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PENTRU ȚARĂ! PENTRU OAMENI!

pentru trecerea Moldovei 
la forma de guvernare 
prezidențială au fost colectate 
doar timp de o lună

Igor Dodon a avut 
o întrevedere cu 
Papa de la Roma 
Francisc, precum și cu 
președintele Italiei 
și al Armeniei

pag. 6 pag. 4300MII 
de semnături

PSRM are şanse reale să formeze 
Guvernul şi o majoritate parlamentară,  
după alegeri

Igor Dodon l-a invitat pe Patriarhul 
Moscovei şi al Întregii Rusii Kiril 
în Moldova, la Congresul Mondial 
al Familiilor, în perioada 14-16 
septembrie, 2018

Cum partidele de dreapta - prin 
boicot, iar democraţii - prin resursa 
administrativă, au făcut totul pentru 
a zădărnici referendumul din Chişinău

La 2 decembrie, priviţi documentarul 
„Istoria Moldovei”, episodul 2, la postul 
de televiziune NTV-Moldova, la ora 19-00.
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2 MOLDOVA ARE VIITOR

LIDER

IGOR DODON: PREȘEDINTELE ȚĂRII ESTE 
SINGURA  PUTERE LEGITIMĂ ÎN MOLDOVA

- D-le Dodon, recent, Curtea 
Constituțională (CC) i-a permis spea-
kerului și premierului să numească 
miniștrii, ocolind șeful statului. În 
presă au apărut informații precum că 
se pregătește demisia președintelui…

- Nu vor face acest pas. Conform 
Constituției, președintele poate fi demis 
doar prin referendum. După cum arată 
sondajele, ratingul coaliției de la guver-
nare oscilează în limita erorii aritmeti-
ce, de aceea șansele acesteia de a obține 
susținerea populației sînt nule.

- Dar, cum a arătat istoria cu nu-
mirea ministrului Apărării, pe care 
ați refuzat să-l înaintați, autoritățile 
pot iarăși să schimbe regulile jocului 
cu ajutorul aceleași CC?

- Nu m-ar mira. Așa o bătaie de joc 
față de Constituție la noi nu a mai fost. 
În toată perioada de independență a 
țării, majoritatea parlamentară au avut-
o Partidul Agrar împreună cu socialiștii, 
iar mai târziu Partidul Comuniștilor. 
Obținând în urma alegerilor dreptul să 
schimbe Legea Supremă, liderii acestor 
partide nici nu s-au gândit să schimbe 
ceva după bunul lor plac. Democrații, 
obținând în Parlament doar 19 mandate 
din 101, au format 
majoritatea parla-
mentară și Guver-
nul, cumpărând și 
șantajând deputați 
din alte fracțiuni. 
După care au trans-
format Constituția 
în „servictoarea re-
gimului”.

- Majoritatea 
parlamentară intenționează să intro-
ducă un punct în Constituție despre 
„orientarea strategică a țării spre inte-
grarea europeană”. Aceasta îi va pune 
în afara legii pe cei care critică colabo-
rarea actualei puteri cu UE?

- În Constituție este scris că, în țară, 
nici o ideologie nu poate fi oficială. Ei 
vor să întoarcă timpurile PCUS, cu ar-
ticolul „despre cea care conduce și ne 
îndrumă”? Nu voi semna această lege. 
Vectorul politicii externe va fi stabilit 
de popor prin referendum, pe care îl 
voi iniția, dacă va fi necesar. Și oame-
nii se vor pronunța împotrivă. Potrivit 
sondajelor, numărul adepților integrării 
europene din țara noastră a scăzut în 
ultimii ani aproape în jumătate – de la 
70 la 38%. Cauza constă în fărădelegile 
comise de majoritatea de la guvernare, 
tutelată de SUA și UE, cărora tare le 
place să-i învețe pe toți cum să respecte 
legea, drepturile omului și democrația.

- Purtătorul de cuvânt al 
președintelui Federației Ruse, Dmitri 

Peskov, a anunțat că ceea ce se întâm-
plă în Republica Moldova este proble-
ma internă a țării, în care Kremlinul 
nu se va amesteca.

- Kremlinul s-a arătat interesat de 
faptul ca în țara noastră să fie respectată 
legea, să fie păstrată tendința de a dez-
volta relațiile bilaterale cu Rusia. Vreau 
să subliniez că în cadrul întrevederilor 
de la Moscova, nouă niciodată nu ni s-a 
indicat cu cine să fim prieteni și cum să 
lucrăm, fapt pentru care le suntem re-
cunoscători partenerilor ruși.

- Dar, oponenții Dvs. la fel vor-
besc despre dorința de a prieteni cu 
Rusia – recent, premierul Pavel Filip 
și-a expus regretul privind înghețarea 
relațiilor cu guvernul rus.

- Sunt doar vorbe. În realitate, 
Guvernul face tot posibilul să distrugă 
înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul 
tratativelor dintre președinții ambelor 
țări. În același timp, toate declarațiile 
antiruse au loc în preajma întâlnirilor 
noastre. Spre exemplu, înainte de vizita 
mea din luna martie, Guvernul a inter-
zis funcționarilor moldoveni să viziteze 
Rusia. Participarea mea la forumul din 
Sankt Petersburg a coincis cu expulza-

rea din țară a tocmai cinci diplomați 
ruși. După participarea la summit-ul 
șefilor de stat din CSI de la Soci, a fost 
adusă o nouă lovitură împuterniciri-
lor președintelui prin intermediul CC. 
Totul se face pentru a fi pe placul pa-
tronilor din Occident. Cu același scop, 
vicepremierul Dmitri Rogozin a fost de-
clarat persona non-grata, iar jurnaliștii, 
politologii, experții și artiștii ruși sunt 
expulzați din Chișinău.

- Guvernul înțelege că răbdarea 
Moscovei are limite?

- În timpul vizitei la Bruxelles, m-am 
întâlnit cu conducerea UE. Ei mi-au 
relatat că s-au pomenit într-o situație 
dificilă, atunci cînd au sprijinit în mod 
deschis regimul actual de guvernare din 
republică. Acum sunt nevoiți să lucreze 
cu acesta. Majoritatea de la guvernare 
speră că pentru declarațiile antirusești, 
Occidentul le va ierta corupția și fă-
rădelegile comise, care au compromis 
ideea eurointegrării. Pe de altă parte, 
pentru a tachina Occidentul, Guvernul 

declară despre necesitatea restabilirii 
relațiilor cu Rusia. Cică, nu ne dați bani 
– vom juca cu Moscova. Totul  este clar, 
cum este clar și faptul că Occidentul la 
prima ocazie se va debarasa de Partidul 
Democrat cu liderii săi, de altfel cum 
a mai făcut-o de mai multe ori. Pentru 
mine este important să păstrez dinami-
ca pozitivă, care s-a dezvoltat în relațiile 
moldo-ruse.

- Guvernul, dimpotrivă, vorbește 
despre sprijinul deplin al UE și despre 
extinderea finanțării după summitul 
Parteneriatului Estic, care va avea loc 
în noiembrie. Inclusiv pentru lupta 
împotriva propagandei rusești.

- Uniunea Europeană a suspendat 
finanțarea Guvernului. Cel mai proba-
bil, bani nu vor fi nici în anul viitor. UE 
a refuzat să aloce fonduri pentru refor-
ma justiției și alte programe. Încep ne-
gocierile cu FMI și sunt convins că Gu-
vernului îi vor fi impuse condiții dure. 
Vor urma și alte lovituri.

- Dar mai este și SUA, despre 
susținerea cărora vorbesc mulți din 
Partidul Democrat.

- Cu conducerea de vârf a SUA eu nu 
m-am întâlnit. Însă, în cadrul con-
vorbirilor cu reprezentanții ame-
ricani am observat că mulți dintre 
ei ne privesc cu ochii României, 
unde nu sînt camuflate planurile 
de anexare a țării noastre.

- Aceste planuri sunt discuta-
te activ în ultima perioada și în 
Moldova?

- Toate acestea sunt lega-
te de agitația preelectorală. În rea-

litate, România nu are bani pentru un 
proiect atât de costisitor precum unirea. 
Nici noi nu îi avem. Împotriva unirii, 
după cum relevă sondajele, se pronunță 
circa 80% dintre cetățenii noștri. În 
plus, există problema Transnistriei și a 
Găgăuziei, care în acest caz vor obține 
dreptul la autodeterminare. Nu cred că 
SUA și UE vor dori să plătească pentru 
unificarea celor două țări, ceea ce poate 
conduce la o destabilizare a situației în 
regiune, la apariția de noi probleme și 
noi cheltuieli.

- Pe de altă parte, în Moldo-
va acționează deschis partidele 
„unioniștilor”, care se pronunță pen-
tru unirea cu România. Liderul de 
onoare al unui astfel de partid a deve-
nit recent ex-președintele României, 
Traian Băsescu.

- Aceasta se face cu acordul tacit al 
majorității de la guvernare. Prin lan-
sarea «unioniștilor» în politică, ei în-
cearcă înainte de alegeri să-i suprime 
pe rivalii de dreapta, pe care mizează 

Washington și Bruxelles. Eu l-am lipsit 
pe Băsescu de cetățenia moldovenească 
și voi iniția modificări în legislație, care 
vor interzice partidele care se pronunță 
pentru lichidarea statului.

- Iar în replică, speakerul Andrian 
Candu și-a cerut scuze de la conduce-
rea României pentru declarațiile Dvs. 
„antiromânești”…

- Candu și-a cerut scuze de la pa-
tronii săi – el doar nu ascunde că are 
pașaport românesc. Nu am fost nicio-
dată împotriva României, unde trăiesc 
prietenii și frații noștri. Dar sunt împo-
triva lichidării statalității moldovenești. 
Închipuiți-vă că mă duc în țara vecină 
și formez acolo un partid care pledează 
pentru separarea părții sale estice, acolo 
unde trăiesc moldovenii și care în Evul 
Mediu era Țara Moldovenească. Eu voi 
fi arestat în același moment, deoarece 
legile românești interzic acest lucru. Iar 
la noi totul este posibil! Deocamdată 
posibil.

- În Moldova este permisă dubla 
cetățenie, pe care o posedă sute de 
mii de oameni. Și la o adică, recent 
Curtea Constituțională a permis ca 
și reprezentanții forțelor speciale să o 
dețină.

- Da, deoarece membrii CC au 
pașapoarte românești! Sunt convins că, 
spre deosebire de cetățenii simpli, con-
ducerea țării, dar și cei care dețin pute-
rea și au acces la secretul de stat nu tre-
buie să depună jurământul altor state. Și 
acest lucru noi îl vom include în lege.

- Partidele de dreapta vă învinu-
iesc că intenționați să restrângeți co-
operarea cu UE și să întoarceți țara 
către Uniunea Eurasiatică. Totodată, 
sunteți învinuit de faptul că colaborați 
în secret cu coaliția proeuropeană.

- Nu sunt împotriva colaborării cu 
UE. Dar eu nu vreau ca poporul nos-
tru să fie impus să aleagă între Vest și 
Est, transformându-l în „carne de tun” 
în jocurile geopolitice. Apropo, nu mă 
bucură perspectiva de a fi «într-un coș» 
cu Ucraina, care trece printr-un conflict 
armat în Donbas, așa cum este plani-
ficat la summit-ul Parteneriatului Es-
tic de la Bruxelles. De aceea, eu nu voi 
merge acolo. 

În ce privește colaborarea cu pute-
rea, voi face acest lucru în interesul țării, 
în ciuda contradicțiilor și conflictelor. 
În același timp, nu voi trăda interesele 
oamenilor, care au votat pentru mine, 
cu speranța unor schimbări spre bine. 

Sunt gata să colaborez cu toate parti-
dele, inclusiv cu cele de dreapta, pentru 
a corecta greșelile autorităților actuale, 
pentru a rezolva alte probleme în intere-
sul poporului. Pentru aceasta, de exem-

Conflictul dintre președintele Moldovei, Igor Dodon și 
coaliția proeuropeană, formată de Partidul Democrat, 
care controlează Parlamentul și Guvernul, ia amploare 
cu fiece zi. Dacă în politica externă șeful statului insistă 
pe restabilirea relațiilor cu Rusia și un curs echilibrat în 
interesul țării, atunci oponenții săi se pronunță pentru 
apropierea de UE și NATO. Președintele blochează 
inițiativele Guvernului și Parlamentului, ei însă tind să 
reducă și mai mult din împuternicirile sale, și așa limitate. 
Cum ar putea să se termine această confruntare, Dodon 
a vorbit într-un interviu pentru agenția TASS.

POTRIVIT SONDAJELOR, 
NUMĂRUL ADEPȚILOR 
INTEGRĂRII EUROPENE DIN ȚARA 
NOASTRĂ A SCĂZUT ÎN ULTIMII 
ANI APROAPE ÎN JUMĂTATE – 
DE LA 70 LA 38%.



SOCIALIȘTII

3www.socialistii.md

LIDER
plu, în viitorul Parlament va fi nevoie de 
o majoritate constituțională și nu vom 
putea fără ele. Pentru a fi corect, vreau 
să subliniez că atât în coaliția de guver-
nământ, cât și în opoziția de dreapta 
există și politicieni responsabili, care 
doresc cu sinceritate să atenueze tensiu-
nile în relațiile cu Rusia, să restabilească 
echilibrul necesar în relațiile țării noas-
tre cu Occidentul și Orientul.

- Dar patronii occidentali, care 
după cum spuneți îi controlează, nu 
vor fi împotrivă?

- O întrebare dificilă. Elita Partidului 
Democrat, prin acțiunile sale stângace 
atât în politica externă, cât și în interio-
rul țării, în realitate, și-a limitat spațiul 
de acțiuni. De exemplu, premierul Filip 
se plânge că activitatea comisiei inter-
guvernamentale a fost înghețată, deoa-
rece co-președintele acesteia Rogozin 
nu poate veni acum la Chișinău. Și ce e 
de făcut? De anulat sancțiunile în adre-
sa sa, pe care tot ei le-au impus?

Din întâlnirile cu președintele Rusi-
ei, am ajuns la convingerea că Kremli-
nul înțelege situația dificilă din țara 
noastră. Acolo există o atitudine pozi-
tivă pentru consolidarea cooperării. În 
ceea ce privește poziția Occidentului, 
consider că prin presiunile asupra Ru-
siei, sancțiunilor, nu poți obține ni-
mic. Acesta este un 
drum care nu duce 
nicăieri. Liderii 
marilor puteri tre-
buie să găsească o 
limbă comună, de-
oarece atunci când 
ei se ceartă, multe 
țări suferă, apar noi 
amenințări pentru 
întreaga omeni-
re, despre care se 
vorbește din ce în ce 
mai mult în Europa 
și peste ocean.

