR FI INDEXATE DE DOUĂ ORI, 
PENTRU 695 DE MII DE PERSOANE

IGOR DODON: AVEREA JUDECĂTORILOR, 
CARE SE FAC VINOVAȚI DE DOSARELE PIERDUTE 

LA CEDO, TREBUIE SĂ FIE CONFISCATĂ
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PROGRAMELE ŞI INIȚIATIVELE PREŞEDINTELUI

FACTURI MAI MICI

POVARA MILIAR-
DULUI FURAT INDUSTRIALIZAREA ȚĂRII

ELEVI SĂNĂTOŞIAJUTOR PENSIONARILOR

AJUTOR SOCIAL

INIȚIATIVE

Oamenii nu vor achita pentru pierderile 
de apă din rețea

Transferul a 50% din profiturile 
Băncii Naționale a Moldovei la 
bugetul de stat și reducerea poverii 
asupra cetățenilor 

Medicii și farmaciștii care vor pleca 
să muncească în sate vor primi cîte 

Șeful statului a lansat un proiect privind industrializarea 
țării și a îndemnat autoritățile locale să participe la 
implementarea acestuia

Revizuirea și simplificarea criteriilor 
de eligibilitate pentru a putea beneficia de ajutor

120 MII DE LEI

Toți elevii din clasele 1-9 vor fi alimentați 
gratuit în școli
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Sondajul, la care au participat 1109 de persoane, a fost efectuat 
în perioada 7-19 februarie curent. 

28,2 9,2 7,6% % %

sondaj IMAS

PARLAMENT PREȘEDINTE

MAIA
SANDU

PAVEL
FILIP VLADIMIR

VORONIN

IGOR DODON – LIDER INCONTESTABIL

Dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegeri prezidențiale, atunci 
pentru șeful statului Igor Dodon ar fi votat peste 40 la sută din alegători. 
Acestea sunt datele ultimului sondaj realizat de IMAS.

Igor Dodon este liderul cursei prezidențiale. 
Pentru el sunt gata să voteze 40,2 la sută din alegători.

40,2%

IGOR DODON

Dacă alegerile parlamentare vor avea loc în această duminică, patru par-
tide politice ar accede în parlamentul moldovenesc: PSRM, PAS, PDM și 
Platforma „DA”. Sunt datele ultimului sondaj, efectuat de către Asociația 
Sociologilor și Demografilor.

PSRM rămîne lider absolut și ar obține majoritatea în parlament. Pentru 
socialiști ar fi votat 45% din respondenți.

Sondaj: peste 45 la sută din cetățenii Moldovei ar vota 
pentru PSRM, dacă duminică s-ar desfășura alegeri 
parlamentare.

45 19,7% %

PDM

PDM

PAS

PAS

PSRM

PSRM

11,8%

Asociația Sociologilor și Demografilor

Sondajul a fost efectuat în perioada 10-16 februarie 2020. Au fost 
chestionați 1173 de respondenți din 89 de localități.

Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri parlamentare anticipa-
te, în parlament vor ajunge cinci partide. Acest lucru este demonstrat de 
cel mai recent sondaj socio-politic realizat de IMAS. Astfel, din numărul 
respondenților deciși, 42,1% ar vota pentru PSRM. Această cifră este cu 
aproape 4 puncte procentuale mai mare decît în decembrie 2019.

Sondajul la care au participat 1109 de persoane a fost efectuat în perioada 
7-19 februarie curent.

Sondaj IMAS: 
Numărul susținătorilor PSRM este în creștere

42,1 27,9% % 9,3 %

sondaj IMAS

Sondaj
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Igor Dodon a rostit un discurs la sesiunea ordinară 
a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

Situația politică internă
Pe parcursul întregii perioade de la 

proclamarea independenței, alegerile ca 
instituție de bază a democrației au de-
venit un subiect de mîndrie pentru sis-
temul politic al Republicii Moldova. Pot 
afirma cu certitudine că Moldova se numă-
ră printre țările în care puterea de stat trece 
de la o forță politică la alta doar în limitele 
normelor și procedurilor legale și democra-
tice. În aproape 30 de ani de independență, 
în Moldova s-au schimbat 5 președinți, 8 
legislaturi, peste 15 șefi de guvern. 

Desigur, noi, ca și orice țară, nu suntem 
imuni la crizele și provocările politice. În 
anii 2009 și 2019, cetățenii Republicii Mol-
dova au fost martorii așa-ziselor tentative 
de lovitură de stat. Din fericire, acestea nu 
au dus la destabilizarea sistemului politic și 

nu au aruncat țara în haosul conflictului ci-
vil, așa cum s-a întîmplat în alte țări unde 
au avut loc evenimente similare.

Anul 2019 a fost unul foarte dificil pen-
tru Republica Moldova. În anul trecut s-au 
schimbat trei guverne. Am reușit să evi-
tăm destabilizarea situației politice da-
torită, în mare parte, consensului politic 
intern și sprijinului extern.

Partidul Socialiștilor și blocul electo-
ral ACUM au format, în luna iunie a anului 
trecut, un guvern de coaliție, cu o agendă 
ambițioasă de dezoligarhizare. Am spe-
rat că vom depăși contradicțiile existente 
și vom pune în aplicare o serie de reforme 
importante pentru a stabiliza situația eco-
nomică și a restabili relații constructive cu 
partenerii noștri externi din Vest și din Est. 

Multe lucruri ne-au reușit împreună, însă, 
din păcate, Guvernul nu a fost unul stabil, 
fapt ce a dus la demisia lui și la numirea, 
în noiembrie 2019, a unui nou cabinet de 
miniștri.

Toate aceste evenimente au reprezen-
tat un test pentru întreaga clasă politică și 
pentru cetățenii țării noastre. În pofida mo-
mentelor dificile, clasa politică, instituțiile 
civile și întreaga societate moldovenească 
și-au demonstrat maturitatea și angaja-
mentul față de statul de drept. 

Depășirea crizei politice și transferul 
pașnic de putere au dat un nou impuls 
cooperării internaționale și au permis 
Republicii Moldova să urmeze cu fermi-
tate calea sa de dezvoltare democratică.

Textul integral al discursului poate fi găsit pe site-ul președintelui sau pe blogul www.dodon.md

ADUNAREA PARLAMENTARĂ

Președintele Republicii Moldova s-a referit 
la cîteva puncte importante, prezentînd în 
ansamblu situația actuală din Republica 
Moldova și viziunea guvernării privind 
politica internă, prioritățile politicii externe, 
principalele reforme care figurează pe 
ordinea de zi, relațiile interetnice și progresul 
în reglementarea transnistreană.
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Relațiile interetnice și cooperarea cu regiunile
Republica Moldova este un stat poli-

etnic în care conviețuiesc pașnic peste o 
sută de etnii. Limba rusă în Republica Mol-
dova are statutul limbii de comunicare inte-
retnică.

Grație adoptării în 2017 a Strategiei de 
consolidare a relațiilor interetnice în Re-
publica Moldova pentru anii 2017-2027, 
situația s-a redresat semnificativ în acest 
domeniu.

Modificarea cadrului normativ în dome-
niul administrării autorităților publice locale 
se realizează pe baza respectării principiului 
autonomiei locale și descentralizării, în con-
formitate cu prevederile Cartei europene a 
autonomiei locale și a Recomandărilor Con-
gresului autorităților locale și regionale ale 
Consiliului Europei.

În acest sens, un exemplu ar fi dezvolta-
rea relațiilor dintre autoritățile publice cen-
trale ale Republicii Moldova și autoritățile 

regionale din UTA Găgăuzia. Regiunea se 
dezvoltă cu succes și însușește caracteristici 
ale unei autonomii moderne de tip euro-
pean.

Conducerea Moldovei va acorda în conti-
nuare o atenție sporită locuitorilor Găgăuzi-
ei, va susține dezvoltarea social-economică 
a regiunii. Această politică va contribui, cu 
siguranță, la consolidarea societății poliet-
nice din Republica Moldova. 