Este adevărat că 
există și un alt as-
pect aici - anul vii-
tor, atât în Rusia, cât 
și în Moldova se vor 
desfășura alegeri, 
și după cum arată 
viața, în această peri-
oadă este dificil să te 
aștepți la schimbări 
majore. În prezent, 
restabilirea cooperă-
rii dintre țările noas-
tre se desfășoară la 
nivelul președinților. 
Pe de o parte, acest 
lucru este bun, dar, 
pe de altă parte, nu 
este suficient, de-
oarece multe dintre 
acordurile noastre necesită o activitate 
tehnică la nivel interguvernamental. 
Din partea rusă această activitate se 
desfășoară, dar din partea moldove-
nească ea este deocamdată blocată.

- Liderii partidelor de opoziție, 
atât de stânga, cât și de dreapta, vă în-
deamnă să scoateți oamenii la protes-
te, să obțineți demisia puterii…

- Aceasta ar conduce la o destabili-
zare a situației în țară, care și așa este 
divizată.

- Sunteți contrazis, și vi se arată 
drept exemplu revoltelele din aprilie 
2009, când adepții partidelor proe-
uropene au distrus și au dat foc Par-
lamentului și Președinției. Aceasta a 
dus, în final, la plecarea comuniștilor, 
care au condus aproape zece ani.

- Evenimentele respective au fost o 
lovitură de stat neconstituțională, or-
ganizatorii căreia au fost susținuți de 

Occident. Recent, fostul președinte 
american George W. Bush a recunos-
cut în mod public că susținerea de către 
Washington a «revoluțiilor colorate» în 
Europa de Est, Orientul Mijlociu și alte 
regiuni ale lumii «răspunde intereselor 
SUA». Moscova are o abordare diferi-
tă - Vladimir Putin a reamintit recent 
despre consecințele tragice cauzate de 
«revoluțiile colorate» în mai multe țări. 
O confirmare clară a acestui fapt este 
eșecul guvernării coaliției proeurope-
ne din țara noastră, însoțit de eșecuri 
în economie și sfera socială, corupție și 
scandaluri politice.

Nu vrem să urmăm calea actua-
lei majorități de guvernământ, care 

a uzurpat puterea. Bătându-și joc de 
legi, Constituție, ei au creat un prece-
dent periculos. Am ales o altă cale prin 
demararea procesului de colectare a 

semnăturilor pentru trecerea la forma 
prezidențială de guvernare, prin conso-
lidarea autorității șefului statului, insis-
tând asupra alegerilor anticipate în Par-
lament. Lăsați-i pe oameni să ne judece!

- Alegerile sunt preconizate pentru 
sfârșitul anului viitor. Are sens să le 
desfășori anticipat?

- Acest lucru este necesar pentru 
țară, care este jefuită și distrusă de opt 
ani sub lozincele de integrare în UE. 
Cred că dacă patronii occidentali nu 

vor da bani guvernului, alegerile vor fi 
benefice și pentru majoritatea de gu-
vernământ, care ar putea salva cel puțin 
ceva din ratingul lor, care, potrivit son-
dajelor, oscilează în limita a 3%. Situația 
din țară continuă să se înrăutățească.

- În Transnistria au criticat dur 
inițiativa Guvernului moldovean de 
a include problema retragerii arma-
tei ruse din regiune pe agenda Adu-
nării Generale a ONU. Cum a afectat 
acest lucru relațiile dintre Moscova, 
Chișinău și Tiraspol?

- Eu am numit această inițiativă 
a Guvernului o mișcare de PR nulă 
– chestiunea nici nu a fost inclusă în 

agenda Adunării Generale a ONU. Po-
liticienii responsabili înțeleg că, pentru 
retragerea din Transnistria a militarilor 
ruși, inclusiv a pacificatorilor, trebu-

ie de găsit o soluție pentru conflictul 
înghețat. Pacificatorii ruși, moldoveni 
și ucraineni, observatorii militari ucrai-
neni, nu trebuie învinuiți de faptul că 
politicienii nu se pot înțelege. Trebuie 
să le mulțumim că timp de 25 de ani, pe 
pământul nostru nu se varsă sânge.

Acum este necesar de a relua ne-
gocierile în formatul „cinci plus doi” 
(Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, 
Ucraina și observatorii din partea SUA 
și UE), pentru a rezolva problemele 
oamenilor simpli de pe ambele maluri 

ale Nistrului, care suferă din cauza es-
caladării tensiunilor. Ca mai apoi de 
rezolvat complet problema transnis-
treană. Despre aceasta am vorbit și cu 
președintele Italiei, țară care va prelua 
președinția OSCE.

- Ce împiedică identificarea unei 
formule pentru a rezolva problema 
transnistreană? 

- De fapt, această formulă a fost deja 
definită și consolidată în numeroa-
se documente semnate de mediatorii 
și garanții reglementării transnistrene 
- OSCE, Rusia, Ucraina, observatorii 
din partea SUA și UE. Transnistria este 
definită în această formulă ca parte a 
Republicii Moldova, cu un statut spe-
cial. Acum trebuie să convenim asupra 
împărțirii atribuțiilor într-o țara unită. 
Și nu trebuie de rezolvat nimic prin con-
strângere - în Transnistria trăiesc circa 
200 mii de cetățeni ruși, iar Moscova nu 
va permite ca ei să fie obijduiți.

Trebuie să așteptăm până când Rusia 
și Occidentul se vor înțelege să demon-
streze o „istorie de succes” în Moldova. 
Sper că în doi-trei ani va apărea o astfel 
de „fereastră geopolitică”.

Pentru noi este important să păs-
trăm pacea, să consolidăm cooperarea 
dintre malurile Nistrului. Pentru aceas-
ta este necesar de a forma în Parlament, 

după alegerile din 2018, o majo-
ritate promoldovenească, care 
se va pronunța pentru păstrarea 
neutralității, va fi împotriva uni-
rii cu România și integrării în 
NATO, ceea ce vrea să facă acum 
guvernarea sub presiunea Occi-
dentului. Deși, conform acelorași 
sondaje, majoritatea cetățenilor 
nu vor în alianța nord-atlantică, 
Cabinetul de miniștri vrea să des-
chidă la Chișinău oficiul acestei 
alianțe, care va impune oamenilor 
convingerea că nu este nimic grav 
în așa ceva. 

- Care sunt șansele de succes 
în colectarea semnăturilor pen-
tru republica prezidențială?

- Prin lege, am pârghii limitate 
pentru a conduce țara. În același 
timp, președintele este la ziua de 
azi singura autoritate legitimă - 
poporul a votat pentru el. După 
cum au arătat sondajele, oamenii 
nu au încredere în majoritatea din 
Parlament, care a fost creată prin 
mită și șantaj.

Oamenii care au sprijinit cur-
sul președintelui, așteaptă ca el să 
acționeze. În toate promisiunile 
noastre preelectorale, am făcut 
pași concreți atât în politica exter-
nă, cât și în cea internă. Dar aces-

tea sunt blocate. După cum am spus mai 
devreme, situația va fi posibil de schim-
bat după alegeri, când majoritatea din 
Parlament va coopera cu președintele.

- Dar, dacă vor încerca să vă demi-
tă?

- Atunci nu va rămâne nimic altceva 
decât să mă adresez poporului pentru 
susținere. Este o opțiune extremă, dar o 
ținem de rezervă.

A dialogat 
Valeri DEMIDEȚKI

ÎN CADRUL ÎNTREVEDERILOR
DE LA MOSCOVA, NOUĂ NICIODATĂ NU 
NI S-A INDICAT CU CINE SĂ FIM PRIETENI 
ȘI CUM SĂ LUCRĂM, FAPT PENTRU 
CARE LE SUNTEM RECUNOSCĂTORI 
PARTENERILOR RUȘI

ESTE IMPORTANT CĂ ACȚIUNILE DE RĂSPUNS POSIBILE 
ALE RUSIEI SĂ NU AFECTEZE  OAMENII SIMPLI - EXPORTATORII 
CARE ACUM MAJOREAZĂ VOLUMUL EXPORTULUI PE PIAȚA 
RUSĂ, PRECUM ȘI MIGRANȚII MUNCITORI, MAJORITATEA DIN 
CARE, PRIN TRANSFERURILE SALE BĂNEȘTI ÎNTREȚIN ȚARA.
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VIZITE ÎN STRĂINĂTATE

În cursul dialogului, șeful statului a  menţionat 
importanţa pe care o acordă Moldova colaborării cu 
Sfîntul Scaun. ”Ţara noastră îşi declară adeziunea pen-
tru dezvoltarea dialogului interreligios, de consolidare 
a parteneriatului în sfera socială, educaţională, medica-
lă şi alte domenii”, a specificat șeful statului.

De asemenea, Igor Dodon a remarcat rolul de-
osebit al Papei de la Roma în activităţile de pacifi-
care, contribuţia sa la instaurarea echităţii şi soli-
darităţii în lume. Șeful statului a subliniat că Legea 
Supremă a statului, Constituţia Republicii Moldova, 
garantează libertatea conştiinţei şi religiei. Totodată, 
poporul Moldovei este un promotor al valorilor creş-
tine. ”Creştinismul, fiind religia majorităţii poporului 
nostru, are o influenţă decisivă asupra identităţii noas-

tre şi a valorilor morale ale poporului nostrum”, a spe-
cificat Igor Dodon.

Președintele ţării a apreciat pozitiv cooperarea 
dintre Biserica Ortodoxă şi cea Catolică, fiind într-o 
dezvoltare continuă şi eficientă, în ultimii ani. În legătu-
ră cu aceasta șeful statului a amintit de întrevederea de 
la Havana dintre Papa de la Roma şi Patriarhul Mosco-
vei şi al Întregii Rusii Kiril. Președintele țării și-a expri-
mat speranţa că reluarea dialogului direct între condu-
cătorii celor două Biserici va contribui la consolidarea 
ţării şi la protejarea valorilor creştine fundamentale.

Totodată, Igor Dodon a indicat asupra activităţii 
eficiente a Bisericii Catolice din Moldova. ”Alături 
de alte organizaţii religioase, Biserica Romano-Cato-
lică desfăşoară o activitate fructuoasă în sfera socială, 

umanitară, educaţională, în identificarea victimelor tra-
ficului de fiinţe umane”, a specificat Igor Dodon.

Președintele Moldovei, Igor Dodon a avut o întrevedere 
cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc

Întrevederea cu președintele Italiei

ÎNTREVEDEREA 
PREȘEDINȚILOR
Vizita oficială a Președintelui Repu-

blicii Moldova în Armenia, care a avut 
loc pentru prima dată în întreaga peri-
oadă de independență a țării noastre, a 
început cu întîlnirea celor doi șefi de 
stat.

În cursul dialogului Igor Dodon a 
remarcat cooperarea moldo-armeană 
la nivelul organizațiilor internaționale 
și interregionale și a mulţumit părţii 
armene pentru susţinerea aspiraţiilor 
Moldovei de obţinere a statutului de 
observator în cadrul Uniunii Econo-
mice Eurasiatice, al cărei membru este 
Armenia.

Cei doi președinți au menționat 
pașii concreți și dinamica pozitivă în-
registrată în dezvoltarea dialogului 
politic moldo-armean, printre care: 
acreditarea Ambasadorului Republicii 
Moldova în Republica Armenia (cu 
reşedinţa la Kiev) şi deschiderea, la în-
ceputul anului curent, a Ambasadei Ar-
meniei la Chișinău. De asemenea a fost 
menționată oportunitatea examinării 
posibilităţii lansării unei curse aeriene 
directe între capitalele celor două state.

Părțile au salutat faptul că Acordul 
de prietenie şi colaborare între Repu-
blica Moldova şi Republica Armenia 
în timpul cel mai apropiat va fi pregătit 
pentru semnare.

Președinții celor două state au re-
marcat aportul important al diasporei 
armene din Moldova în consolidarea 
relaţiilor între ţările noastre și în special 
participarea la renovarea complexului 
cultural-istoric Conacul Manuc Bey. De 
menționat că în componența delegației 
oficiale a fost inclus și președintele di-
asporei armene în Republica Moldova, 
Gaic Vartanean.

În final, șeful statului a adresat con-
ducerii Armeniei invitaţia de a efectua o 
vizită oficială în Moldova în anul viitor.

ÎNTREVEDERI CU PRIMUL 
MINISTRU ȘI PREȘEDINTELE 
PARLAMENTULUI
Șeful statului moldovenesc a avut o 

întrevedere cu prim-ministrul Armeni-

ei, Karen Karapetian și cu preşedintele 
Adunării Naţionale a Republicii Arme-
nia, Ara Babloyan.

În afară de înțelegerile privind or-
ganizarea ședinței comisiei intergu-
vernamentale moldo-armene privind 
colaborarea economică și a forumu-
lui oamenilor de afaceri, părțile au 
menționat interesul pentru utilizarea de 
către companiile din Armenia a capaci-
tăţilor Portului Internaţional Giurgiu-
leşti pentru transportul de mărfuri, in-
clusiv în contextul creării unui coridor 
de transport Armenia - Georgia - Iran, 
dar şi în scopul livrării de produse ar-
mene pe piaţa europeană. 

La întrevedere au fost prezenţi re-
prezentanţii grupului parlamentar de 
prietenie din Moldova şi Armenia. 
Conducătorul grupului interparlamen-
tar de prietenie, deputatul Vladimir 
Golovatiuc, prezent la întrevedere, a 
menționat disponibilitatea de a orga-
niza prima ședință a grupului în anul 
viitor.

PRIMUL STAT CREȘTIN
Igor Dodon, a vizitat Catedra-

la Echmiadzin – una dintre cele mai 
vechi și frumoase biserici creștine din 
lume, principalul locaş sfînt al Bisericii 
Apostolice Armene. Tot aici se află și 
reședința Patriarhului Suprem și Cato-
licosului tuturor armenilor.

Construcţia Catedralei Echmiadzin 
a început în anul 303, peste 2 ani după 
ce Armenia a devenit prima țară din 
lume care a declarat creștinismul drept 
religie de stat.

După vizitarea Catedralei, șeful sta-
tului a menționat că și moldovenii, şi 
armenii, fac parte din civilizaţia comu-
nă est-creştină. ”Moştenirea bizantină 
şi existenţa de secole a diasporei arme-
ne pe teritoriul Moldovei unește aceste 
două națiuni. Ne-a fost sortit ca împre-
ună să ne opunem ameninţărilor ce apar 
în faţa lumii creştine, să luptăm pentru 
triumful valorilor creştine tradiţionale”, 
a conchis președintele țării.

ŞAHUL UNEŞTE
Armenia şi Moldova sunt singurele 

ţări din lume, în care şefii de state sunt 
şi conducători ai federaţiilor de şah.

În timpul vizitei, efectuate de Preşe-
dintele Moldovei la Federaţia de Şah a 
Armeniei, dar şi la una din multiplele 
şcoli specializate de şah, cvadruplul 
campion al Armeniei, vice-preşedintele 
Federaţiei de Şah din Armenia, Smbat 
Lputian a împărtăşit o experienţă uni-
că a Armeniei în promovarea instruirii 
în materie de şah în toate şcolile ţării 
– începînd de la pregătirea profesorilor 
şi terminînd cu alcătuirea manualelor 
pentru copii.

Partea moldovenească şi cea ar-
meană au ajuns la o înţelegere privind 
cooperarea în sfera schimbului de ex-
perienţă şi implementare a instruirii în 
materie de şah în toate şcolile ţării.

Potrivit celor mai recente cercetări 
ştiinţifice, copiii care studiază şahul în 
clasele primare, înregistrează, ulterior, 
rezultate mai bune la matematică, fizi-
că, precum şi la discipline umanistice.

VIITORUL COPIILOR 
ÎN LUMEA TEHNOLOGIILOR
Totodată, Igor Dodon a efectuat o 

vizită la centrul de tehnnologii creati-
ve „Tumo” din Erevan, unde, zilnic, un 
număr de circa 1800 de copii cu vîrsta 
cuprinsă între 12 și 19 ani studiază gra-
tis tehnologiile moderne, precum ar fi: 
Modelarea 3D, design, robotica, pro-
gramarea, elaborarea de jocuri, crearea 
de filme, fotografie, desen, muzică, jur-
nalism etc.

Şeful statului a apreciat înalt experi-
enţa unică a acestui centru, care, pe de o 
parte, este sprijinit de stat prin fecilități 
fiscale, iar pe de altă parte este sprijinit 
de investitori şi mecenaţi. Igor Dodon a 
menţionat că astfel de centre ar fi bine-
venite şi în Moldova pentru ca tinere-
tul să aibă posibilitatea de a se pregăti 
pentru viaţa matură, acumulînd abilități 
într-o lume a tehnologiilor în schimbare 
permanentă.

Moldova și Armenia – prima vizită oficială pe parcursul a 25 de ani

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova a 
avut o întrevedere cu Sergio Matarella, Preşedinte-
le Republicii Italiene.

În cadrul întrevederii președintele țării a exprimat 
recunoştinţă părţii italiene pentru cooperarea eficientă 
în mai multe sectoare, cum ar fi: infrastructura socia-
lă, migraţia, agricultura, educaţia, cercetările ştiinţifice 
ș.a.

Totodată șeful statului a adresat o solicitare 

președintelui Italiei de a contribui la soluționarea 
problemelor cu care se confruntă moldovenii 
stabiliți în Italia în special în vederea urgentării sem-
nării unui acord în domeniul pensiilor și a protecției 
sociale, recunoașterii titlurilor de studii ale moldove-
nilor aflați în Italia. 

Președintele Republicii Italiene a acceptat invitația 
Președintelui Igor Dodon de a efectua în timpul apro-
piat o vizită oficială în Republica Moldova.
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Întrevederea cu Andrei Vorobiov, 
guvernator al regiunii Moscova:  
colaborare interregională și investiții

ANDREI FURSENKO ȘI SVETLANA TOMA 
AU PRIMIT DISTINCȚII DE STAT

Moldova a deschis un pod  
în regiunea transnistreană

În cursul dialogului, interlocu-
torii au abordat subiecte privind 
colaborarea interregională, atra-
gerea investiţiilor în dezvoltarea 
regiunilor Republicii Moldova și 
altele. 

Șeful statului a salutat sem-
narea Acordului de colaborare cu 
Găgăuzia, care prevede dezvolta-

rea raporturilor dintre cele două regiuni în cele mai diverse sfere – de la ştiinţă pînă la 
investiţii. De asemenea, părțile au convenit asupra oportunității aprofundării și extin-
derii relațiilor de colaborare, în toate domeniile de interes comun.

Potrivit președintelui, regiunea Moscova este una dintre zonele Rusiei care în-
registrează cea mai dinamică dezvoltare. Doar regiunea Moscovei ar putea consuma 
tot ce se produce în Moldova.

Șeful statului a menționat că experienţa dezvoltării reuşite a regiunii Moscova 
ar putea fi utilizată în mai multe regiuni din Republica Moldova, în special, în muni-
cipiul Chişinău, după ce capitala noastră va avea un nou primar general.

În cadrul vizitei de lucru în Federația Rusă, 
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, 
a avut o întrevedere cu renumita actriță Svetla-
na TOMA și cu domnul Andrei FURSENKO, 
ex-preşedinte al Comisiei interguvernamentale 
moldo-ruse de cooperare economică din partea 
Federației Ruse.

Conform decretelor care au fost semnate de 
președinții anteriori, șeful statului a înmînat „Ordinul de Onoare” domnului An-
drei FURSENKO, și medalia „Meritul Civic” doamnei Svetlana FOMICIOVA 
(TOMA), Artist al Poporului din Republica Moldova.

După 25 de ani, a fost deschisă circulația pe 
podul peste rîul Nistru, pe traseul international 
M-14. 

- Calificăm acest fapt drept un impuls bun pen-
tru continuarea colaborării în rezolvarea mai multor 
probleme de pe agenda existentă, a comentat deschi-

derea podului de pe Nistru, Vadim Krasnoselski.
Trecerea dintre punctele Gura Bîcului și Bîcioc  a fost distrusă în timpul 

conflictelor armate din 1992. La începutul anilor 2000, podul a fost reconstruit, 
dar nu a fost niciodată deschis, rămînînd un fel de simbol al neînțelegerilor dintre 
cele două maluri. Menționăm că o serie de acțiuni de acest gen, care ar contribui 
la apropierea celor două maluri ale Nistrului au fost discutate în cadrul întreve-
derilor președintelui Igor Dodon și conducătorul regiunii transnistrene Vadim 
Krasnoselski.

Șeful statului Igor Dodon a avut o 
întrevedere cu Nikolai Starikov, isto-
ric, politolog, publicist rus, preşedin-
te al partidului „Velikoe Otecestvo”, 
membru permanent al Clubului „Iz-
borsk”.

Părțile au făcut un schimb de opinii cu privire la situaţia din ţările noastre şi 
starea relaţiilor moldo-ruse. Nicolai Starikov a optat pentru redresarea relațiilor 
dintre țările noastre, poziție promovată activ de Președintele Moldovei şi Partidul 
Socialiștilor din Republica Moldova. 

Igor Dodon și Nikolai Starikov au fost unanimi în opinia privind necesitatea 
reluării întrevederilor între reprezentanții elitelor intelectuale şi ai comunităților 
de experți din ţările noastre, inclusiv în cadrul Clubului „Izborsk”.

Svetlana TOMA este o actriță de teatru și cinema, cîntăreață. Artistă Eme-
rită a Rusiei, Artist al Poporului din Republica Moldova. A dobîndit faima 
internațională datorită rolului principal în filmul lui Emil Loteanu „O șatră urcă 
în cer”, care i-a adus actriței un succes răsunător și o apreciere înaltă din partea 
publicului; 112 țări au cumpărat dreptul de a difuza acest film.

Nikolai STARIKOV este un 
renumit scriitor rus, publicist, 
economist, politician. A scris 
peste 15 cărți, inclusiv „Geopoli-
tica: Cum se face aceasta?”, „Pu-
terea”, „Criza” și altele.

 Președintele i-a adresat Patriarhului Kiril 
al Moscovei si al Intregii Rusii   invitația  
de a vizita Moldova și de a participa la 
Congresul Mondial al Familiilor

Nikolai Starikov îl susține pe deplin 
pe Igor Dodon și Partidul Socialiștilor
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ALEGERI PARLAMENTARE

Încă o dată dorim să aducem mulțumiri fiecă-
rui locuitor al capitalei care n-a fost indiferent de 
soarta oraşului drag. Noi vom continua să luptăm 
pentru fiecare alegător care a participat la refe-
rendumul de revocare a primarului general. Vom 
lupta şi pentru toți chişinăuienii, în pofida faptului 
că unii au devenit victime ale jocului partidelor de 
dreapta. Și anume a Partidului Democrat a lui Vlad 
Plahotniuc, Partidului „Acţiune şi Solidaritate” a 
Maiei Sandu, Platforma „Demnitate şi Adevăr” a 
lui Andrei Năstase, alături de Partidul Liberal al 
lui Mihai Ghimpu care şi-au pus propriile înţele-
geri mai presus decît lupta împotriva fărădelegilor 
comise în capitală timp de 10 ani. Regretăm că o 
parte din locuitorii capitalei au fost implicați în 
aceste înţelegeri şi combinaţii de culise.

În prezent, capturarea instituțiilor de stat – de 
la Parlament, Guvern şi Curtea Constituţională – 
s-a trecut la nivelul autorităţilor locale, în speci-
al, în  Chişinău şi alte localităţi ale ţării noastre. 
Datorită activităţii incompetente şi dezastruoase a 
Guvernului, ţara continuă să degradeze. 

Partidul Democrat, care controlează Guvernul 
şi majoritatea parlamentară, continuă să dezbine 

societatea promovînd modificarea denumirii lim-
bii de stat în Constituţie, includerea în Constituţie 
a vectorului de politică externă a ţării, fără ca să 
se consulte  în prealabil cu societatea și provocînd 
constant partenerul strategic al ţării noastre, Fede-
raţia Rusă.

Partidul Socialiştilor declară în mod repetat că 
va continua să promoveze consecvent obiective-
le programului politic: statalitatea şi identitatea 
moldovenească, relansarea şi consolidarea parte-
neriatului strategic cu Federaţia Rusă, relaţii reci-
proc avantajoase cu Uniunea Europeană, relaţii de 
prietenie cu toate ţările atît din Vest cît şi din Est, 
echitatea socială, eradicarea corupţiei, apărarea 
Ortodoxiei.

Sîntem dispuşi să facem uz de toate mijloa-
cele pentru a obţine alegeri parlamentare anti-
cipate. Vă asigurăm că dacă va apărea cea mai 
mică șansă de a declara alegeri parlamentare 
anticipate, aceasta va fi valorificată. Știm la si-
gur că acest obiectiv este şi unul de maximă pri-
oritate pentru Preşedintele  ţării.

1.PSRM intenţionează să in-
tensifice campania pentru trece-
re la forma de guvernămînt pre-
zidenţială.

Astăzi, este clar că reinstau-
rarea ordinii în ţară, eradicarea 
criminalităţii şi a corupţiei sînt po-
sibile doar prin metode şi măsuri 
drastice, pentru care ar trebui să 
existe împuterniciri corespunză-
toare, prevăzute de Constituţie şi 
legislaţie. 

În prezent, activiştii Partidului 
Socialiştilor deja au colectat circa 
300 mii de semnături în susţinerea 
trecerii la republica prezidenţială.

Pînă la 2 februarie 2018, in-
tenţionăm să colectăm cel puţin 1 
milion de semnături în susţinerea 
republicii prezidenţiale. 

Anume această zi a fost propu-
să de Preşedintele ţării pentru a fi 
declarată Ziua Statalităţii Republi-
cii Moldova.

Campania de colectare a sem-
năturilor va dura pînă la Congre-
sul extraordinar al partidului. În 
baza semnăturilor colectate, vor fi 
operate modificările de rigoare în 
programul PSRM şi alte documen-
te de partid, în cadrul congresului 
extraordinar al Partidului Socialiş-
tilor, preconizat pentru primăvara 
anului 2018.

2. Începînd cu săptămîna vii-
toare, în toate organizaţiile raio-

nale şi teritoriale ale PSRM, de 
pe întreg teritoriul ţării, vor avea 
loc conferinţe de raportare şi ale-
geri în vederea pregătirii de alege-
rile parlamentare.

3. Partidul Socialiştilor decla-
ră că componența candidaţilor 
PSRM pentru circumscripţiile 
uninominale va fi formată după 
sistemul de votare prealabilă 
(primaries). Sîntem convinşi că 
lista de candidaţi pe fiecare cir-
cumscripţie uninominală pentru 
Parlament trebuie să fie alcătuită 
nu de reprezentanți ai aparatului 
partidului, ci de cetăţenii care re-
prezintă circumscripţiile respective 
ale ţării. În timpul cel mai apropiat, 
va fi lansată procedura de înaintare 
a candidaţilor care vor participa la 
primaries-urile interne din partea 
Partidului Socialiştilor. Fiecare 
organizaţie regională a PSRM îşi 
va înainta candidaţii proprii pentru 
formarea listei de partid.

Următoarele alegeri parla-
mentare vor fi cele mai impor-
tante din istoria ţării noastre. 
În urma acestora se va decide 
asupra existenței în continua-
re a Republicii Moldova ca stat 
unitar și independent. La aceste 
alegeri de importanţă crucială 
vom consolida toată echipa și 
vom depune maxim efort pentru 
obținerea victoriei.

DECLARAȚIA PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Potrivit Președintelui PSRM, șeful fracțiunii 
socialiștilor în Parlament, Zinaida Greceanîi, trece-
rea Republicii Moldova la forma prezidențială de gu-
vernare corespunde așteptărilor majorității cetățenilor 
care nu au încredere în conducerea actuală a țării. ” În 
acești 7-8 ani, s-a produs un dezastru în conducerea 
Republicii Moldova. Toate sondajele arată că 70% din-
tre cetățeni doresc un stat prezidențial, un președinte 
puternic»,  a menționat Zinaida Greceanîi.

Activiștii partidului intenționează să colecteze două 

milioane de semnături. „Cînd acest obiectiv va fi atins, 
vom decide să introducem acest deziderat al cetățenilor 
în platforma politică a partidului, cu care vom merge la 
alegeri în 2018”, a declarat Zinaida Greceanîi.

Deputatul Vlad Batrîncea a menționat că puterea 
actuală nu reprezintă interesele cetățenilor, pentru că 
după alegerile din 2014, mai multe formațiuni politice 
au fost „distruse” în mod deliberat, și a fost creată o 
majoritate parlamentară care reprezintă interesele unei 
singure persoane. 

„Această majoritate încearcă să preia unele împu-
terniciri ale președintelui. Unica soluție de a scoate 
Republica Moldova din statutul de stat capturat este 
schimbarea radicală a sistemului de conducere a aces-
tui stat”, a declarat Vlad Batrîncea.

Vicepreședintele fracțiunii PSRM, deputat în Par-
lament, Corneliu Furculiță a declarat că oficiile te-
ritoriale ale PSRM vor fi deschise zilnic, iar cetățenii 
pot veni pentru a semna pentru republica prezidențială. 

Colectarea semnăturilor pentru trecerea la republică 
PREZIDENȚIALĂ ESTE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

MAI MULT DE O LUNĂ ORGANIZAȚIILE PRIMARE ALE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DESFĂȘOARĂ COLECTAREA 
SEMNĂTURILOR PENTRU TRECEREA REPUBLICII MOLDOVA LA FORMA PREZIDENȚIALĂ DE GUVERNARE.

MOLDOVA TREBUIE SĂ FIE REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ

DE SEMNĂTURI300 000AU FOST COLECTATE!

NOI VOM ÎNVINGE CU CERTITUDINE! 
IAR CU NOI VA ÎNVINGE ÎNTREAGA MOLDOVĂ!

TRECEREA LA REPUBLICA PREZIDENŢIALĂPENTRU

OPINIE
Ideea privind organizarea de alegeri prealabile (primaries) 

este deja de mai mulţi ani discutată în politica moldoveneas-
că. Membrii partidului ar trebui de sine stătător să-i aleagă pe 
cei care vor reprezenta Partidul Socialiştilor în alegerile pentru 
Parlamentul RM. Socialiştii, încă în anul 2011, în timpul con-
gresului extraordinar, le-au desemnat printre priorităţile sale. Iar 
în anul 2018 aceasta va deveni o realitate. 