Reglementarea diferendului transnistrean 
și măsurile de consolidare a încrederii

Reglementarea conflictului transnis-
trean și măsurile de consolidare a încre-
derii figurează printre cele mai impor-
tante priorități ale actualei conduceri a 
Republicii Moldova.

Susținem progresele înregistrate în 2017 
– 2019 privind implementarea măsurilor de 
promovare a încrederii din așa-numitul pa-
chet „Berlin+”, în cadrul formatului „5+2”. 

Din cele opt măsuri de încredere, șase au 
fost realizate sau sunt în curs de realizare.

Printre cele mai importate se numără eli-
berarea plăcuțelor neutre de înregistrare 
pentru automobilele din stînga Nistrului, 
recunoașterea diplomelor instituțiilor de 
învățămînt din regiunea transnistreană, 
soluționarea problemei telefoniei mobile.

Un alt obiectiv important în dezvoltarea 
dialogului privind problema transnistreană 
este elaborarea parametrilor de bază ai sta-
tutului special al Transnistriei în componența 
statului suveran, independent, unitar și indi-
vizibil - Republica Moldova, în limitele fron-
tierelor recunoscute în plan internațional, cu 
un mecanism adecvat de garantare a drep-
turilor și libertăților fundamentale ale omu-
lui.

Prioritățile politicii externe Necesitatea 
de promovare 
a reformelorDe la independență încoace, Repu-

blica Moldova a fost mereu divizată în-
tre diferite curente geopolitice, de cele 
mai multe ori create de politicieni pen-
tru a obține capital electoral.

Am avut partide și politicieni pro-
europeni care au compromis parcursul 
european al țării noastre. Lupta geo-
politică dintre partidele din Moldova a 
generat confuzie în rîndul cetățenilor și 
a blocat de multe ori progresul țării.

Toți cei care sunt implicați în politică 
trebuie să-și asume responsabilitatea 
pentru această situație, să învețe din 
greșeli și să facă schimbările necesare 
pentru ca țara noastră să nu mai fie di-
vizată între proeuropeni, proruși, proa-
mericani, proromâni și așa mai depar-
te.

Prioritatea Președintelui și a noului 
Guvern este cursul de politică exter-

nă echilibrată. Acest lucru presupune 
implementarea eficientă a Acordului 
de Asociere cu UE, restabilirea și dez-
voltarea parteneriatului strategic cu 
Federația Rusă, cu vecinii noștri Româ-
nia și Ucraina, cu SUA, Turcia și alte țări.

Principiul politicii externe echilibra-
te oferă deschidere tuturor partene-
rilor internaționali, atît din Vest, cît și 
din Est. Republica Moldova este o țară 
europeană și noi susținem ideea creării 
unei Europe unite de la Lisabona pînă 
la Vladivostok. Suntem ferm hotărîți să 
construim un stat de drept dezvoltat, 
prosper, modern, care va avea un loc 
destoinic nu doar în Europa, ci și în în-
treaga lume. În calitate de președinte, 
îmi doresc ca sprijinul oferit Republicii 
Moldova de către statele UE să ajungă 
nemijlocit la oameni,  să fie evaluat și 
promovat în mod corespunzător, dar 
nu în favoarea partidelor sau a politi-
cienilor.

Continuarea reformelor și transformarea Repu-
blicii Moldova este un proces ireversibil, necesar, 
în primul rînd, pentru țară și cetățenii ei. Constru-
irea democrației nu are soluții simple. Aceasta 
este posibilă  doar în condiții de stabilitate po-
litică și economică, prin funcționarea adecvată a 
instituțiilor democratice, unele create cu suportul 
Consiliului Europei. La etapa actuală este impor-
tant ca și politicienii și partenerii să facă proba de 
toleranță și seriozitate, pentru a se reuși realizarea 
reformelor propuse.

Procesul de reformare a țării se bazează pe 
Programul de activitate al Guvernului pentru anii 
2020-2023 și prevederile Acordului de Asociere 
Republica Moldova-Uniunea Europeană. În acest 
context, se ține cont și de recomandările APCE și 
ale comitetelor de monitorizare ale Consiliului Eu-
ropei. Reforma justiției este un element al refor-
mei generale a instituțiilor.

A CONSILIULUI EUROPEI
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Șeful statului i-a adresat felicitări pentru 
alegerea în calitate de Secretar General al 
CoE, asigurînd-o de sprijinul Moldovei în 
exercitarea acestui mandat.

Igor Dodon a apreciat dialogul RM-CoE 
și interesul cu care sunt urmărite evoluţiile 
din țara noastră. Totodată, șeful statului a 
salutat doza de critică constructivă și nece-
sară în vederea ajustării eforturilor noastre.

Președintele Republicii Moldova a rei-
terat că reforma justiţiei reprezintă priorita-

tea numărul unu pentru guvernarea actuală 
și a încurajat activitatea Grupului de lucru 
creat ad-hoc pentru reforma justiţiei. 

”Avem nevoie de suport în definitivarea 
proiectului Strategiei de reformă a justiţiei, 
dar și dezvoltarea conceptului de evaluare 
a judecătorilor și procurorilor potrivit stan-
dardelor existente, pregătirea modificărilor 
Constituției. Împreună avem șansa unică de 
a ne mișca în direcția corectă”, a menționat 
Igor Dodon.

Igor Dodon i-a adresat sincere felicitări 
lui Gianni Buquicchio cu prilejul realege-
rii în calitate de Președinte al Comisiei și 
a exprimat mulțumiri pentru asistența per-
sonală acordată în medierea situaţiei difi-
cile din sistemul judiciar din țara noastră.

Șeful statului a apreciat parteneriatul 
continuu al Republicii Moldova cu CoE și 
Comisia de la Veneția, subliniind faptul că 
expertiza oferită și opiniile Comisiei sunt 
indispensabile în vederea ajustării efor-

turilor de avansare a reformelor din țara 
noastră.

Președintele țării a reiterat că reforma 
justiţiei reprezintă una din principalele 
priorități pentru conducerea Republicii 
Moldova și, în acest sens, va fi promovată 
o reformă a justiției conform unui model 
acceptat de comunitatea internațională, 
societatea civilă, experți în domeniu și 
conducerea țării.

Igor Dodon a apreciat parteneri-
atul Republicii Moldova cu CoE și 
APCE și interesul cu care sunt urmări-
te constant evoluțiile din țara noastră. 
Președintele a menționat că expertiza 
oferită de către structurile CoE în efor-
turile de avansare a reformelor interne 
este utilă şi indispensabilă.

De asemenea, s-a subliniat că sunt 
depuse eforturi în vederea realizării 
angajamentelor asumate pentru înche-
ierea procedurii de monitorizare a Re-
publicii Moldova de către APCE și tre-

cerea la alt nivel structurat cu APCE. 
Acest obiectiv se regăsește şi în Planul 
de Acţiuni al Guvernului pentru anul 
2020-2023. În context, Igor Dodon 
și-a exprimat speranța că următorul 
raport de monitorizare al APCE va fi 
pozitiv.

Șeful statului a reiterat hotărîrea 
fermă de a identifica în cadrul formatu-
lui de negocieri „5+2” o soluţie adec-
vată pentru problema transnistreană în 
baza respectării suveranității şi integri-
tăţii teritoriale a Republicii Moldova.

Igor Dodon i-a mulțumit Comisaru-
lui pentru Drepturile Omului al Consi-
liului Europei, Dunja Mijatović, pentru 
sprijinul constant al Consiliului Euro-
pei şi deschiderea pentru a asista Repu-
blica Moldova pe calea reformelor.

Șeful statului a subliniat că adopta-
rea Planului Naţional de Acţiuni în do-
meniul Drepturilor Omului 2018-2022 
a fost posibilă inclusiv datorită spriji-
nului Consiliului Europei prin interme-
diul Planului de Acţiuni al CoE pentru 
RM 2017-2020.