Irina BEŞLEAGA, or. Nisporeni

Este o idee foarte bună. Parti-
dul trebuie să fie reprezentat de cei 
pe care-i alege poporul! Oamenii 
simpli, care se bucură de susţinere 
masivă într-un sat sau oraş anume, 
unde candidează.

Sergiu SFECLU, or. Orhei

În opinia mea, ideea de se-
lectare a candidaţilor este bună. 
Acum, fiecare membru al parti-
dului sau activist civil din raion 
va avea posibilitatea de a schim-
ba situaţia din raion.  

Maia MANOLE, sat. Răuţel

Cred că acest lucru este corect - 
cetățenii trebuie să aibă posibilitatea 
să selecteze și să evalueze candidații 
la funcția de deputat înainte ca 
aceștia să se includă oficial în campa-
nia electorală din numele partidului. 

Igor DIMITROGLO, or. Comrat

ALEGERILE PARLAMENTARE-2018
3 DIRECŢII DE BAZĂURMĂTOARELE ALEGERI PARLAMENTARE VOR FI CELE MAI IMPORTANTE DIN ISTORIA ŢĂRII 

NOASTRE, OR ANUME ELE VOR DECIDE DACĂ MOLDOVA VA CONTINUA SĂ EXISTE.
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REFERENDUM

Socialiştii au desfăşurat, prac-
tic, de sine stătător, o activita-
te amplă privind organizarea şi 
desfășurarea referendumului din 
Chișinău – au colectat peste 80 
de mii de semnături, au trecut 
prin toate bătăliile de prin toate 

instanţele de judecată, au organizat o blitz-campanie 
electorală, bătînd la ușile a zeci de mii de apartamen-
te, desfășurînd mii de întrevederi cu locuitorii muni-
cipiului în curțile blocurilor, dar și în cadrul a diver-
se organizații, distribuind sute de mii de materiale de 
agitație.

În rezultat, majoritatea electoratului de centru-stîn-
ga (cu excepția a cîteva zeci de mii de bugetari, pe care 
i-a oprit resursa administrativă) s-au prezentat la secţi-
ile de votare.

Responsabili de boicot sînt partidele pro-europene 
de dreapta, nu locuitorii simpli ai Chișinăului care au 
urmat îndemnul liderilor săi. Principalii responsabili 
pentru eșecul referendumului nu sînt Partidul Demo-
crat, nici liberalii. Or, aceștia nu au în capitală susţine-
rea necesară, iar ratingul lor oscilează în limita erorii 
statistice.

Toți „laurii” pentru rezultatul boicotului îi revin Ma-
iei Sandu şi lui Andrei Năstase, care, din motive necla-

re, nu se grăbesc să-şi asume acest rezultat şi care, de-
ocamdată, mai au (au avut) susţinere în Chişinău. Dar, 
atunci cînd va fi distrus un alt teren de joacă pentru co-
pii sau va mai apărea o nouă construcție ilegală în parc, 
anume acestor „eroi” ar trebui să li se ceară socoteală.

Socialiştii vor continua să apere interesele chişină-
uienilor simpli. Ţinînd cont de situația din administraţia 
Chişinăului, trebuie să ne concentrăm atenţia pe ceea ce 
mai poate fi salvat, să obţinem alocarea de mijloace și 
susținerea pentru implementarea unor programe sociale 
ce vizează categoriile defavorizate ale populației.                                    

Igor DODON, 
Preşedintele RM

Aducem mulţumiri locu-
itorilor Chişinăului, care, la 
19 noiembrie, au participat 
la referendumul pentru de-
miterea primarului general al 
capitalei. 

Din păcate, şansa reală de 
a pune capăt haosului şi incertitudinii din capitală 
prin demiterea lui Dorin Chirtoacă şi deschiderea 
căii legale spre alegerea unui nou primar general, 
a fost ratată. 

Răspunderea pentru acest eşec, dar şi pentru 
consecinţele grave care nu se vor lăsa mult timp 
aşteptate, revine partidelor care şi-au îndemnat 
alegătorii să boicoteze referendumul. 

Ignorînd încrederea unei părţi considerabi-
le din locuitorii Chişinăului, aceste partide s-au 
preocupat de propriile interese înguste mercanti-
le, care vizează atît primăra capitalei, cît şi ur-
mătoarele alegeri parlamentare, dar cel mai mult 
înţelegerile secrete privind situaţia de după aceste 
alegeri. 

Partidul Socialiştilor condamnă modalitatea 
iresponsabilă prin care părţile care au îndemnat 
la boicotarea referendumului, au manipulat şi au 
indus în eroare alegătorii. Însă, un rezultat direct 
al acţiunilor acestora va fi continuarea degradării 
situaţiei din Chişinău, distrugerea a tot ce a mai 
rămas din capitala Republicii Moldova. 

În acelaşi timp, PSRM declară că nu va renun-
ţa la luptă, pentru a-i oferi o nouă şansă Chişinău-
lui, locuitorilor capitalei, care indiscutabil, merită 
o viaţă mai bună într-un oraş modern şi civilizat!

PSRM DESPRE REZULTATELE REFERENDUMULUI PENTRU DEMITEREA PRIMARULUI GENERAL AL CAPITALEI

„Sîntem recunoscători tu-
turor celor care s-au prezen-
tat la votare”, a declarat Ion 
Ceban. Consider că prezenţa 
a fost una bună, deoarece re-
prezintă circa 40% din numă-
rul celor care au participat la 

votare în anul 2015. Anume acesta este potenţialul 
Chişinăului.

Le mulţumesc tuturor celor care au decis astăzi 
să-şi exprime opinia. Am putea să continuăm să 
discutăm toate acestea la o cafea, la proteste, dar 
nu există o procedură mai democratică decît refe-

rendumul, şi astăzi fiecare a avut posibilitatea să 
participe la această acţiune”.

În acelaşi timp, Ion Ceban a menţionat că este 
necesar să fie respectată şi poziţia celor care au 
preferat să ignore referendumul. Este opinia aces-
tor oameni şi ei au dreptul la ea.

“Dacă vă place să mergeţi pe astfel de drumuri 
– este dreptul dvs. Vă place faptul că la grădiniţe 
copiii dvs. sînt alimentați cu produse alterate? Este 
dreptul dvs. Vă place că se fură spaţiile verzi? Vă 
plac facturile pe care le primiţi? Este dreptul şi op-
ţiunea dvs. şi nouă nu ne rămîne altceva decît să le 
acceptăm şi să le respectăm”, a spus președintele 

fracțiunii socialiștilor în CMC.
El a specificat că în chestiunea propusă pentru 

referendum nu există politică: “Trăim cu toţii în 
acest oraş. Să boicotezi o procedură democratică 
doar pentru faptul că cineva îți agreează sau nu-
ţi agreează partidul, este o greşeală. Şi cel care a 
procedat astfel, să-şi asume întreaga răspundere”.

Potrivit lui Ion Ceban, capitala va ajunge în mîini-
le Partidului Democrat şi ale lui Vladimir Plahot-
niuc, iar vina pentru aceasta îi revine Maiei San-
du: „Să explice dînsa acest lucru celor pe care i-a 
îndemnat să stea acasă”.

ION CEBAN A MULȚUMIT CHIȘINĂUIENILOR PENTRU POZIȚIA ACESTORA ÎN CADRUL REFERENDUMULUI

ŢÎRDEA: REFERENDUMUL „ANTI-CHIRTOACĂ” A DEMONSTRAT 
CINE SERVEŞTE REGIMULUI ŞI CINE LUPTĂ CU ACESTA

Acţiunile coordonate ale 
partidului „Acţiune şi Soli-
daritate” al Maiei Sandu, 
PLDM, Platforma „Dem-
nitate şi Adevăr” a lui An-
drei Năstase şi Partidul 
Democrat al lui Vlad Pla-
hotniuc demonstrează clar 

cine luptă cu regimul şi cine îi serveşte. 
Este opinia deputatului Partidului Socialişti-

lor, politologului Bogdan Ţîrdea. Potrivit lui, la 
momentul actual are loc o „testare” a viitoarei 
alianţe cu PDM, precum şi crearea„imaginii rău-
lui” lui Igor Dodon.

— Se face simplu de tot. La început, ei stri-
gă împreună cu Plahotniuc „nu vom ceda funcţia 
de Preşedinte lui Dodon şi Putin!”. Plahotniuc 
îşi îndeamnă toţi lacheii să voteze pentru Sandu 
în prezidenţiale. Mai apoi, în decembrie 2016, 
tot ei, alături de oamenii lui Plahotniuc (ODIP), 
organizează mitinguri împotriva lui „Dodon şi 
Putin”, începînd campania „Dodon nu este pre-
şedintele meu”. 

Între timp, Partidul Democrat retrage din 
subordinea Preşedintelui,  SIS-ul şi Serviciul 
Pază și Protecție de Stat, îşi numeşte propriul 
procuror general! Mai apoi, alături de Plahot-
niuc, ei ridiculizează legea privind recuperarea 
miliardului, catalogînd-o populistă. 

Apoi, împreună cu Plahotniuc, ei lansează 
modificarea Constituţiei, prin introducerea no-
ţiunilor de „integrare europeană” şi „limbă ro-
mână”. Mai apoi, împreună cu lacheii lui Pla-
hotniuc (ODIP), protestează în faţa Preşedinţiei 
şi în faţa sediului „lacheului lui Putin”. În faţa 
sediului lui Plahotniuc nu este organizat nici un 
protest. 

Mai apoi, alături de Plahotniuc, ei strigă „nu-i 
vom ceda funcţia de ministru al Apărării lui Do-
don şi Putin”, după care, 
alături de lacheii lui Pla-
hotniuc din PL, PUN, 
ODIP, PPEM cer Pro-
curaturii Generale să-l 
aresteze pe „lacheul lui 
Putin”. Şi toţi cer să fie 
condamnat pe acelaşi ar-
ticol – trădare de Patrie! 
Mai apoi tot ei, împreu-
nă cu Plahotniuc, strigă 
„nu vom ceda capitala 
lui Dodon şi Putin!”, 
cedînd-o lui Plahotniuc! 
Va trece ceva timp şi ei, 
alături de Plahotniuc, vor 
striga „nu vom ceda ţara 
lui Dodon şi Putin!”. Şi 
vor crea Alianţei pentru 

integrare europeană - 4. Aceasta a fost descrie-
rea evoluţiei de mai departe a situaţiei din partea 
deputatului.

ACŢIUNILE COORDONATE ALE LUI 
SANDU, NĂSTASE, PLAHOTNIUC ŞI 
PLDM ÎN CADRUL REFERENDUMULUI 
DEMONSTREAZĂ CLAR CINE LUPTĂ CU 
REGIMUL ŞI CINE ÎI SERVEŞTE.

BOICOTĂM 
REFERENDUMUL 
DIN CHIŞINĂU

RESPONSABILII PENTRU BOICOT SUNT PARTIDELE PRO-EUROPENE DE DREAPTA, 
ŞI NU LOCUITORII DE RÎND AI CHIŞINĂULUI, CARE ȘI-AU URMAT LIDERII



SOCIALIȘTII

8 MOLDOVA ARE VIITOR

PSRM are șanse reale de a forma guvernul 
și conducerea parlamentului în urma 

alegerilor parlamentare

Zinaida Greceanîi: 

- Dna Greceanîi, deja de 
mai bine de zece luni conduceţi 
cel mai influent partid din Mol-
dova. Cum a fost pentru Dvs. şi 
pentru partid această perioa-
dă?

- Complicată și responsabilă 
– atât pentru mine, cât și pentru 
partid. Cu toate acestea, așa a fost 
și până în anul trecut. La urma 
urmei, nu am venit în partid ieri, 
sunt alături de această echipă din 
2011. Pentru noi, acesta este un 
moment de luptă politică con-
stantă, protejarea intereselor Re-
publicii Moldova și a cetățenilor 
simpli.

Este clar că, de la sfârșitul 
anului trecut, când Igor Dodon a 
fost ales Președinte al Republicii 
Moldova, opoziția oponenților 
noștri politici a crescut. Ei nu 
s-au putut resemna cu faptul că 
liderul socialiștilor a primit spri-
jin record în istoria Republicii 
Moldova.

Igor Dodon rămâne în 
continuare liderul Partidului 
Socialiștilor. Președintele își 
realizează programul electoral 
– programul reprezentantului 
PSRM. Desigur, susținem toate 
inițiativele Președintelui, deoa-
rece această activitate este direct 
legată de obiectivele și sarcinile 
ce reies din program.

În același timp, trebuie să ne 
angajăm în construirea activă a 
partidului, deoarece echipa noas-
tră este în creștere, structura par-
tidului se dezvoltă. Acordăm o 
mare atenție colaborării cu alegă-
torii noștri, iar această activitate 
se desfășoară aproape zilnic în 
întreaga țară.

- Ce provocări au stat în faţa 
Dvs. şi în ce măsură aţi reuşit să 
le faceţi faţă?

- În acest timp au existat di-
verse provocări, în special din 
partea oponenților noștri politici. 
Cât de bine ne-am isprăvit – acest 

lucru este demonstrat de rezulta-
tele sondajelor sociologice și de 
rating-ul ridicat al partidului.

Astăzi principala proble-
mă, nu numai pentru Partidul 
Socialiștilor, ci și pentru întrea-
ga țară, este uzurparea puterii 
de către Partidul Democrat. Prin 
încălcarea legilor și a Constituției 
Republicii Moldova, guvernarea 
ilegală face totul pentru a înjosi 
poziția Președintelui ales de po-
por, a-i reduce împuternicirile și, 
prin urmare, a-l priva de oportu-
nitatea de a lucra în interesul sta-
tului moldovenesc.

Totuși, Președintele a fost 
ales de popor și nimeni nu poate 
să lipsească poporul de dreptul la 
vot – nici „Guvernul nocturn”, 

nici majoritatea parlamentară 
cumpărată. Astăzi, Președintele 
este singurul reprezentant legitim 
al puterii poporului.

Partidul Socialiștilor va 
obține, prin toate mijloacele le-
gale, demisia acestei autorități 
nelegitime, inclusiv desfășurarea 
alegerilor parlamentare anticipa-
te.

- Care activitate/proiect/ac-
ţiune a PSRM din această pe-
rioadă consideraţi că a avut cel 
mai mare impact?

- În primul rând, este rea-
lizarea inițiativei  referendu-
mului privind demisia lui Do-
rin Chirtoacă din funcția de 
primar al Chișinăului. Inițiativa 
socialiștilor a fost susținută de 
toate fracțiunile din Consiliul 
Municipal Chișinău, cu excepția 

liberalilor. Menționez că pre-
gătirea referendumului este o 
procedură juridică complicată, 
care necesită respectarea tuturor 
formalităților. O mare parte din 
procedură a fost realizată: au fost 
colectate 80 mii de semnături 
ale cetățenilor pentru demisia lui 
Chirtoacă. Acum suntem la linia 
de sosire – CEC a stabilit organi-
zarea referendumului privind de-
misia lui Dorin Chirtoacă pe data 
de 19 noiembrie. Nu este simplu.

- Cum apreciaţi modul în 
care a demarat noul sezon po-
litic?

- Situația din țară este foarte 
instabilă. Guvernarea nelegitimă, 
care nu se bucură de încrederea 

oamenilor, a refuzat, de fapt, să 
aibă încredere în poporul său. 
Guvernarea propune proiecte 
care, cu siguranță, vor conduce 
la o confruntare civilă în socie-
tate – interzicerea difuzării pro-
gramelor rusești, introducerea 
cursului de integrare europeană 
în Constituție, înlocuirea limbii 
moldovenești cu limba română în 
Legea fundamentală.

În loc să se ocupe de resta-
bilirea și dezvoltarea econo-
miei, să aibă grijă de ridicarea 
nivelului de bunăstare al popo-
rului, soluționarea problemelor 
cetățenilor simpli, guvernarea 
aruncă în societate subiecte care 
vor intensifica fără îndoială con-
fruntarea în societate. Din păcate, 
astăzi regimul de la guvernare 
este cel mai destabilizator factor 
din Republica Moldova.

- La ce etapă este campania 
de colectare a semnăturilor în 
susţinerea formei prezidenţiale 
de guvernare?

- Pe 9 octombrie, Consi-
liul Republican al Partidului 
Socialiștilor a decis să lanseze 
campania de colectare a semnă-
turilor pentru trecerea la forma 
prezidențială de guvernare în Re-
publica Moldova. În mod oficial, 
campania va fi lansată sâmbătă, 
28 octombrie. Înainte de aceasta, 
am efectuat o mulțime de lucrări 
pregătitoare, inclusiv în teritoriu. 
În prezent, se formează grupuri 
de activiști voluntari, care vor 
colecta semnături.

Sâmbătă, când partidul or-
ganizează Ziua de informare, 

începem o campa-
nie explicativă prin 
republică. În aceas-
tă activitate, va fi 
implicată întreaga 
echipă a Partidului 
Socialiștilor.

- Ce obiective 
are PSRM pentru 

perioada rămasă până la urmă-
toarele alegeri parlamentare?

- Obiectivele Partidului 
Socialiștilor sunt prezentate în 
Rezoluția XIV a Congresului 
Extraordinar al PSRM, adoptată 
la 18 decembrie 2016. În speci-
al, la Congres a fost menționat 
că „pentru realizarea completă 
a documentelor de program ale 
partidului, a Programului de dez-
voltare al țării, a Concepției fede-
ralizării Republicii Moldova și a 
altor documente fundamentale, 
este necesar să se obțină cât mai 
curând posibil desfășurarea ale-
gerilor parlamentare anticipate”.

În același timp, Partidul 
Socialiștilor a declarat că nu va 
coopera cu actualul regim oligar-
hic și că nu va intra într-o coaliție 
cu partidele actuale de la putere.

Pentru a realiza obiective-

le stabilite, va trebui să colec-
tăm semnături pentru republica 
prezidențială, să realizăm con-
solidarea adepților noștri, să or-
ganizăm un referendum și să ne 
pregătim pentru alegerile parla-
mentare.

Vom folosi toate pârghi-
ile politice pentru a promo-
va inițiativele Președintelui, 
protecția socială a cetățenilor 
noștri și susținerea afacerilor.

- Ce şanse sunt ca PSRM să 
preia întreaga putere în stat la 
finele lui 2018 – începutul lui 
2019?

- Partidul Socialiștilor are 
șanse reale de a forma Guver-
nul și conducerea Parlamentului 
în urma alegerilor parlamentare. 
În toate sondajele sociologice 
PSRM este partidul cu cel mai 
înalt rating de încredere. La ale-
geri, partidul poate acumula mai 
mult de 51 de mandate și obține o 
majoritate absolută în Parlament, 
ceea ce va permite formarea atât 
a Guvernului, cât și a conducerii 
Parlamentului.

Partidul Socialiștilor are ne-
voie de plinătatea puterii pen-
tru a-și realiza programul și a 
soluționa cele mai serioase sar-
cini cu care se confruntă societa-
tea și țara.

De asemenea, considerăm 
că, în condițiile haosului și 
instabilității, țara are nevoie de 
un lider puternic, cu împuterni-
ciri largi, care să poată conso-
lida toate forțele sănătoase ale 
societății, să soluționeze mai 
eficient problemele ce țin de 
dezvoltarea economică, spriji-
nul social al populației, să ape-
re independența și neutralitatea 
statului, să restabilească relațiile 
strategice cu Rusia, să obțină 
reunificarea țării și stabilirea 
relațiilor reciproc avantajoase cu 
Uniunea Europeană.

Andriana CHEPTINE

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, președintele 
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Zinaida Greceanîi a 
vorbit despre provocările cu care s-a confruntat şi în ce măsură a 
reuşit să le facă faţă, cum apreciază modul în care a demarat noul 
sezon politic, la ce etapă este campania de colectare a semnăturilor 
în susţinerea formei prezidenţiale de guvernare, dar și despre alte 
aspecte importante.

PREŞEDINTELE PSRM 

PREȘEDINTELE A FOST ALES DE POPOR ȘI NIMENI NU 
POATE SĂ LIPSEASCĂ POPORUL DE DREPTUL LA VOT 
– NICI „GUVERNUL NOCTURN”, NICI MAJORITATEA 
PARLAMENTARĂ CUMPĂRATĂ. ASTĂZI, PREȘEDINTELE 
ESTE SINGURUL REPREZENTANT LEGITIM AL PUTERII 
POPORULUI.

Grădinița de copii ”Prichindel” din satul Vasilcău 
raionul Soroca a primit un ajutor din partea Partidului 
Socialiștilor. A fost reparată grădinița, a fost asfaltată 
ograda din fața instituției. Grădinița este frecventată 
zilnic de mai mult de 100 de copii din localitate, care 
are circa 2000 de locuitori.  Din partea locuitorilor din 
satul Vasilcău, copiii care vizitează această grădiniță 
și părinții acestora, exprim mulțumiri președintelui 
PSRM Zinaida Greceanîi pentru faptul că conducerea 
partidului a răspuns la apelul lor și a fost direct impli-
cată în soluționarea problemei abordate.

Aliona PILIPEȚCAIA,
preşedintele organizaţiei 

teritoriale din raionul Soroca

În raionul Ocniţa, spre deosebire de alte raioane ale ţării, optimizarea insti-
tuţiilor de învăţămînt nu a avut loc. Conducerea raionului şi fracţiunea PSRM 
din Consiliul Raional au solicitat ajutor şi sprijin din partea dlui Igor Dodon. 
Satul risca să rămînă fără şcoală, şi asta înseamnă că satul putea „muri” treptat. 
Datorită implicării Preşedintelui, în raionul Ocniţa s-a reuşit păstrarea tuturor 
gimnaziilor şi a unui liceu. Părinţii şi colectivele instituţiilor de învăţămînt, 
care urmau să fie optimizate, şi anume gimnaziile din Hădărăuţi, Mereşeuca, 
Lencăuţi, Verejeni, Unguri şi liceul Rujniţa sunt recunoscători dlui Dodon şi 
PSRM. 

În alte raioane au fost optimizate cîte 10-20 de instituţii de învăţămînt sub 
pretextul deficitului de fonduri bugetare. Este o dovadă elocventă a diferenţei 
dintre raioanele în care consilierii şi preşedintele reprezentant al Partidului 
Democrat votează cu ambele mîini pentru optimizarea şcolilor şi spitalelor, iar 
acolo unde în administraţie sunt socialiștii, acest dezastru este stopat. 

Irina LOZOVAN, 
preşedintele organizaţiei teritoriale din raionul Ocniţa

RAIOANE
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LINIA DIRECTĂ

CUM CREDEŢI CĂ AR TREBUI SĂ SE NUMEASCĂ 
LIMBA OFICIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA:

CARE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT
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PDM6.2

“ACŢIUNE ŞI SOLIDARITATE”25.9

PSRM50.3 %
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%
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* Sondajul a fost organizat de compania sociologică „Fondul Opiniei Publice”

* Sondajul a fost organizat de compania sociologică 
„Fondul Opiniei Publice”

* Sondajul a fost organizat de compania sociologică „Fondul Opiniei Publice”

SONDAJ

MOLDOVENEASCĂ ROMÂNĂ 

Igor
DODON din cetățeni

51.8%

71.9% 25.1%

CARE ESTE PERSONALITATEA POLITICĂ FAŢĂ 
DE CARE AVEŢI CEA MAI MARE ÎNCREDERE?

CÎND VA VENI PUTIN 
LA CHIŞINĂU  
- Igor Dodon a menţionat că a adresat 

o invitație preşedintelui Rusiei şi crede că 
acesta ar putea veni în vizită în anul 2019. 
Șeful statului a specificat că în cadrul vi-
zitei vor fi abordate unele chestiuni cu ca-
racter global, cum ar fi cea cu privire la 
Transnistria. Între timp, sunt preconizate 
vizitele deputaţilor Dumei de Stat a FR 
în țara noastră. Tot în anul viitor Moldo-
va ar putea fi vizitată de Patriarhul Kiril. 
Această vizită ar putea avea loc în luna 
septembrie. 

CUM PUTEM AJUNGE 
ÎN AUDIENŢĂ LA PREŞEDINTE 
Puteți face o programare pentru au-

dienţă luînd legătura cu serviciul petiții 
și audiență sau telefonînd la numărul de 
telefon din anticamera Preşedintelui. Şe-
ful statului a mai relatat şi despre unele 
iniţiative ce vizează tineretul îndemnîn-
du-i pe toţi să-şi prezinte propriile idei în 
acest sens. 

DESPRE SISTEMUL 
ELECTORAL MIXT 
După cum a menţionat președintele, 

în premieră sînt prevăzute 3 locuri pentru 
diasporă, 2 locuri pentru reprezentanţii 
Transnistriei, 2 – pentru Găgăuzia. Igor 
Dodon a atras atenția asupra faptului că 
socialiştii insistă pe majorarea acestui 
număr de locuri: 20 – pentru diasporă, 5 
– pentru Transnistria. Există şanse bune 
de a crea o majoritate parlamentară în le-
gislativ. 

LIMBA MOLDOVENEASCĂ 
VA RĂMÎNE ÎN CONSTITUŢIE 
”Noi am găsit un număr suficient de 

voturi pentru blocarea iniţiativei privind 

modificarea limbii oficiale în Constituţie”, 
a declarat Dodon. 

CÎND MOLDOVA VA ADERA 
LA UNIUNEA EURASIATICĂ 
(UEEA) 
Igor Dodon şi-a reiterat poziţia: Mol-

dova este sortită să coopereze cu Uniunea 
Economică Eurasiatică. Totodată, Preşe-
dintele se pronunţă pentru relaţii de prie-
tenie cu toate ţările. 

PROBLEMA MIGRANŢILOR 
MUNCITORI MOLDOVENI 
ÎN RUSIA VA FI REZOLVATĂ 
DEFINITIV ÎN VIITORUL 
APROPIAT 
Preşedintele și-a exprimat speranța că 

amnistierea cetăţenilor moldoveni care au 
asupra loc încălcări ale articolului 27 al 
Legii Federale a FR va fi soluţionată.  „Si-
tuaţia este sub control”, a subliniat Dodon. 

PROTESTE VOR FI, DAR NUMAI 
ÎN CAZ DE EXTREMĂ 
NECESITATE 
”Nu am de gînd să ies în PMAN pentru 

a cînta „Ziua Victoriei”, a declarat Preşe-
dintele răspunzînd la întrebarea privind 
protostele împotriva regimului de la gu-
vernare. Şeful statului a menţionat că îi va 
chema pe cetăţeni la protest doar la ultima 
bătălie. 

DIALOGUL 
CU TRANSNISTRIA 
LA UN NIVEL NOU 
Preşedintele a anunţat deschiderea 

unor birouri publice pentru locuitorii 
Transnistriei. Totodată, şeful statului in-
tenţionează să aibă cu aceștia întrevederi 
constante după Anul Nou. 

CUI ÎI ESTE AVANTAJOASĂ 
DIVIZAREA MOLDOVEI 
ŞI TRANSNISTRIEI? 
În conflictul dintre Moldova şi Trans-

nistria nu există probleme de genul celor 
care se înregistrează în alte state. Oamenii 
comunică. Unii politicieni de la Chişinău, 
Tiraspol şi alte oraşe nu sînt interesaţi de 
reglementarea diferendului transnistrean, 
deoarece au propriile interese. De regle-
mentare nu au nevoie unioniştii şi cei care 
se pronunţă pentru aderarea Moldovei la 
NATO, precum şi unele cercuri de afaceri. 
Dodon este convins că după alegerile din 
Rusia şi din Moldova, din anul viitor, se 
va înregistra un progres în reglementarea 
diferendului transnistrean. 

DESPRE DIZOLVAREA 
PARLAMENTULUI 
ŞI REPUBLICA PREZIDENŢIALĂ 
Igor Dodon a menţionat că nu are îm-

puternici suficiente pentru dizolvarea Par-
lamentului. El a amintit că a intenţionat să 
organizeze un referendum pentru extinde-
rea împuternicirilor, dar regimul a interzis 
organizarea acestuia. Preşedintele a sub-
liniat că există două variante - sau să fie 
ridicat în furci Partidul Democrat, dar în 
acest caz evoluţia evenimentelor va fi una 
imprevizibilă, sau să fie obținută trecerea 
la republica prezidenţială. Socialiştii au 
optat pentru cea de-a doua variantă. Deja 
au fost colectate 300 mii de semnături, 
iar pînă la 1 februarie se preconizează ca 
numărul acestora să ajungă la 1 milion. 
„Ne va reuși sau nu? Depinde doar de dvs. 
Mereu m-am pronunţat pentru statalitatea 
Moldovei, neutralitatea ţării, relaţii de pri-
etenie cu Rusia şi UEEA. În pofida presi-
unilor, nu voi renunţa niciodată la aceste 
deziderate. Sînt convins că majoritatea 
locuitorilor Moldovei vor ieşi cu mine în 

PMAN pentru a apăra aceste valori”, a 
spus Igor Dodon.