Dodon a menționat că Planul de 

Acțiuni al CoE pentru RM 2017-2020 
are un rol important în procesul de trans-
formare pozitivă a RM şi autoritățile 
naţionale sunt angajate plenar în imple-
mentarea prevederilor acestuia.

Un subiect aparte în cadrul discuției 
l-a constituit situația privind apărarea 
drepturilor omului în regiunea trans-
nistreană, care provoacă îngrijorarea 
autorităților constituționale ale Repu-
blicii Moldova. În acest sens, Igor Do-
don a reiterat că mizăm în continuare 
pe implicarea partenerilor din Consiliul 
Europei.

IGOR DODON: MOLDOVA ESTE PREGĂTITĂ 
SĂ TREACĂ LA ALT NIVEL STRUCTURAT DE 
COLABORARE CU APCE

MOLDOVA SE ANGAJEAZĂ PLENAR SĂ 
IMPLEMENTEZE PLANUL DE ACȚIUNI PRIVIND 
DREPTURILE OMULUI, ELABORAT ÎN COMUN CU 
CONSILIUL EUROPEI

REFORMA JUSTIŢIEI REPREZINTĂ PRIORITATEA 
NUMĂRUL 1 PENTRU GUVERNARE ȘI VOM 
APRECIA AJUTORUL CONSILIULUI EUROPEI 
ÎN PROMOVAREA ACESTEIA

EXPERTIZA COMISIEI DE LA VENEȚIA 
ÎN PROCESUL DE AVANSARE A REFORMELOR 
ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PENTRU 
MOLDOVA

AGENDA INTERNAȚIONALĂ

Președintele Igor Dodon a avut la Strasbourg mai multe întrevederi 
cu funcționari europeni de rang înalt, în marja sesiunii APCE

Hendrik Daems, 
președintele APCE

Dunja Mijatovic, Comisarul 
pentru Drepturile Omului 
al Consiliului Europei

Gianni Buquicchio, 
Președintele Comisiei de la 
Veneția

Marija Pejcinovic Buric, Secretarul 
General al Consiliului Europei
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AGENDA INTERNAȚIONALĂ

MÜNCHEN-2020: IGOR DODON A PARTICIPAT LA 
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU SECURITATE

Prim-ministrul Armeniei 
NIKOL PASHINYAN

Președintele Azerbaidjanului 
ILHAM ALIYEV

Prim-ministrul Albaniei 
EDI RAMA

directorul executiv al Comitetului de Est 
al Economiei Germane 

MICHAEL HARMS

La Conferința a 56-a de la München, care a avut loc în perioada 14 – 16 februarie 2020, au participat peste 800 de 
delegați, inclusiv aproximativ  150 de șefi de state, prim-miniștri și membri ai guvernelor. 
NOTĂ: Conferința de la München pentru securitate este organizată anual, începînd cu anul 1960, în orașul german München. 
Pînă în anul 1993, era intitulată Conferința pentru probleme militare și era organizată sub egida Uniunii Creștin-Sociale, iar 
din anul 1998, este finanțată de guvernul Republicii Federale Germane.

MIKE POMPEOEMMANUEL MACRON 
Președintele Franței Secretar de Stat al SUA

FRANK-WALTER STEINMEIER 
Președintele Germaniei

Biserica armenească este una dintre cele mai vechi bi-
serici creștine de pe planetă, iar Armenia este prima țară 
creștină oficială.

Capul Bisericii Apostolicești din Armenia, Gareghin II, a 
salutat delegația moldovenească și a menționat cu satisfacție 
faptul că relațiile dintre Armenia și Moldova se dezvoltă tot 
mai dinamic, iar vizitele la nivel înalt contribuie la consoli-
darea lor.

Sanctitatea Sa a menționat că popoarele Armeniei și 
Moldovei sunt două popoare creștine a căror prietenie și 
colaborare durează de multe secole. A fost salutat  faptul 
că autoritățile Moldovei ajută diaspora armenească să-și 
mențină cultura și tradițiile spirituale și să contribuie la dez-
voltarea Republicii Moldova.

Patriarhul a subliniat importanța extinderii relațiilor bune 
dintre țările noastre, menționînd că pentru promovarea parte-
neriatului pot contribui Parlamentele celor două state, oficialii 
de rang înalt, precum și biserica.

Speakerul a mai remarcat că diaspora armenească din 
țara noastră este unită și activă și păstrează cu grijă cultura, 
tradițiile și obiceiurile poporului său.

Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pa-
shinyan, a salutat delegația Moldovei 
la Erevan, exprimîndu-și încrederea că 
vizita sa în Republica Moldova, plani-
ficată pentru anul acesta, va contribui 
la dezvoltarea dinamică a relațiilor 
moldo-armene. Zinaida Greceanîi a 
menționat interesul Republicii Mol-
dova în crearea unor platforme comu-
ne pentru producția agricolă și pentru 
export. De asemenea, părțile au pledat 
pentru promovarea reciprocă a turis-
mului.

ÎNTREVEDERE CU PATRIARHUL TUTUROR ARMENILOR

PRIMA VIZITĂ OFICIALĂ A PREŞEDINTELUI 
PARLAMENTULUI MOLDOVEI ÎN ARMENIA

MEMORIA VICTIMELOR GENOCIDULUI 
DIN ANUL 1915

Zinaida Greceanîi a vizitat și 
muzeul-institut al Complexului 
Memorial al victimelor genoci-
dului din anul 1915. Delegației 
moldovenești i-a fost prezentată is-
toria monumentului și semnificația 
simbolică a acestuia.

 „Tragedia armenilor nu tre-
buie uitată, întrucît uitarea ar putea 

însemna posibilitatea repetării în 
viitor a unor astfel de crime.

Ne exprimăm sincera com-
pasiune în legătură cu drama care 
s-a produs cu poporul armean.” – 
aceasta este înscripția pe care Zi-
naida Greceanîi a lăsat-o în Cartea 
Oaspeților de Onoare a muzeului.

Speakerul Adună-
rii Naționale a Repu-
blicii Armenia, Ararat 
Mirzoian, a remarcat 
deschiderea și intere-
sul pentru obținerea 
experienței și a practi-
cilor avansate în reali-
zarea cu succes a refor-
melor în țările noastre. 
Președintele Parlamentului Republicii Moldova a adresat o invitație 
grupului de prietenie al Adunării Naționale a Armeniei cu Moldova 
de a vizita orașul Chișinău.
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CRONICĂ

Corneliu Furculiță: Noi trebuie să oferim 
prioritate producătorilor autohtoni

GUVERNUL CHICU PROPUNE DIMINUAREA PENSIILOR 
DE LUX ALE JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR

IGOR DODON: FURNIZORII DE CARBURANȚI SÎNT GATA SĂ OFERE 
AGRICULTORILOR REDUCERI DE PÎNĂ LA 8% LA ACHIZIȚIA MOTORINEI 
 
La solicitarea Președintelui Igor Dodon, reprezentanții companiilor petroliere din Moldova 
și-au exprimat disponibilitatea de a reduce cu 7-8% prețurile la carburanți în perioada 
lucrărilor agricole de primăvară, ceea ce constituie circa 1,20 – 1,40 de lei per litru.

Inițiativa Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale presupune modificări la le-
gea cu privire la pensii, cu scopul de a anula 
cîteva prevederi care asigură judecătorii și pro-
curorii cu pensii de lux.

Astfel, se propune modificarea articolului 
32 despre statutul judecătorului, pentru a ex-
clude posibilitatea de recalculare a pensiilor, 
ținîndu-se cont de 
mărimea salariului 
lunar al judecăto-
rilor care activea-
ză.

Se va modifica 
și modalitatea de 
indexare a pensii-
lor judecătorilor și 
procurorilor.

Din alineatul 1 
al articolului 32 se exclude propoziția „Pensiile 
judecătorilor se recalculează ținîndu-se cont de 
mărimea salariului lunar al judecătorului care 
activează” și se completează cu un nou alineat: 
„11) Pensiile stabilite conform legii în vigoare 

se indexează conform stipulărilor articolului 
13 al Legii nr. 156/1998 despre sistemul public 
de pensii”.