DE CE A EŞUAT 
REFERENDUMUL DIN CHIŞINĂU 
La referendum s-au prezentat 110 mii 

de chişinăuieni, 25-30 mii de bugetari au 
fost intimidaţi de Partidul Democrat şi au 
preferat să nu participe la votare. Cei de 
dreapta şi ei nu au ieşit la referendum, la 
fel ca şi cetăţenii cu viziuni pro-europene. 
Nu vreau să-i învinuiesc pe chişinăuienii 
care nu au votat. Este opţiunea lor. Cît pri-
veşte eşecul referendumului, acesta a avut 
loc din motiv că Maia Sandu şi Andrei 
Năstase au îndemnat lumea să stea acasă. 
Consecinţele sînt de aşa natură încît Par-
tidul Democrat, condus de Vladimir Pla-
hotniuc, practic a preluat controlul asupra 
oraşului, iar Maia Sandu şi Andrei Năsta-
se, care au boicotat referendumul, trebuie 
să fie conştienţi de această reuşită a lor. 
Or, atunci cînd la Chişinău va fi distrus un 
nou teren de joacă pentru copii sau va apă-
rea o nouă construcţie ilegală, îi îndemn 
pe cetăţeni să se ducă la Sandu sau Năsta-
se. Ei au avut posibilitatea să pună capăt 
acestor fărădelegi, dar au preferat să joace 
jocurile lui Plahotniuc, fiind conştienţi de 
faptul că, dacă referendumul va eşua, ora-
şul va rămîne sub stăpînirea democraţilor. 
Sînt convins că, dacă ar fi existat o altă 
situaţie şi eu mi-aş fi îndemnat alegătorii 
să nu iasă, ei nu ar fi ieşit. Totuşi, cei de 
dreapta au jucat jocul lui Plahotniuc. Dacă 
acest referendum ar fi fost lansat de Maia 
Sandu şi Andrei Năstase, eu i-aş fi îndem-
nat pe toţi cei de stînga să se prezinte la 
vot fiindcă acest lucru este spre beneficiul 
oraşului. Nu al lui Dodon, nu al lui Sandu, 
nu al lui Năstase, ci pentru a-l demite pe 
acest Chirtoacă care şi-a bătut joc de Chi-
şinău timp de 10 ani de zile.

„Linia directă” cu participarea Preşedintelui a fost vizionată 

de utilizatori ai reţelei de socializare „Odnoklassniki”
DE PESTE UN MILION 

IGOR DODON A RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE UTILIZATORILOR 
CELEI MAI POPULARE REŢELE DE SOCIALIZARE DIN CSI
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Surprinzătoare la prima 
vedere, tăcerea Maiei Sandu 
cu privire la referendumul 
„anti-Chirtoacă” și chemarea 
ulterioară la boicot, este de fapt 
o acțiune planificată de întoar-
cere a datoriilor, în special pen-
tru susținerea PDM în alegerile 
prezidențiale.

Reprezentanții fracțiunii 
socialiștilor și ai societății 
civile au îndemnat-o de ne-
numărate ori pe Maia Sandu 
să renunțe la boicot și să-i 
cheme pe adepții săi să par-

ticipe la referendum. Cu toate 
acestea, Maia Sandu nu a găsit 
puterea și curajul de a renunța 
la acordurile cu Partidul De-
mocrat.

Maia Sandu a declarat că 
boicotează referendumul, mo-
tivând prin faptul că trebuie 
eliberată Moldova de pute-
rea lui Plahotniuc din Parla-
ment! Reiese că Maia Sandu și 
partidul său într-un loc luptă, 
iar în altul NU luptă și este de 
acord cu guvernarea PDM!

De ce boicotul referendu-

mului de către PDM și PAS 
este coordonat?

Ambele partide se pronunță 
pentru integrarea europeană și 
se supun voinței patronilor oc-
cidentali. Partidul Democrat 
are practic un rating nul în 
Chișinău și are nevoie urgent 
de susținere și acțiuni de PR. 
Pentru aceasta a fost numită 
ilegal în funcția de primar inte-
rimar Silvia Radu, iar partidul 
Maiei Sandu și ea personal au 
fost de acord cu aceasta!

Ce trebuia să facă Maia 

Sandu, dacă ea 
într-adevăr luptă 
cu regimul lui Pla-
hotniuc: să cheme 
lumea să iasă la 
referendum și să-l 
demită pe Dorin 
Chirtoacă!!! Dar 
Maia Sandu NU a 
făcut acest lucru, 
deoarece avea înțelegere cu 
democrații.

Cine dintre politicieni 
poartă cea mai mare respon-
sabilitate pentru prezența scă-

zută la referendum?
Principalul politician care 

poartă răspundere pentru 
participarea scăzută este 
anume Maia Sandu.

DECEPȚIA
Primul dintre factorii care explică 

de ce Maia Sandu a început să piardă 
popularitatea, îl putem găsi în faptul cum a 
ajuns ea în politică.

În anul 2015, după „furtul miliardului” a 
crescut nemulțumirea poporului. Populația 
țării a devenit, în sfârșit, conștientă și 
a realizat că PDM, PLDM și PL, sub 
lozincele integrării europene, au grijă 
doar de îmbogățire personală, corupție 
și jaful cetățenilor. A existat un moment 
când, pe flancul drept, s-a format un vid 
al liderilor adevărați. Vlad Filat, Marian 
Lupu și Mihai Ghimpu, liderii partidelor 
de guvernământ, au pierdut complet 
încrederea poporului, iar o parte a societății 
a cerut o alternativă. Anume atunci s-au 
aprins pe acest eșichier două noi „steluțe” 
- Maia Sandu și Andrei Năstase.

Însă, din ianuarie 2016 așteptările 
populației au scăzut treptat.

ALEGERILE PREZIDENȚIALE
În istoria cu alegerile prezidențiale, 

Maia Sandu a făcut o greșeală strategică: 
s-a implicat în lupta pentru șefia statului, 
deși toate calculele arătau că nu avea șanse 
să câștige alegerile. Ratingul ei era mult 
inferior performanței lui Igor Dodon. Chiar 
și sprijinul liberalilor corupți și a PDM nu a 
schimbat situația.

MIZA GREȘITĂ
După încheierea cursei prezidențiale, 

PAS nu a putut să-și formeze propria 
agendă. În general, formațiunea reacționa 
la ideile și acțiunile venite din alte centre 
politice.

După alegerile prezidențiale, Igor 
Dodon a propus partidelor de opoziție 
să discute posibilitățile de cooperare și 
acțiunile comune în ajunul schimbării 
sistemului electoral din majoritar în cel mixt. 
În loc de un compromis rezonabil, Sandu a 
mizat greșit pe susținerea electoratului și a 
mitingurilor. Însăși esența problemei este 
puțin înțeleasă de cetățeni. Pentru oamenii 
simpli, este doar o luptă pentru putere. În 
această luptă nimic nu reprezintă nevoile 
și îngrijorările omului simplu. Să aștepți 
ca oamenii din sate să-și lase grijile și să 
vină în grabă la Chișinău pentru a protesta, 
a fost o naivitate. Alegerile în circumscripții 
nu sunt nici rele, nici bune. Întrebarea este  
cum va avea loc procedura.

Ca rezultat, PAS și adepții săi iarăși au 
pierdut, iar la miting a ieșit puțină lume.

COMPLICITATE LA UZURPARE
Simțindu-se mereu că e condusă într-

un joc străin, Maia Sandu a decis să preia 
inițiativa. A venit la Procuratura Generală 
cu o declarație în care îl acuza pe Vlad 
Plahotniuc de uzurparea puterii. Inclusiv 
de controlul Procuraturii Generale, unde a 
depus cererea.

Are sens să vociferăm răspunsul 
Procuraturii Generale?

Și încă un aspect important. În anul 

2014 Sandu mergea în alegeri în echipa 
PLDM.

Cine l-a ales pe Candu speaker? 
Deputații PLDM. Fără ei era imposibil 
să faci acest lucru. Cine a format coaliția 
minoritară (PLDM+PDM)? Aceleași forțe. 
Și în acest Guvern, Sandu era ministru. 
Liderul PAS a fost de asemenea candidatul 
PLDM la funcția de prim-ministru. Oare 
nu deputații PLDM, care au trecut în tabăra 
PDM, au asigurat voturile pentru numirea 
lui Filip în funcția de șef al Cabinetului de 
miniștri?

Cu alte cuvinte, Sandu și foștii colegi din 
PLDM au participat la acele procese, pentru 
care a fost ulterior învinuit Plahotniuc.

La fel de ambiguă este și decizia 
PAS de a boicota referendumul privind 
demisia primarului Chișinăului. Numirea 
reprezentantului democraților în fruntea 
primăriei, nu este în folosul partidului lui 
Sandu. Dar, pe lângă faptul că boicotarea 
plebiscitului servește intereselor PDM, 
decizia aruncă o umbră asupra onestității 
poziției lui Sandu în lupta împotriva 
corupției.

Așa cum remarcă corect analiștii 
moldoveni, poziția partidelor de dreapta, 
inclusiv PAS, în această chestiune 
este defectuoasă. Ideea unui boicot al 
referendumului pentru a păstra „bastionul 
unionismului și forțelor pro-românești” 
pare tâmpită. Cine are nevoie de unioniștii 
corupți? Ei compromit ideea de unificare 
cu România. Și vedem că în situația cu 

boicotarea referendumului, Maia Sandu 
nu câștigă nimic, dimpotrivă, se plasează 
în rândurile celor care ajută PDM să-și 
întărească mai departe regimul.

CRIZA DE IDEI 
ȘI SCHIMBAREA ELITELOR
Chiar și la Bruxelles au înțeles că 

țările „Parteneriatului Estic” au nevoie 
de schimbarea a elitelor. Aceste concluzii 
se conțin în raportul centrului analitic al 
Parlamentului European. Recomandările 
au fost trimise și altor structuri ale UE. Dar, 
o astfel de reacție, o putem numi tardivă, 
deoarece ratingul „eurointegratorilor” 
moldoveni – PDM, PL, PLDM, PPEM 
– este foarte mic. Iar alegătorii sunt 
foarte dezamăgiți de acțiunile forțelor 
proeuropene.

Pentru a întoarce încrederea cetățenilor, 
este nevoie de fețe „proaspete”, de 
politicieni noi, care nu au un trecut dubios 
în spate.

La un anumit moment, adepții partidelor 
de dreapta și-au pus speranța în Maia 
Sandu, deși a făcut parte din Guvernul 
Filat, demis din funcție pentru corupție. A 
lucrat în cabinetul Leancă, care s-a remarcat 
prin „furtul secolului” și afacerii dubioase 
cu Aeroportul Chișinău. Sandu a fost și 
în Guvernul Gaburici, când miliardele se 
îndreptau în off-shore.

Deci, la ce categorie de politicieni o 
putem atribui pe președintele PAS, Maia 
Sandu?

MAIA SANDU CA POLITICIAN A TRECUT DE MOMENTUL CULMINANT AL POPULARITĂȚII SALE.
SONDAJELE ARATĂ SCĂDEREA CONTINUĂ A ÎNCREDERII CETĂȚENILOR ÎN LIDERUL PAS.

Partidul PAS al Maiei Sandu intenționează să micșoreze numărul discipline-
lor școlare de două ori. Astăzi, în clasele liceale din Moldova sînt predate 11-13 
discipline – PAS propune să rămână 5-6, dintre care doar 3 vor fi obligatorii, 
celelalte facultative.  
Cum arată „educația” conform logicii lui Sandu și echipei sale?
Mai puțini copii. Mai puține școli. Mai puține discipline. Mai puține cunoștințe.

EŞICHIERUL DE DREAPTA

Fostul ministru al Educației Maia Sandu insistă pe 
faptul că școlile trebuie închise.

„Școlile închise pot fi redeschise doar atunci când 
oamenii se vor întoarce acasă, dacă oamenii vor să 
aibă copii, ei nu se vor teme de viitorul lor, ei vor ști 
că au viitor acasă”, a spus Maia Sandu.

Sandu nu dorește să ia în considerare faptul că, în-

chiderea școlilor îi impune pe oameni să plece din sa-
tul natal. Ca rezultat, sute de sate mici rămân fără oa-
meni, iar profesorii nu își pot găsi de lucru – deși acest 
fapt puțin interesează pe fostul ministru al Educației 
din Guvernul Filat.

Amintim că Maia Sandu a lucrat mai mult timp 
în structurile Fondului Monetar Internațional 

(FMI). Atunci când ia credite de la FMI, Guvernul 
Moldovei își asumă obligațiuni politice, inclusiv în-
chiderea școlilor și a spitalelor. Executivul coruptului 
Filat, în care Maia Sandu a fost ministru al Educației, 
și-a luat angajamentul să închidă peste 200 de școli 
– ceea ce s-a întâmplat, iar peste 10 mii de profe-
sori au rămas fără lucru.

Școlile trebuie să fie închise!
MAIA SANDU INSISTĂ

Boicotul lui Sandu este coordonat cu Partidul Democrat!?

Steaua care apune. Făcând greșeli una după alta, Maia Sandu pierde încrederea cetățenilor
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Din timpuri străvechi pînă în zilele 
noastre – acum şi pe marile ecrane

Pelicula cuprinde întreaga perioadă a istoriei ţinutului nostru:  
de la apariţia primului om pînă la evenimentele de la sfîrşitul se-
colului trecut, adică proclamarea independenţei Moldovei.

Filmările pentru peliculă au avut loc sub patronajul Preşe-
dintelui Igor Dodon. Cu acest prilej, şeful statului a fost prezent 
la premieră şi a felicitat grupul de filmare cu rezultatele obținute. 
Şeful statului a menţionat importanţa filmelor de acest gen, care 
potrivit lui, sînt o dovadă a patrimoniului bogat al poporului mol-
dovenesc, care se manifestă în istorie, cultură şi limba naţională.

În discuţia cu jurnaliştii prezenți la eveniment, Igor Dodon a 
menționat cînd va apărea celelalte două episoade şi a relatat des-
pre mijloacele din care a fost produs filmul.

„Episodul doi va fi prezentat la 2 decembrie, iar prezenta-
rea celui de-al treilea este preconizată pentru începutul anu-
lui 2018. Începînd cu ziua de astăzi, primul episod va fi prezentat 
la diverse posturi de televiziune, în internet, va fi accesibil pentru 
toţi doritorii de a cunoaşte istoria acestui popor de la cele mai 
străvechi timpuri pînă la Evul Mediu timpuriu”, a specificat şeful 
statului.

„Menționez că pentru realizarea filmului „Istoria Moldovei” 
nu a fost cheltuit niciun leu din buget. Fondurile au fost aloca-
te de partenerii și sponsorii interesați de promovarea valorilor 
naționale ale moldovenilor. Pentru ca filmul să poată fi vizionat 
de cît mai mulți oameni, acesta va fi pezentat la Casele de Cultură 
din raioane. Sperăm ca acest film să aibă o audiență largă atît în 
interiorul țării, cît și printre compatrioții noștri care locuiesc în 
străinătate”, şi-a exprimat speranţa Igor Dodon.

Mai mulţi istorici prezenţi la premieră, au rămas impresionați 
de prima parte a peliculei, menţionînd că cele mai interesante 
momente urmeză în continuare.

Menţionăm că primul episod al filmului documentar „Is-
toria Moldovei” conţine o relatare despre dezvoltarea tri-
burilor şi popoarelor din interfluviul Nistru-Prut, precum şi 
pe teritoriul istoric al Moldovei, care actualmente face parte din 
componenţa României. La realizarea filmului au participat mai 
mulţi istorici, arheologi, culturologi de vază din Moldova, Ucrai-
na, România, Bulgaria şi Rusia.

LA 13 NOIEMBRIE, ÎN CINEMATOGRAFUL DIN CAPITALĂ ŞI LA POSTUL DE TELEVIZIUNE 
”NTV MOLDOVA” A FOST PREZENTAT PRIMUL EPISOD AL FILMULUI „ISTORIA MOLDOVEI”.