Potrivit Ministerului Sănătății, scopul aces-
tui proiect este de „a exclude posibilitatea de 
a recalcula pensiile procurorilor și ale judecă-
torilor, ținîndu-se cont de majorarea salariului 
lunar al procurorilor și judecătorilor care ac-

tivează”, ca și „necesitatea 
de a respecta principiile pe 
care se bazează sistemul 
public de pensii – princi-
piul egalității”.

Autorii proiectului de 
lege consideră că modi-
ficările vor deveni parte 
a reformei sistemului de 
pensii, inițiat în anul 2017, 
scopul căruia constă în ne-

cesitatea de a exclude pensiile privilegiate prin 
unificarea condițiilor și a modalității de calcu-
lare a pensiilor sociale pentru anumite catego-
rii de cetățeni (deputați, miniștri, aleși locali, 
procurori, funcționari).

- Zilnic, în buget ajung plăți și taxe cu 30 de milioane de lei mai mult comparativ cu anul trecut. 
Dacă isteria provocată de coronavirus nu ne va aduce surprize neplăcute în plan economic la nivel 
mondial și regional, această dinamică ne va permite să venim în a doua jumătate a anului cu inițiativa 
despre o nouă majorare a salariilor pentru bugetari, a specificat premierul.

Ba mai mult, premierul a comunicat că se preconizează lansarea unui proiect de susținere a 
conaționalilor noștri care intenționează să revină în patrie. „De la 1 iulie, noi propunem să cre-
ăm un depozit bancar pentru fiecare concetățean care va reveni din străinătate și care se va angaja 
în cîmpul muncii. Mărimea subvențiilor lunare din partea statului va fi de pînă la 20% din sala-
riul declarat oficial, a scris Ion Chicu.

Ultima oară, salariile bugetarilor au fost majorate în luna ianuarie, 2020.

Președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a declarat 
despre aceasta în cadrul ședinței parlamentului, îndemnînd-i pe 
deputații din alte fracțiuni să nu divizeze în așa mod sectorul 
privat și cel de stat.

 „Indiferent de forma de proprietate a întreprinderii, noi, 
deputații, trebuie să dăm prioritate producătorilor autohtoni. Și 
dacă noi apărăm o întreprindere privată, dar care este autohtonă, 
ea, bineînțeles, va plăti mai mult în bugetul de stat, va angaja 
mai mulți lucrători, le va plăti salarii”, a spus socialistul.

Statul trebuie să acorde prioritate în primul rînd 
producătorilor autohtoni, indiferent de forma de 
proprietate a întreprinderii.

SOCIALIŞTII AU PREZENTAT INIȚIATIVELE 
ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI APĂRĂRII DREPTURILOR CONSUMATORILOR

Mai întîi de toate, el s-a referit la proiectul 
de amendamente la legea cu privre la achizițiile 
publice, care prevede o cotă de 10% pentru pro-
ducătorii autohtoni.

Printre altele, proiectul prevede că la evalua-
rea propunerilor conform contractelor la mărfuri 
și servicii, valoarea estimativă a cărora consti-
tuie pînă la 2 milioane de lei, instituția care le 
achiziționează va acorda prioritate producători-
lor autohtoni de mărfuri și servicii.

Conform proiectului, pentru ofertele de măr-
furi produse de întreprinderile societăților de 
orbi, hipoacuzici, cu dizabilități, spitalului de 
psihiatrie, instituțiilor penitenciare și produse-
lor agricole ecologice, marja preferențială nu va 
depăși 20% din prețul celei mai bune oferte.

Radu Mudreac a prezentat și alte proiecte care prevăd cerințe noi față de rețelele comerciale și vizează plasarea 
pe rafturi a 50% din mărfuri autohtone. Deputatul a menționat că după adoptarea acestei legi, Guvernul va aproba 
lista mărfurilor care vor fi reglementate de legea actuală.

Deputatul a subliniat faptul că producătorii autohtoni au nevoie de sprijinul statului pentru a se dezvolta și 
pentru a crea noi locuri de muncă, iar inițiativele socialiștilor sînt orientate anume spre susținerea producătorilor 
autohtoni.

Deputatul PSRM Mihai Paciu a prezentat o informație despre unele rezultate ale eforturilor depuse de PSRM și 
Președintele Republicii Moldova pentru restabilirea pozițiilor exportatorilor din Moldova pe piața rusă.

El a menționat că în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova funcționează 334 de companii exportatoare, dintre 
care 258 sînt exportatoare de fructe în Federația Rusă.

Potrivit afirmațiilor sale, în anii 2014-2015, pe piața din Federația Rusă a fost blocată activitatea a 129 de companii 
moldovenești. Datorită eforturilor depuse de Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, aceste companii și-au 
recăpătat posibilitatea de a-și exporta mărfurile în Rusia, ba mai mult, în ultimii 4-5 ani, numărul acestora a crescut 
de 2 ori.

ACIZIȚIILE PUBLICE: 
COTA DE 10% PENTRU 
PRODUCĂTORII AUTOHTONI

PRODUSELE AUTOHTONE VOR OCUPA CEL PUȚIN O JUMĂTATE 
DIN RAFTURILE MAGAZINELOR

258 DE COMPANII DIN MOLDOVA ÎȘI EXPORTĂ PRODUSELE ÎN RUSIA

Deputatul Radu Mudreac a prezentat jurnaliștilor informația despre proiectele de lege din acest domeniu, care au fost deja înregistrate în parlament.

PREMIERUL A ANUNȚAT DESPRE PLANURILE DE MAJORARE A SALARIILOR PENTRU BUGETARI
Ion Chicu: în a doua jumătate a anului, vom 

propune majorarea salariilor pentru pedagogi, 
medici și alte categorii de bugetari. Premierul a 

declarat despre aceasta pe pagina sa personală 
de pe o rețea socială. Chicu a precizat că acest 

lucru va deveni posibil datorită creșterii veniturilor 
– cu 1,2 miliarde de lei în primele două luni ale 
anului 2020, comparativ cu aceeași perioadă a 

anului 2019.
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Acestea sînt declarațiile deputatului PSRM, Vladimir Odnostalco, făcu-
te la ședința Parlamentului RM, după ce prezentarea proiectului cu privire 
la indexarea pensiilor de două ori pe an pentru toți beneficiarii a provocat 
critici din partea opoziției.

Odnostalco a subliniat faptul că deși ministrul Muncii și Protecției Soci-
ale, Viorica Dumbrăveanu a expus absolut clar esența inițiativei, „ACUM”-
iștii au bombardat-o cu întrebări.

În opinia socialistului, motivul este evident. „Unor colegi le place să 
vorbească la microfon pentru că de acolo se aud sunete”, a spus el.

 „Se creează impresia că unii deputați sînt împotrivă ca 
oamenilor să li se dea mai mulți bani și ca oamenii să 
trăiască mai bine”.

Odnostalco: Unor deputați le place 
să vorbească la microfon pentru 

că de acolo se aud sunete.

Golovatiuc: oamenilor le este restituit venitul 
care a fost „înghițit” de creșterea prețurilor

Țîrdea: Eu credeam că în blocul ACUM sînt doar 
isterici. Dar tot mai multe lucruri demonstrează 
că ei sînt pur și simplu neadecvați

Deputații Partidului Socialiștilor au comentat și explicat 
în timpul discuțiilor din Parlament proiectul de indexare a 
pensiilor de două ori pe an pentru toți beneficiarii.

Deputatul PSRM Vladimir Goloatiuc a menționat că mulți 
deputați ai blocului ACUM își expun diferit poziția față de une-
le și aceleași inițiative sociale, în dependență de statutul lor – de 
la guvernare sau din opoziție. La fel, ei abordează și problema 
finanțării proiectelor – uneori aceasta este important, iar uneori 
nu.