ISTORIA MOLDOVEI

Liderul PLDM Filat a luat bani şi am 
auzit cu toţii acest lucru. A spus personal de la 
tribuna că a fost coparticipant la delapidări. Toţi 
complicii său au fugit ca şoarecii. Nimeni nu 
poate garanta că partidul nu a fost finanţat din 
fonduri deturnate. Şi iată pe acest fundal, un 
grup mic de persoane cu un rating de susţinere 
de 0%, care continuă să se numească PLDM, se 
„interesează” de finanţarea documentarului. Ei 

sînt cei care, după tot ce au făcut în ţară, trebuie nu doar să-şi închidă 
gura şi să nu o mai deschidă pînă la sfîrşitul vieţii referitor la subiecte 
publice. Cei care au discreditat tot ce se putea discredita se apucă să 
„decidă definitiv” problema cu denumirea limbii.

Pe ei nu-i interesează cum să ne răspundă despre sursele de 
finanţare a partidului lor în „anii cei buni”. Sînt în drept să întreb: cine 
sînteţi voi, după toate acestea, de vă permiteţi să vă interesaţi măcar 
de ceva atunci cînd aveţi în urma voastră o trenă pentru care meritaţi 
voi înşivă un documentar. Eu l-aş numi „asta putea să nu se întîmple”. 
Tot ce ţine de PLDM este o ruşine în istoria acestei ţări. Să vă închideţi 
gura şi să spuneţi mulțumesc că aţi avut noroc de aşa un popor.

Valeriu OSTALEP

Liderii Partidului Liberal-Democrat au solicitat 
Serviciului Informaţii şi Securitate (SIS) să stabi-
lească sursele de finanţare a documentarului „Isto-
ria Moldovei”, realizat cu susţinerea Preşedintelui, 
Igor Dodon.

Astfel, preşedintele PLDM, Viorel Cibotaru, 
a declarat în cadrul unei conferinţe de presă, că 
apariţia pe ecrane a acestui film „reprezintă o nouă 
etapă a războiului hibrid, pe care îl poartă Rusia 
împotriva Moldovei, cu sprijinul preşedintelui Do-
don”.

Potrivit lui Cibotaru, „Dodon și-a dedicat un 
an de mandat unui proiect cinematografic foarte 
suspect și dubios, transformând Președinția într-o 
anexă a Kremlinului, care reflectă interesele statu-

lui rus și nu interesele cetățenilor RM”.
Vice-preşedintele PLDM, Tudor Deliu, consi-

deră şi el că „poporul vrea să cunoască sursa docu-
mentarului ce distorsionează istoria acestui neam”. 
El este interesat de scopurile “pe care le-a urmărit 
Dodon atunci cînd a susţinut realizarea unui film 
propagandistic şi dacă în episodul doi al filmului 
îşi vor găsi întruchipare ideile Preşedintelui pre-
cum că Transnistria are dreptul la propriul drapel 
şi autoadministrare?”.

Liberal-democraţii ai mai cerut preşedinte-
lui Parlamentului, Andrian Candu şi Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Cercetării „să-i apere pe cetă-
ţenii RM de dezinformare din afară”, împiedicînd 
difuzarea peliculei în şcolile din Moldova.

Liberal-democraţii cer interzicerea 
filmului „Istoria Moldovei”

În Moldova s-a creat o situaţie de-a dreptul absurdă: istoria propriei ţări a ajuns să 
fie interzisă. Elita politică din această ţară se identifică cu un alt stat - România. Şi 
faptul că, în sfîrşit, în Moldova a apărut un Preşedinte patriot, că s-au găsit în ţară 
oameni care au realizat acest film patriotic şi veridic despre propria istorie, nu poate 
să nu ne bucure. Aştept cu nerăbdare următoarele episoade ale filmului.

Vladimir Bucarschi,
Directorul executiv al reprezentanţei 

clubului „Izborsk” în Moldova

Am vizionat cu interes primul episod care este dedicat istoriei antice a Moldovei, de la 
apariţia omului pe aceste teritorii şi pînă în secolul VI după Hristos. Din punct de vedere 

a cunoştinţelor pe care le am în calitate de istoric profesionist, pot afirma că filmul 
este unul ştiinţific după conţinutul său, este obiectiv, fără comentarii denaturate, fără 
careva interpretări antiştiinţifice

Filmul trezeşte un mare interes. Echipa care a realizat pelicula a efectuat un vo-
lum mare de muncă, a folosit opiniile experţilor din Moldova, Ucraina şi România.

Dar, eu aştept cu interes episoadele 2 şi mai ales 3, în care vor fi concentrate toate 
problemele controversate ale istoriei noastre moderne. Totuşi, pornind de la impresia 

lăsată de pelicula precedentă după scenariul Elenei Pahomova - „1918” – dedicată eveni-
mentelor tragice care s-au produs în ţara noastră în anul 1918, cred că accentele, în episodul 2 şi 3, vor fi puse la 
fel de obiectiv.

Deci, aştept cu nerăbdare următoarele episoade şi doresc echipei proiectului „Istoria Moldovei” inspirație în 
creaţie!

Boris Şapovalov

Filmul „Istoria Moldovei”  este un documentar nou despre ţara noastră. Pelicula este unică, 
or ceva similar în ţara noastră nu s-a mai realizat: atît din aspectul calităţii, cît şi prin faptul 

că filmul nu vine să promoveze o careva ideologie sau formaţiune politică, fiind doar un 
film despre istorie.

Generaţia tînără are nevoie de astfel de dovezi şi o astfel de informaţie. Acestea ne vor 
ajuta mai bine să înţelegem de unde se trag rădăcinile poporului nostru.

Istoria noastră nu se limitează la istoria legată de Roma – aici au trăit şi alte popoare 
atît înainte, cît şi după geto-daci şi romani. Cred că tinerii interesaţi de istoria ţinutului 

nostru sînt pur şi simplu datori să vizioneze acest film şi sînt convins – răspunsurile pe care 
le vor găsi în el vor ajuta să se risipească mai multe mituri impuse poporului nostru din afară.

Dumitru Roibu, preşedintele mişcării 
de tineret „Urmaşii lui Ştefan” 

Acest film reprezintă un sprijin didactic 
de valoare pentru cei care studiază 
istoria ţării noastre. Este vorba şi 
despre instituţiile de învăţămînt medii, 
şi despre universităţile publice sau 
alte instituţii de învăţămînt superior 
cu studiere aprofundată a istoriei 

Moldovei.  
Victor Ţvircun, 

Academia de Ştiinţe a RM

Mai întîi de toate, am dorit foarte mult să 
insuflu viaţă în istorie, adică să o relatez 

şi să o demonstrez în aşa mod, încît ea 
să poată fi simţită. Istoria nu înseamnă 
veacuri înmărmurite, rămase printre 
exponatele de muzeu sau în paginile 
cărţilor.

Aş dori foarte mult ca cei care tră-
iesc în Republica Moldova să fie mîndri 

de ţara lor, de istoria lor.
Avem cu ce ne mîndrim şi ce demonstra!

Elena Pahomova, scenaristul „Istoriei Moldovei”

Noi nu ne cunoaştem istoria! Şi grupul 
nostru de filmare a descoperit pentru 

sine fapte istorice, locuri uimitoare. 
Pe lîngă consultanţii-experţi – cîte 
doi specialişti pentru fiecare episod 
– am realizat interviuri cu istorici, 
savanţi, muzeologi români, moldoveni, 
ucraineni, ruşi. Aceştia ne-au ajutat 

să îmbinăm puzzle-urile într-un tablou 
integru.

Natalia Anisimova, regizor şi producător 
al filmului „Istoria Moldovei”
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Liderul Partidului Democrat, 
Vlad Plahotniuc, a menționat în 
repetate rînduri că se consideră 
român şi vorbeşte limba română. 
Astfel, una din declaraţiile sale, 
care ţine de istoria ţării noastre, 
a fost făcută încă vara. Cu ocazia 
sărbătorii Limba noastră, Plahot-
niuc i-a felicitat pe toţi românii 
cu prilejul acestei sărbători, a 
îndemnat la menţinerea „autenti-
cităţii naţionale”, menţionînd că 
istoria moldovenilor a fost scrisă 
şi ea „în limba română”.

Băsescu este de părere că mai bine de o jumătate 
din cetăţenii Moldovei ar trebui să fie bătuţi

Ex-preşedintele României, Traian Băsescu, care visează la unirea Moldovei cu ţara vecină, în 
vederea atingerii acestui scop este gata să acţioneze radical în raport cu moldovenii. Astfel, în 
timpul unei întrevederi cu studenţii de la una din universităţile din ţara noastră, Băsescu a fost 

solicitat să răspundă cum intenţionează să-i convingă pe adepţii Preşedintelui Moldovei, Igor Dodon, 
de a susţine „unirea”.

— Susținătorii domnului Dodon trebuiesc bătuți. Pe ăștia nu-i poți convinge!, a declarat românul, 
adăugînd că atunci cînd se va întîlni cu preşedintele moldovean, îl va întreba despre numărul acestora.

Vă amintim că, potrivit rezultatelor unui sondaj, prezentate recent, preşedintele Moldovei, Igor 
Dodon, este un favorit detaşat în ratingul încrederii cetăţenilor ţării sale. Astfel, acţiunile şefului sta-
tului sînt susținute de 51,8% din moldoveni.

Democratul „de onoare”, Dumitru Diacov s-a pronunţat 
pentru lichidarea limbii moldoveneşti

Candu: Sînt cetăţean al României 
şi pot deveni deputat în parlamentul român

Interpelarea privind amendarea articolului 13 al Constituţiei în scopul modificării sintagmei „limba 
moldovenească” în „limba română” – A FOST DEPUSĂ DE 35 DE DEPUTAŢI DIN PARTEA PLDM, PL, PPEM ŞI PDM 

Preşedintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru 
Diacov, a sprijinit, în cadrul şedinţei comisiei parla-
mentare pentru Educaţie, Cultură, Ştiinţă şi Mass-Me-

dia, iniţiativa de modificare a articolului 13 al Constituţiei şi 
modificarea sintagmei „moldovenească” în „română”.

Înainte de a fi transmisă în Parlament, iniţiativa grupului 
de deputaţi cu privire la redenumirea limbii de stat din „mol-
dovenească” în „română” în articolul 13 al Legii Supreme a 
ţării a fost examinată în şedinţa comisiei parlamentare perma-
nente pentru Educaţie, Cultură, Ştiinţă şi Mass-Media.

După dezbateri îndelungate, comisia a dat aviz pozitiv 
iniţiativei, acceptînd-o pentru examinare ulterioară în şedinţa 

Parlamentului. 5 voturi ale membrilor comisiei au fost ex-
puse „pro”, altele 4 - „contra”. Membrii comisiei din partea 
Partidului Socialiştilor s-au opus categoric acestui proiect de 
lege. Votul “de aur” s-a dovedit a fi cel al lui Dumitru Di-
acov, care a susţinut redenumirea limbii. Menţionăm că în 
anul 2013 Diacov a fost decorat cu Ordinul Republicii „pen-
tru merite deosebite în consolidarea statalităţii Republicii 
Moldova”.

Preşedintele Parlamentului Moldovei, democratul, Andrian 
Candu, nu neagă faptul că în paralel cu cetăţenia ţării noastre, 
mai deţine şi cea a României. Mai mult ca atît, ar accepta să 
se facă deputat şi în România. Declaraţia respectivă a fost fă-
cută de Candu în cadrul unei emisiuni de la un post TV privat, 
răspunzînd la întrebarea moderatorului dacă nu va fi deranjat 
de faptul că Traiana Băsescu, în cazul în care îşi va recăpăta 

cetăţenia Republicii Moldova şi, fiind, în acelaşi timp, cetăţean 
al României, va candida la funcţia de deputat în Parlamentul 
Moldovei. 

— Nu văd nici o problemă, el are tot dreptul să o facă. Poate 
eu ca cetăţean român o să ajung în Parlamentul României, cine 
ştie. Deputat în Parlamentul României şi deputat în Parlamentul 
Moldovei, interesant ar fi, nu?, s-a interesat Candu.

Liderul democraţilor 
consideră că „istoria 

moldovenilor a fost scrisă 
în limba română”
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SOCIALIŞTII SE OPUN CATEGORIC MODIFICĂRII 
ARTICOLULUI 13 AL CONSTITUŢIEI RM

Şeful statului a menţionat că autorii acestei iniţiative vor avea dificultăţi în asi-
gurarea susţinerii a 67 de deputaţi — anume acesta este numărul necesar de voturi 
pentru adoptarea amendamentului. El a amintit că socialiştii sînt reprezentaţi în 
Parlament de 24 de deputaţi, fiind nevoie de încă 11 voturi pentru a bloca procedu-
ra respectivă. Potrivit lui Dodon, negocierile în această privinţă deja au demarat.

„Totuşi, chiar dacă se vor găsi atâţia trădători, atunci eu voi avea posibilitatea 
să blochez de două ori această modificare. Sigur că mă voi folosi de aceste două 
încercări. Voi extinde procesul de modificare a Constituţiei minimum cu un an şi 
jumătate. Dacă majoritatea parlamentară va insista şi din nou va recurge la folo-
sirea pîrghiilor Curţii Constituţionale aflate sub control din afară pentru presiuni 
asupra preşedintelui, atunci voi ridica tot poporul moldovenesc în apărarea limbii 
noastre şi a mândriei noastre”, a declarat Igor Dodon.

Totodată, şeful statului a menţionat că nu-i recomandă regimului de la guver-
nare să meargă pe această cale. 

”Strămoşii noştri ne-au apărat limba şi tradiţiile timp de secole. Sîntem datori 
să le apărăm pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri. Să o facem cu orice preţ”, 
a adăugat el.

Partidul Socialiştilor îşi exprimă deza-
cordul categoric cu tentativele de modifica-
re a articolului 13 al Constituţiei RM, care 
proclamă limba moldovenească drept limbă 
oficială a Republicii Moldova, şi legiferarea 
în acest statut a limbii române.

Apreciem decizia Curţii Constituţionale 
din 31 octombrie cu privire la modificarea 
articolului 13 al Constituţiei RM drept un 
atentat la statalitatea ţării noastre şi identita-
tea poporului nostru.

De-a lungul timpului, buneii și străbuneii 
noștri și-au numit limba maternă, moldove-
nească. Astăzi, limba moldovenească este 
nativă pentru majoritatea cetățenilor Re-
publicii Moldova, după cum demonstrează 
toate sondajele de opinie publică, precum și 
recensămîntul populației.

Să renunți la denumirea “limba mol-
dovenească” înseamnă să trădezi memoria 
strămoșilor noștri. Astfel procedează doar 
mancurții, care au uitat legăturile de rudenie.

Partidul Socialiștilor consideră inadmi-
sibil ca cetățenii unei alte țări, cum ar fi ju-
decătorii Curții Constituționale, care au jurat 
credință altui stat, să ia decizii fundamen-

tale pentru statul moldovenesc și întreaga 
națiune moldovenească.