Vladimir Golovatiuc a atras atenția, cu ironie, și asupra 
faptului că vicespeakerul din partea blocului ACUM, Mihai 
Popșoi, a început să vorbească despre „dictatura FMI”. „Dom-
nule Popșoi, de cînd FMI a devenit pentru dvs. dictator și nu 
partener al Moldovei?”, s-a interesat deputatul PSRM.

În continuare, Vladimir Golovatiuc a explicat pe degete, ce 
înseamnă indexarea pensiilor.

 „Eu credeam că în blocul ACUM sînt doar 
isterici. Însă tot mai multe lucruri demonstrează 
că ei sînt pur și simplu neadecvați”.

Astfel a comentat deputatul socialist Bogdan 
Țîrdea acțiunile blocului ACUM după ce aceștia 
au părăsit sala de ședințe.

 „La 20 februarie, ei au cerut cu înverșunare 
raportul premierului Ion Chicu în parlament. La 
21 februarie, Ion Chicu a venit.

Și ce credeți?
Ei au blocat tribuna, nu i-au permis să vor-

bească!
La 27 februarie, ei au cerut raportul minis-

trului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu 
privire la situația din țară privind coronavirusul.

Ministrul Viorica Dumbrăveanu a venit.
Ghiciți, ce au făcut domnii din blocul 

ACUM?
Ei au părăsit sala de ședințe.
Cînd am început să discutăm despre proiec-

tul despre indexarea pensiilor de 2 ori pe an, 
au revenit în sală. Mai devreme, ei singuri au 
susținut acest proiect și tot ei au protestat împo-
triva lui!

Cică, nu trebuie de 2 ori pe an! Dar dacă 
inflația va ajunge în luna octombrie pînă la 
20%? De unde vom lua bani? Lăsați indexarea 

o dată pe an, de 4,8%! Și să nu primească toți 
indexare, ci doar unii, cum este acum!

Dvs. încă mai credeți că ei sînt sănătoși psi-
hic?

Mie-mi pare că răspunsul este evident”, a 
scris Țîrdea.

Pensiile în Moldova vor fi indexate de două ori pe an

Pentru a intra în vigoare, 
proiectul de lege trebuie să fie 

aprobat în lectura a doua.

Uneori, noi confundăm majorarea pensiilor cu indexarea. Vă reamintesc 
cunoscuta expresie despre faptul că inflația este impozitul pe care societatea 
îl plătește pentru erorile guvernului. Păi iată, indexarea este atunci cînd 
oamenilor le este restituit venitul care a fost înghițit de creșterea prețurilor. 
Precizez – de creșterea prețurilor acum și nu cu trei ani în urmă, nu cu un an 
în urmă. La 1 aprilie, indexarea pensiilor va constitui 4,8%. Adică oamenilor 
li se va restitui acea creștere a prețurilor care a fost mai devreme. La 1 
octombrie, se va compensa acea creștere care a fost după 1 aprilie.

Nichita Țurcan a devenit unul dintre cei 
mai tineri deputați ai Parlamentului RM

Țurcan va ocupa locul fostului deputat Ivan Zabunov, care a 
decedat la începutul lunii februarie curent. Nichita Țurcan este 
următorul în lista PSRM după Marina Rădvan, care a revenit în 
parlament la sfîrșitul lunii decembrie 2019. Țurcan este specialist 
în domeniul tehnologiilor informaționale.

Curtea Constituțională a aprobat validarea mandatului de deputat 
pentru Nichita Țurcan, din partea Partidului Socialiștilor al 
Republicii Moldova.

Parlamentul a aprobat inițiativa 
Președintelui și a PSRM: Pensiile în 
Moldova vor fi indexate de două ori pe 
an: la 1 aprilie și la 1 octombrie. 
Conform documentului elaborat de guvern la inițiativa 

Președintelui Igor Dodon, se stabilește indexarea o dată la jumăta-
te de an a tuturor pensiilor, indiferent de mărimea lor și de venitul 
minim garantat.

De indexare vor beneficia aproape 700 de mii de pensio-
nari. De la 1 aprilie, coeficientul indexării va fi egal cu nivelul 
inflației care a fost înregistrat în ultimul trimestru al anului 
precedent, iar de la 1 octombrie, el se va egala cu indicatorul 

de creștere a prețurilor care a fost înregistrat în primul trimestru 
al anului în curs.

Mecanismul propus va fi aplicat pentru toate plățile sociale, in-
clusiv îndemnizațiile pentru incapaitate de muncă și compensații 
bănești pentru participanții la lichidarea avariei de la CAE Cer-
nobîl.

- Această inițiativă se bazează pe un sistem clar. Cei care 
au venituri mici, continuă să primească ajutor social, 
ajutor în perioada rece a anului și plăți bănești, a precizat 
ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica 
Dumbrăveanu.
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Fracțiunea PSRM va susține integral toate inițiativele Președintelui și ale Guvernului care vor fi îndreptate 
spre soluționarea problemelor sociale și spre îmbunătățirea situației din economie.

PRIORITĂȚILE PRINCIPALE ALE PSRM 
ÎN ECONOMIE PENTRU ANUL 2020

Crearea platformelor pentru intermedierea și 
soluționarea pe calea consensului a tuturor proble-
melor care apar în sectorul real al economiei: Parla-
ment – Guvern – Business.

Crearea unor burse digitale specializate (platforme) 
pentru principalele tipuri de produse agricole – 
cereale, porumb și floarea soarelui. Scopul acestora 
este apropierea maximă a producătorilor agricoli 
de cumpărătorul final, ceea ce va permite creșterea 
veniturilor producătorilor agricoli.

Reglementarea pieței  semințelor și 
îngrășămintelor. Scopul este de a crește veniturile 
producătorilor agricoli.

O atenție deosebită trebuie acordată impozitării 
lucrătorilor sezonieri. În perioadele de sezon, produ-
cătorii agricoli sînt nevoiți să angajeze lucrători cu 
ziua pentru recoltarea produselor lor. Ar trebui să fie 
revăzut Codul muncii din punct de vedere al încura-
jării lucrătorilor zilieri, inclusiv din punct de vedere al 
impozitării.

Riscul înalt în domeniul creditării și creditelor 
nebancare. Acest segment influențează negativ 
nu doar asupra categoriilor social vulnerabile ale 
populației, dar și a businessului mic și mijlociu.

Promovarea și susținerea din punct de vedere legis-
lativ a domeniului turismului. Transformarea acestui 
segment în una dintre prioritățile de dezvoltare stra-
tegică la nivel național. Dezvoltarea turismului are o 
influență multiplicativă asupra economiei.

Implementarea definitivă a automatizării serviciului 
fiscal cu scopul de a simplifica elaborarea de către 
companii a rapoartelor, inclusiv pentru businessul 
mic și mijlociu. 

PSRM propune adoptarea în acest an cîteva inițiative 
legislative. Oleg Lipskii a prezentat cele mai 
importante dintre ele:

1. Proiectul de lege cu privire la activitatea terestră, 
care va contribui la tranzitarea mărfurilor pe teritoriul 
Republicii Moldova, formarea unui centru internațional 
de logistică în țara noastră, ceea ce va influența pozitiv 
creșterea volumelor de mărfuri transportate de către 
transportatorii din  Moldova. Deputatul a menționat 
că proiectul este în etapa de elaborare și ar putea fi 
înregistrat în parlament peste o lună.

2. Stimularea operatorilor de transport pentru să 
achiziționeze autobuze de mare capacitate pentru 
transportarea pasagerilor, atît pe rute interne, cît 
și pe cele internaționale. Acest lucru va contribui 
la securitatea și confortul călătoriilor, precum și la 
reducerea costului transportului. Proiectul a fost deja 
înregistrat în Parlament.

3. O atenție sporită față de ecologia transportului. În 
țara noastră vor apărea tot mai multe automobile hibrid. 
În legătură cu aceasta, apare o problemă serioasă, care 
încă nu este soluționată la nivel mondial. Este vorba 
despre utilizarea acumulatoarelor de tip litiu-ion, care se 
conțin în gadgeturile și automobilele hibrid. După ieșirea 
din funcțiune a acestor acumulatoare, ele nu mai pot fi 
folosite.

Iată de ce este necesară o inițiativă legislativă despre 
stimularea metodelor de utilizare a acumulatoarelor de 
tip litiu-ion, care se conțin în gadgeturile și automobilile 
hibrid, inclusiv despre încurajarea mediului științific 
pentru soluționarea problemei privind reciclarea acestor 
acumulatoare.

4. În același context ecologic, trebuie să fie soluționată 
problema privind utilizarea anvelopelor. Țara trebuie să 
fie curățată de anvelopele uzate.

DEZVOLTAREA BUSINESSULUI ȘI A INVESTIȚIILOR TRANSPORT
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SERVICII MEDICALE GRATUITE 
ÎN SPITALELE MOLDOVEI

Concetățenii care primesc pensie în străinătate vor putea be-
neficia de servicii medicale gratuite în spitalele din Moldova

Cetățenii Republicii Moldova care primesc pensie în străină-
tate vor putea să beneficieze de serviciil medicale gratuite 
în spitalele din țară. Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a 
anunțat că socialiștii vor înregistra în parlament un proiect de 
lege în acest sens.

În conformitate cu inițiativa PSRM, pensionarii moldoveni care 
primesc pensie în străinătate și nu dețin poliță de asigurare 
medicală în Republica Moldova vor fi deserviți gratuit în spi-
talele din țară, la fel ca și beneficiarii de pensii care trăiesc în 
țară.

Deputatul a precizat că acest proiect va fi prezentat în cadrul 
sesiunii de primăvară-vară, care a început la 3 februarie 2020.

SUSȚINEREA PRODUCĂTORILOR 
AUTOHTONI

PSRM va susține inițiativa Președintelui Dodon privind spriji-
nul din partea statului a producătorilor autohtoni

Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica 
Moldova (PSRM) va susține inițiativa Președintelui țării, Igor 
Dodon de sprijinire a producătorilor autohtoni prin asigurarea 
condițiilor pentru comercializarea mărfurilor autohtone în marile 
rețele comerciale ale țării și va vota pentru aprobarea acesteia 
la ședința plenară a parlamentului. Despre aceasta a declarat 
deputatul socialist Vladimir Golovatiuc în cadrul unui briefing.

Deputatul a menționat că această inițiativă a Președintelui este 
îndreptată spre apărarea intereselor producătorilor autohtoni. 
Golovatiuc a remarcat că fracțiunea PSRM va vota pentru 
acest proiect de lege și a propus altor fracțiuni parlamentare să 
susțină adoptarea acestui document.

PREȚUL POLIȚEI DE ASIGURARE 
MEDICALĂ NU SE VA MAJORA

Prețul poliței de asigurare medicală obligatorie nu va crește 
în anul 2020, ci va rămîne la nivelul anilor precedenți. Este 
declarația făcută de deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco.

Deputatul a respins informația publicată recent în unele mass-
media precum prețul poliței de asigurare medicală se va dubla. 
Parlamentarul a subliniat că prețul poliței medicale va rămîne 
la nivel de 4056 de lei.

De asemenea, Odnostalco a declarat că în prezent, guvernul 
examinează posibilitatea de a suplini lista serviciilor medicale 
acordate conform poliței medicale.

Conform legislației naționale, pînă la 31 martie 2020, persoane-
le fizice pot cumpăra polița de asigurare medicală cu o reduce-
re de la 50% pînă la 75% din preț.

Serviciile de dializă în Moldova trebuie să fie demonopolizate. 
Se preconizează deschiderea centrelor de dializă în cîteva 
instituții medicale de stat. Vicepreședintele fracțiunii Partidu-
lui Socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Dinarii Cojoca-
ru susține că în prezent, în Moldova, din cauza monopolului, 
serviciile de dializă sînt cele mai costisitoare în regiune.

Potrivit consilierului PSRM, anterior, fiecare pacient, pe lîngă di-
aliză, putea beneficia în mod gratuit și de alte servicii medicale 
conexe.

 „Noi trebuie să întoarcem acest serviciu în instituțiile medicale 
de stat, ceea ce va permite spitalelor să obțină venituri supli-
mentare”, a spus Cojocaru.

El a mai remarcat că instituțiile medicale care vor presta servi-
cii de dializă vor obține finanțare suplimentară.

SERVICIILE DE DIALIZĂ ÎN MOLDOVA 
VOR FI MAI ACCESIBILE
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În ultimii 10 ani, dar probabil și 
mai devreme, s-a format o tradiție 
proastă. Orice încercare de apropie-
re cu Rusia și Uniunea Economică 
Eurasiatică, consolidarea pozițiilor 
limbii ruse și a TV, lovitura asupra 
monopolurilor, sărbătorirea Zilei 
Victoriei provoacă în mod automat 
proteste, adresări către procuratură, 
amenințări din partea partidelor de 
dreapta și a ONG-urilor!

TACI! STAI JOS! SUNTEȚI 
UN NIMENI...
Atitudinea față de vorbitorii de 

limba rusă și față de moldoveni e ca 
și față de cetățeni de calitatea a doua. 
Li se interzice să se considere mol-
doveni, să afirme că limba lor este 
moldovenească, să spună că Rusia 
este prietenul și partenerul nostru, să 
urmărească programele informative 
din Rusia.

La 31 decembrie, la posturile de 
televiziune din Moldova a fost difu-
zat mesajul de felicitare al lui Vla-
dimir Putin. Imediat, Organizația 
Watchdog apropiată Maiei Sandu, 
s-a adresat către Consiliul Audiovi-
zualului cerînd sancțiuni. Apropo, 
deputatul PAS, Alaiba a declarat 
imediat că televiziunile ruse fac pro-

pagandă. Ele sînt dăunătoare.
Ați înțeles aluzia? Nu se poate 

să-l vedeți pe Putin. Nu se poate să 
vedeți știrile rusești.

La 23 decembrie, Igor Dodon a 
propus să se ia un credit de 500 de 
milioane de dolari de la Federația 
Rusă pentru construcția drumurilor 
– imediat a apărut isterica în presă. 
La 20 ianuarie, blocul ACUM a în-
demnat să fie convocată ședința ex-
traordinară a parlamentului, pentru a 
afla, cine va cîștiga licitațiile pentru 
construcția drumurilor și ce dobîndă 
va fi în cazul creditului. Ați înțeles 
aluzia? Credite cu dobîndă mare pot 
fi luate din Occident, iar din Rusia, 
cu dobîndă mică – Doamne ferește!

La 23 ianuarie, Igor Dodon a 
comemorat victimele Holocaustului 
în Israel. În aceeași zi, blocul UNI-
REA a ieșit la un miting de protest 
lîngă președinție, cică împotriva 
criminalității.

De ce nu lîngă MAI, Procura-
tura Generală, CNA? Păi aceștia 
nu au fost la evenimentul din Israel! 
Ați înțeles aluzia? Nu aveți dreptul 
să vorbiți despre Holocaust, pentru 
că la el au participat și armatele ro-
mâne.

Primarul Ion Ceban a înăs-

prit cerințele față de companiile de 
construcții – imediat, dezvoltatorul 
imobiliar Marcel Darie, apropiat lui 
Plahotniuc, a convocat o conferință 
de presă și a declarat că mafia din 
construcții s-a instalat la primărie! 
Ați înțeles aluzia? Nu vă atingeți de 
construcții, acolo circulă sute de mi-
lioane de dolari!

La 2 februarie, premierul Ion 
Chicu a promis că va reda ANRE 
dreptul de a reglementa, iar aceasta 
înseamnă că și va reduce prețul la 
benzină. Și ce credeți? În ziua ur-
mătoare, Renato Usatîi s-a declarat 
în apărarea cartelurilor. Pe pagina 
sa din rețelele sociale el a scris – 
imaginațiv-ă! – cică, PSRM dorește 
să conducă mafia benzinei.

Reamintim că în anul 2018, anu-
me la indicația lui Plahotniuc, car-
telurilor din domeniul carburanților 
le-a fost permis să stabilească prețul. 
Și acesta a explodat imediat! După 
ce Chicu a declarat  că prețurile la 
benzină sînt mari și că ANRE le va 
reglementa, la 2 februarie, aceasta 
s-a ieftinit imediat. Reamintim că 
prețul la benzină și motorină s-a re-
dus și la 31 ianuarie – în medie, cu 
25 de bani!

Apropo, în curînd, prețul iarăși 

se va micșora. Să vedeți. Așteptăm 
protestele înverșunate ale lui Usatîi.

Timp de o jumătate de an, ACUM 
a făcut isterici că PSRM are cel mai 
mare holding media – tocmai patru 
posturi de televiziune cu acoperire 
națională împotriva sutelor de mass-
media ale blocului ACUM.

Cînd a apărut informația des-
pre faptul că Accent TV, „Primul 
în Moldova” ș.a. vor fi cumpărate 
de omul de afaceri Igor Ceaika din 
Rusia, Dorin Chirtoacă, care este 
vizat în dosare penale, s-a adresat 
imediat către Procuratura Generală 
cu cerința de a verifica legalitatea 
tranzacției. Deții presă, înseamnă 
că e rău, că doar acesta este un car-
tel. Le vinzi – e și mai rău! Pentru 
că vinzi rușilor și nu românilor! Ați 
înțeles aluzia? Nu se poate să cum-
peri și să vinzi nimic rușilor.

NU ATINGEȚI MILIARDUL!
La 19 februarie, în comisia 

pentru securitate națională au avut 
loc audieri privind investigația fur-
tului miliardului. Au fost audiați 
reprezentanții Procuraturii 
Generale. Procurorul Rus-
lan Popov a prezentat un ra-
port intermediar. Alexandru 

ISTERIA PROVOCATĂ DE PRESA LUI PLAHOTNIUC ȘI BLOCUL ACUM ARE SCOPUL DE A DEMONSTRA 
UN SIMPLU ADEVĂR: NU ÎNDRĂZNIȚI NICI MĂCAR SĂ SPUNEȚI CĂ RUSIA ESTE PRIETENUL NOSTRU ȘI NE 
DOREȘTE BINELE! ACEȘTI DOMNI NU DORESC UNIFICAREA ȚĂRII, RELAȚII NORMALE CU RUSIA, DIALOG CU 
TIRASPOLUL.

TABU PENTRU OPINIE ŞI ECHITATE
Despre refuzul partidelor de pe flancul drept 
din Moldova de a interacționa cu Rusia
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Slusari (Platforma „Demni-
tate de Adevăr”) a spus că 9 
din 10 puncte din raport coin-
cid cu raportul comisiei par-
lamentare pentru investigația 

jafului. Iar conform raportului comi-
siei, Șor este unul dintre principalii 
participanți la furt și beneficiar!

Și ce credeți? La 20 februarie, 
Partidul Șor a organizat un miting 
lîngă sediul PSRM la Chișinău, Bălți 
și alte orașe din țară. Vedeți legătu-
ra? E clar că au găsit un pretext nobil 
la prima vedere – „genocidul pensi-
onarilor din partea PSRM!”. Bine au 
întors-o, nu-i așa?

Dacă nu mă înșeală memoria, 
Partidul „Șor” nu a protestat nici-
odată împotriva lui Plahotniuc și 
PDM: nici atunci cînd restituirea mi-
liardului furat a fost pusă pe seama 
cetățenilor, nici cînd a fost majorată 
vîrsta de pensionare, nici cînd a fost 
modificat Codul muncii, prin care 
s-a permis angajatorilor să disponi-
bilizeze pensionarii care încă lucrea-
ză, nici cînd indexarea a constituit 
3,5%!

Acești domni au început să se 
indigneze atunci cînd PSRM, la 
inițiativa Președintelui a acceptat 
ideea de a oferi, cu ocazia sărbători-
lor de iarnă, cîte 700 de lei celor 600 
de mii de pensionari, de a majora 
compensația pentru căldură de la 
350 pînă la 500 de lei, de a extinde 
lista medicamentelor compensate, 
de a efectua indexarea pensiilor de 
două ori pe an. 

Interesantă legitate obținem: ime-
diat ce este reluată investigația furtu-
lui miliardului, Partidul „Șor” ridică 
pensionarii la proteste. Ironia sorții: 
să nu fi fost furat miliardul din siste-
mul bancar, pensiile ar fi putut majo-
rate de două ori pentru toți pensiona-
rii. Iar astăzi, Ilan Șor îi hrănește pe 
cei în etate cu pomene de 100 de lei 
din banii furați tot de la ei și îi impu-
ne să lucreze pentru el la mitinguri, 
și în ploaie, și în frig. Ați înțeles alu-
zia? Îndată cum încerci să te apropii 
de furtul miliardului sau concesiu-
nea aeroportului, așteaptă proteste 
înverșunate din partea lui Șor.

 „NU ÎNDRĂZNIȚI SĂ SPUNEȚI CĂ 
RUSIA ESTE PRIETENUL NOSTRU!”
La 6 februarie, ministrul Aureliu 

Ciocoi, răspunzînd la o întrebare 
provocatoare a unui jurnalist despre 
agresiunea Rusiei împotriva Moldo-
vei, a declarat că Federația Rusă a 
intervenit în conflictul transnistrean 
pentru a opri confruntările militare și 
vărsările de sînge. Imediat, Publika 
TV a lui Plahotniuc a stîrnit scanda-
lul. Analiștii apropiați lui Plahotniuc 
au început să-l învinuiască pe Cio-
coi și pe președintele Igor Dodon de 
faptul că ar servi intereselor Rusiei, 
de trădare de patrie, referinduse, cel 
mai probabil, la România.

Iar la 8 februarie, a izbuc-
nit mitingul veteranilor războiului 
din Transnistria. În aceeași zi, li-
derul Platformei „Demnitate și 
Adevăr” Andrei Năstase a cerut 
demisia lui Ciocoi. La 10 februa-
rie, și PAS-ul Maiei Sandu a cerut 
demisia lui Ciocoi. La 12 februa-

rie, ONG „Parlamentul – 90”, 
constituită din deputații primului 
parlament, simpatizanții lui Mircea 
Druc, a cerut demisia guvernului, a 
președintelui, arestarea șefului sta-
tului și a deputaților PSRM. La 
18 februarie, Andrian Candu a 
susținut cererea cu privire la demisia 
ministrului Ciocoi. La 21 februarie, 
deputații ACUM au blocat tribuna 
parlamentului, cerînd venirea minis-
trului în parlament. Au încercat chiar 
să inițieze procedura de demisie, 
însă nu au putut nici măcar să întoc-
mească o cerere corectă din punct de 
vedere juridic.

Cum vă pare sincronizarea 
acțiunilor? Dar mai devreme, însuși 
ministrul afacerilor externe, Nicu 
Popescu (persoana Maiei Sandu), 
a declarat că războiul din Transnis-
tria a fost unul civil, adică un război 
dintre Moldova și Transnistria. De 
facto, Ciocoi a spus același lucru, 
recunoscînd rolul pacificatorilor. Și 
încă ceva. În anul 1992, deputatul 
ACUM Oazu Nantoi a fost consi-
lierul președintelui Mircea Snegur. 
Cel mai curios este faptul că pe 
atunci, Federația Rusă era semi-co-

lonie a SUA, condusă în mod direct 
de Gaidar, Ciubais, Kozîrev, Elțin, 
care urmau cu strictețe indicațiile de 
la Washington. Și însuși Elțin cînta 
ode pentru SUA în Congres, decla-
ma discursuri de genul „Doamne, 
apără America!”. Și o asemenea țară 
putea să atace Moldova, condusă de 
facto de SUA?

NEMULȚUMIREA CETĂȚENILOR
În acest context, pe pagina noas-

tră de pe Odnoklassniki și Face-
book, sute de cetățeni mi-au adresat 
numeroase întrebări cu privire la 
acest subiect delicat.

Pentru completarea tabloului, 
permiteți-mi să menționez cîteva din 
ele:

Dacă nu armata rusă a oprit răz-
boiul, atunci cine a făcut-o?

Cine a oprit campania volunta-
rilor asupra 
Bugeacu-
lui, la 26-27 
octombrie 
1990? Cava-
leria română 
sau totuși 

serviciile speciale sovietice?
Dacă a fost război dintre RM și 

FR, de ce armata a 14-a rusă – cea 
mai mare din Europa de Sud-Est – nu 
a ocupat orașele Chișinău, Comrat și 
Bălți? Sau poate ea a fost împiedi-
cată de armata moldovenească, mult 
mai mare, care a impus Moscova să 
accepte acordul de pace?

De ce acțiunile militare nu au 
trecut pe întreg teritoriul Moldo-
vei?

Cîți prizonieri ai armatei a 14-a 
s-au pomenit în mîinile noastre? Ge-
nerali, maiori, colonei? Unde sînt 
interogările lor, recunoaștea publică 
a faptului că ei executau ordinul de 
ocupație a RM și a Transnistriei?

Există cel puțin o hartă, un plan 
secret, preluat de la Statul Major 
al Rusiei? Cîte tancuri, avioane ale 
dușmanului au fost distruse?

De ce nu am anunțat război Rusi-
ei, odată ce am luptat cu ea?

Dar de ce și de o parte, și de alta 
erau mulți moldoveni și cetățeni ai 
Moldovei? Sau ei nu au fost?

De ce, în general, noi am semnat 
acordul de pace cu Moscova în anul 
1992, fără a aminti măcar printr-un 

cuvînt că Rusia este participantul 
războiului împotriva noastră? Aco-
lo e scris clar: Chișinău și Tiras-
pol – sînt participanți ai conflictu-
lui, iar aceasta înseamnă că noi am 
avut un război civil. Și acesta este 
un document juridic fundamental 
internațional. Și politologul Igor 
Boțan vorbește despre aceasta!

Dar de ce Occidentul a recunos-
cut formatul de negocieri „5+2”, 
unde Rusia este garant al procesului 
de negocieri, iar UE și SUA – ob-
servatori? Fiți atenți: Rusia nu este 
ocupant, nu este agresor, ci garant! 
De ce au fost de acord cu pacifica-
torii ruși? Și de ce acești pacificatori 
au asigurat pacea în toți acești ani și 
nu ne-au atacat din nou?

De ce am semnat acordul de pri-
etenie cu Federația Rusă în anul 
2001 și l-am prelungit în anul 2011?

De ce cerem reduceri la gaze, 
energie electrică, cote pentru export 
de la niște ocupanți?

În orice caz, isteria provocată 
de presa plahotniucistă și de blocul 
ACUM are scopul de a demonstra un 
adevăr simplu: nu îndrăzniți nici mă-
car să spuneți că Rusia este prietenul 
nostru și ne dorește binele! Este clar 
că acești domni nu doresc unificarea 
țării, relații normale cu FR, dialog cu 
Tiraspolul.

Timp de 30 de ani, ei au specu-
lat pe seama victimelor conflictului, 
a tragediei poporului moldovenesc, 
umflînd isteria pentru a dezbina so-
cietatea pe criterii politice, pentru a 
alimenta rusofobia primitivă, mar-
ginaliza relațiile cu Rusia. Și toate 
acestea – pentru a-și promova ratin-
gul și a fi pe placul stăpînilor lor din 
exterior.

Dar ce au obținut din toate aces-
tea cetățenii noștri, în afară de ură, 
sărăcie și frică?

Dar cine spune că celor de 
dreapta le sînt interesante opiniile 
cetățenilor?

BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în politologie, 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova

DACĂ NU ARMATA RUSĂ A OPRIT 
RĂZBOIUL, ATUNCI CINE?

Deputatul PSRM Vasile Bolea s-a adre-
sat către Autoritatea Națională de Integritate 
cu solicitarea de a verifica averea deputaților 
PAS. Motiv pentru aceasta a servit publica-
rea investigației despre faptul că parlamen-
tarii Maiei Sandu declară numeroase averi 
estimate cu zero lei.

- Investigația jurnaliștilor demonstrează 
că o parte a deputaților PAS ascunde valoa-
rea imobilelor declarate. Acest lucru este 
scandalos, ținîndu-se cont de faptul că ei 
scriu zilnic pe rețelele sociale și povestesc 
în studiourile televizate despre integritate, în 

timp ce ei înșiși indică ZERO lei drept va-
loarea averilor lor – terenuri, apartamente – 
achiziționate în bază de contracte de vînzare/
cumpărare.

Ei își ascund astfel bogăția  și totodată în-
calcă legislația cu privire la declarația averii 
și la interesele personale.

Probabil, le este rușine să recunoască 
faptul că dețin bogății importante, pentru 
că vor fi nevoiți să răspundă la întrebările 
cetățenilor: de unde s-a luat această avere? 
Cu toate acestea, acesta nu este un motiv 
pentru a încălca legea.

Deputații PAS au uitat să declare inte-
resele personale, atunci cînd nu au indicat 
faptul că fac parte din conducerea partidului.

Noi ne vom adresa către Autoritatea 
Națională de Integritate cu solicitarea de 
a verifica averea  deputaților menționați în 
investigație, care este apreciată cu ZERO lei.

Totodată, noi deținem informația pre-
cum că deputații Maiei Sandu își ascund 
veniturile obținute din diferite ONG-uri, 
finanțate din străinătate. Și această chesti-
une trebuie să fie investigată, a scris Bolea.

Deputații Maiei Sandu ascund veniturile pe care le obțin 
din diferite ONG-uri finanțate de peste hotare
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Alexandru AGHENIE

Dragi femei! 
Permiteți-mi să vă felicit din tot sufletul 
cu această sărbătoare luminoasă și 
extrem de iubită de noi toți -  
Ziua Internațională a Femeii, 8 Martie.

Știu foarte bine ce înseamnă să fii 
soție, mamă, bunică, cît de dificilă și 
responsabilă este această misiune. 
Pe umerii fragili ai femeii stă 
responsabilitatea pentru întreținerea 
căminului, pentru nașterea și creșterea 
copiilor, pentru transmiterea valorilor 
umane din generație în generație.

Totodată, multe femei reușesc să-și facă 
o carieră de succes – să obțină studii, 
să devină specialiști în diverse domenii, 
să conducă întreprinderi și instituții de 
stat. 
Un exemplu în acest sens este numărul 
mare de femei alese deputați în 
Parlament, conducători ai autorităților 
publice locale, care ocupă funcții de 
conducere în Guvernul țării noastre. 
Și cîte femei sînt medici, educatoare, 
lucrează în domeniul social și în alte 
sfere importante ale statului!

Astăzi, țara și societatea noastră trece 
prin momente dificile.
Economia Moldovei nu a ieșit încă 
din criză. Dar, anume acum au apărut 
condițiile potrivite pentru a ușura 
situația multor oameni. Parlamentul 
Republicii Moldova pledează pentru o 
atenție sporită familiilor cu mulți copii și 
monoparentale, pentru care principala 
povară a responsabilității, din păcate, 
revine anume femeilor. Acestea și alte 
probleme vor fi soluționate prin eforturi 
comune ale Parlamentului, Președintelui 
și Guvernului țării.

Scumpele noastre,
Vă doresc din toată inima sănătate, 
dragoste, succes și bună dispoziție. 
Fie ca în familiile voastre să domnească 
dragostea și prosperitatea, să vă fie  
alături persoanele apropiate și dragi 
și să vi se îndeplinească toate visele 
și doleanțele!

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
Președintele Parlamentului RM

Zinaida GRECEANÎI