PSRM consideră că acțiunile Curții 
Constituționale sînt ilegale, încalcă principi-
ile democratice care subminează suveranita-
tea națională. Dreptul de a lua astfel de de-
cizii aparține doar întregului popor în cadrul 
unui referendum național.

Cu toate acestea, Curtea Constituțională, 
care în ultima perioadă execută ordinele 
fățișe ale majorității de la guvernare, s-a 
opus voinței poporului. Acțiunile sale se 
încadrează în logica comportamentului cla-
nului care a capturat puterea și, de fapt, pro-
movează forțat agenda impusă țării, drept ur-
mare dorind să lichideze Republica Moldova 
ca stat independent și suveran.

Pentru noi, limba noastră a fost și va 
rămîne moldovenească. Vom apăra dreptul 
moldovenilor de a-și numi limba moldo-
venească și vom împiedica în orice mod în 
Parlament excluderea conceptului de “limbă 
moldovenească” din Legea fundamentală a 
statului nostru.

Patria noastră este Republica Moldova. 
Limba noastră este moldovenească.

Potrivit hotărîrii emise de Curtea Constituţională, proiectul de lege privind modificarea articolului 
13 al Legii Supreme a ţării, care prevede modificarea sintagmei “limba moldovenească” în “limba 
română”, poate fi prezentat Parlamentului Moldovei şi propus spre votare de către Legislativ. Astfel 
decizia finală în acest sens va fi adoptată de către deputaţii organului legislativ.

LIMBA

GUVERNAREA FOLOSEŞTE DIN NOU CURTEA CONSTITUŢIONALĂ:П
SE DOREȘTE ÎNLOCUIREA LIMBII 

“MOLDOVENEASCĂ” CU CEA “ROMÂNĂ”

Preşedintele Republicii Moldova Igor 
Dodon, comentînd decizia Curţii Consti-
tuţionale, a amintit că şi în datele recen-
sămîntului populației, și în sondajele de 
opinie, și în arhivele medievale a fost și 
este indicată limba moldovenească drept 
limba istorică a poporului moldovenesc.

„Majoritatea absolută a populației 
băștinașe a Republicii Moldova conside-
ră că vorbește în limba moldovenească. 
Iar dacă cineva, de oriunde o fi ei, au du-
bii în această privință, putem organiza un 
referendum la care să întrebăm cetățenii 
ce denumire a limbii preferă: română sau 
moldovenească”, a declarat Igor Dodon.

Şeful statului constată că unii politi-
cieni de dreapta, precum și o parte dintre 
membrii Curții Constituționale se compor-
tă ca mercenari cu soldă străină, iar scopul 
lor nedisimulat este adaptarea legii supre-
me a statului la proiectul unionist, de lichi-
dare a identității moldovenești.

Şeful statului a dat asigurări că acțiunile 
și declarațiile membrilor CC vor fi supu-
se unei analize juridice minuțioase odată 
cu schimbarea guvernării, după alegerile 
parlamentare, și vor fi tratate în contextul 
abuzurilor comise în adresa Constituției și 
a intereselor naționale ale statului suveran 
moldovenesc.  

Igor Dodon: Încercările de a legifera 
statutul limbii române drept limbă 

oficială sînt inadmisibile 

Preşedintele Moldovei:
Voi ridica tot poporul în apărarea 

limbii moldoveneşti 

Deoarece aşa se va reveni la „adevărul istoric”, or, limba moldovenească 
este o invenţie a lui Stalin. Despre aceasta a scris încă în secolul XVI Grigore 
Ureche, în secolul XVII – Dimitrie Cantemir, în secolul XIX – Ion Creangă, 
iar în secolul XX – Alexei Mateevici, Ion Druţă, Dumitru Matcovschi şi 
chiar academicienii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Pentru că aşa consideră Ambasadorul României. Pentru că aşa cred 
Ghimpu, Leancă, Candu, Sandu şi alţi cetăţeni ai României, care îşi ţin 
anume în România averi, active, familii şi dosare penale. Sînt din nou 
nespus de bucuros că averile nu le sînt în Nigeria.

Pentru că aşa este scris în „Declaraţia de Independenţă”, iar aceasta din 
urmă a fost scrisă de ambasadorul român în Moldova, Aurel Preda, lucru 
pe care l-a recunoscut în repetate rînduri. Şi “Declaraţia de Independenţă” 
a fost scrisă astfel, încît să contribuie la anularea independenţei Moldovei. 
Şi acest lucru Preda l-a recunoscut. 

Pentru că aşa consideră însăşi CC, 5 din cei 6 magistraţi ai căreia sînt 
cetăţeni ai României. Chiar îmi pare bine că ei nu sînt cetăţeni ai Nigeriei.

Pentru că aşa consideră cei de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
care primeşte granturi din partea Academiei de Ştiinţe Române.

REIEŞIND DIN RAŢIONAMENTELE CC ŞI PĂRERILE SECTORULUI 
DE DREAPTA MOLDOVENESC, LIMBA ESTE ROMÂNĂ DIN 
URMĂTOARELE MOTIVE:

BOGDAN ŢÎRDEA: ÎMI PARE BINE CĂ 
NU AVEM CETĂŢENI AI NIGERIEI ÎN 
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Deputatul în Parlamentul RM şi secretarul 
executiv al PSRM, Vlad Batrîncea se declară 
categoric împotriva iniţiativei unui grup de de-
putaţi de redenumire, în Constituţia Republicii 
Moldova, a limbii de stat a ţării din moldove-
nească în română.

Batrîncea şi-a exprimat dezacordul cate-
goric cu aceste intenţii în cadrul şedinţei co-
misiei parlamentare permanente pentru Edu-
caţie, Cultură, Sport şi Mass-Media. Deputatul 

a amintit că orice tentativă de modificare a 
Constituţiei şi de modificare a denumirii 
limbii oficiale trebuie să fie şi este o preroga-
tivă a poporului.

„Ceea ce se întîmplă acum, este un atac po-
litic cu tentă electorală, pentru că sînt reprezen-
tanţi ai dreptei, care, după furtul miliardului şi 
toate fărădelegile şi corupţia care au avut loc, 
pur şi simplu nu mai au ce să le spună cetăţe-
nilor. Ei îşi vor organiza campania electorală 

doar pe baza redenumirii limbii, a menţionat 
Vlad Batrîncea.

În acelaşi timp, socialistul a indicat că nu 
deputaţii, ci doar poporul are dreptul să decidă 
cum se va numi limba ţării noastre.

„Le amintesc acestor colegi ai mei că este un 
drept al poporului. Nimeni nu este în drept să 
modifice acest articol al Constituţiei fără a oferit 
cetăţenilor ţării posibilitatea de a se expune pe pro-
blema dată în cadrul unui referendum”, a spus el.
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VLAD BATRÎNCEA: DUPĂ FURTUL MILIARDULUI, CEI DE DREAPTA ÎŞI VOR 
ORGANIZA CAMPANIA ELECTORALĂ DOAR PE SUBIECTUL REDENUMIRII LIMBII
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EX-PREŞEDINŢII CURŢII CONSTITUŢIONALE 
DESPRE TENTATIVELE DE MODIFICARE A CONSTITUŢIEI

În opinia ex-preşedintelui Cur-
ţii Constituţionale a Moldovei, 
Dumitru Pulbere, cea mai bună 
soluţie pentru situaţia creată cu 
privire la denumirea limbii oficiale 
a Republicii Moldova ar fi decla-
rarea unui referendum, iar în tim-
pul examinării iniţiativei grupului 
de deputaţi privind redenumirea 
limbii de stat din moldovenească 
în română „judecătorii CC trebu-
iau să se autorecuze”. Este evident 
conflictul de interese, or 5 din cei 
6 judecători ai Curţii Constituţio-
nale sînt cetăţeni ai României.

- Cum ar fi trebuit să procede-
ze CC pentru a nu încălca dreptul 
deputaţilor care au sesizat Curtea 
cu o iniţiativă legislativă privind 
modificarea denumirii limbii ofi-
ciale a ţării şi pentru a nu se ex-
pune sub lovitură? Judecătorii ar fi trebuit să restituie acest proiect Parla-
mentului cu recomandarea de a organiza un referendum privind denumirea 
limbii noastre. Potrivit Constituţiei, dreptul de iniţiativă legislativă privind 
modificarea legii supreme aparţine: poporului Republicii Moldova, depu-
taţilor şi Guvernului.

Nu aş recomanda Guvernului să iasă cu o astfel de iniţiativă, or și aici, 
de asemenea practic toţi dețin cetăţenia română. Acest drept trebuie să fie 
oferit poporului. Aceasta ar fi soluţia cea mai potrivită.

Dumitru PULBERE, 
ex-preşedinte al Curţii Constituţionale

DENUMIREA LIMBII TREBUIE SĂ FIE DECISĂ DE POPOR LIMBA TREBUIE SĂ APARŢINĂ POPORULUI, ŞI NU UNUI GRUP DE UTOPIŞTI 
Afirmațiile domnului Alexandru Tănase, care au fost postate pe 

blogul său personal, precum că ˶ Hotărîrile Curții Constituționale sunt 
texte cu valoare constituțională, fiind parte integrantă a Constituției, fac 
corp comun cu dispozițiile pe care le interpretează și sunt obligatorii 
pentru executare pentru toate instituțiile statului. Pentru a produce efecte 
juridice, hotărîrile CCM nu au nevoie sa fie validate de Parlament, ele 
se aplică direct, imediat și fără nici o condiție de formă suplimentară ˝ 
sunt niște tertipuri (potrivit DEX-ului noțiunea de tertip este explicată 
ca: șiretlic, stratagemă, truc, viclenie etc.).

Probabil că dl. A.Tănase promovează asemenea șiretlicuri reieșind 
din scopuri politice: cu orice preț să răstoarne limba moldovenilor - 
limba moldovenească și să întroducă limba românilor- limba română.

Dumnealui, grosolan ignoră reglementările constituționale care 
prevăd că numai Parlamentul este ˶unica autoritate legislativă a 
statului˝, și numai Parlamentul în calitate de legiuitor constituent este în 
drept să modifice Constituția, iar atribuțiile constituționale, să modifice 
orice lege ..Curtea Constituțională dispune de atribuții constituționale, 
dar nici una din atrubuții nu-i permite ca să substituie Parlamentul, sau 
orice alt organ de stat.

Potrivit doctrinei dreptului contituțional hotărîrile CCM sînt izvoare de drept și nu norme de drept.
Pozițiile CCM reflectate în hotărîrile sale, fie cazuale, fie de interpretare devin norme de drept numai 

privind veșmîntul juridic dat de către Parlament.
CCM sub președinția lui A.Tănase, folosind metoda aplicată de mass-media „Mai întîi să-ți creezi 

spațiul de a afirma ceva și numai după aceasta trimite semnalul dorit”, din hotărîre în hotărîre (unele) a 
urmărit obținerea unor scopuri contrare Constituției, ignorînd cu desavărșire o sumedenie de reglementări 
constituționale, inclusiv si art.7 care prevede că „Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. 
Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică”. Hotărîrile 
CCM sunt definitive și nu pot fi atacate în vre-o instanță și ele nu sunt altceva decît niște acte juridice, 
pronunțate în cîmpul constituțional.

Limba aparține poporului și nu unor grupări care urmăresc niște scopuri utopice.
Victor PUŞCAŞ, ex-preşedinte al Curţii Constituţionale

RUSIA DEZVOLTĂ CU SUCCES RELAŢIILE SALE CU VESTUL ŞI CU ESTUL

Normalizarea relaţiilor dintre Rusia şi Uniunea Europeană corespunde intereselor comune. Decla-
raţia respectivă îi aparţine Preşedintelui Federației Ruse, relatează Agenţia TASS.

„Sîntem de părere că normalizarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Rusia ar corespunde inte-
reselor comune”, a spus Putin în urma negocierilor cu preşedintele Cehiei, Miloš Zeman, care au avut 
loc la Soci.

Milos Zeman a îndemnat Rusia şi ţările Occi-
dentului să renunţe la sancţiunile reciproce.

„În pofida sancţiunilor, colaborarea economi-
că se dezvoltă (între Cehia şi FR). Totuşi, acest 
lucru nu înseamnă că m-am resemnat cu sanc-
ţiunile. Ştiţi prea bine că o perioadă îndelunga-
tă de timp sînt oponentul acestora. Poziţia mea 
vizează nu doar sancţiunile adoptate de UE faţă 
de Rusia, ci şi sancţiunile aplicate de Rusia faţă 
de UE. Într-un moment dat, trebuie să le punem 
capăt (sancţiunilor reciproce)”, a declarat Milos 

Zeman jurnaliştilor în urma negocierilor purtate 
cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Totodată, Zeman a menţionat că nu acceptă 
încercările unor politicieni de a remodela istoria. 
„Cred că este o ocupaţie mizerabilă”, a spus pre-
şedintele Cehiei. El a amintit despre declaraţiile 
fostului prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iaţe-
niuk, precum că Uniunea Sovietică a atacat Ger-
mania şi, în calea agresiunii sale, a invadat teri-
toriul Ucrainei. „Cei care nu-şi ţin minte trecutul, 
sînt condamnaţi să-l repete”, a spus Zeman.

Preşedinţii Rusiei şi Turciei, Vladimir Putin şi Re-
cep Tayyip Erdoğan, au avut la Soci o rundă de negoci-
eri care a durat patru ore.

„Am stabilit o practică foarte bună de schimb ne-
formal şi constructiv de opinii, de ajustare a planurilor 
noastre şi de recapitulare a activităţii precedente. Aces-
te întrevederi au loc foarte operativ, fără birocraţie, fără 
careva proceduri quasi-diplomatice, dar în opinia mea, 
fiind foarte rezultative”, a spus Putin.

Şeful statului rus a comunicat că în timpul negocie-
rilor a discutat cu colegul său refuzul privind restricțiile 
la livrările de producţie agricolă. „În urma înţelegerilor 

la care s-a ajuns în cadrul întrevederii mele cu domnul 
Erdoğan la Ankara, au fost reluate livrările mai multor 
categorii de produse din Turcia”, a menţionat liderul rus.

În acelaşi timp, Putin a specificat că activitatea des-
făşurată de Rusia, Turcia şi Iran în cadrul procesului de 
la Astana, continuă să aducă rezultate concrete.

Erdoğan s-a declarat convins că relaţiile dintre Ru-
sia şi Turcia evoluează în permanenţă în aspect poli-
tic, militar şi comercial. „Relaţiile noastre bilaterale şi 
cooperarea pentru rezolvarea problemelor regionale ne 
oferă posibilitatea de a privi în viitor”, consideră liderul 
turc.

Preşedinţii Rusiei şi Siriei, Vla-
dimir Putin şi Bashar Asad, au avut 
o întrevedere la Soci, în data 20 no-
iembrie. Ambii politicienii au fost 
unanimi în ideea privind încheierea 
apropiată a războiului din Siria şi că 
a venit timpul pentru a iniția rezol-
varea problemelor politice, transmi-
te Serviciul de presă al Kremlinului.

Liderul rus a apreciat disponi-
bilitatea partenerului său sirian de a 

conlucra cu toţi cei care doresc pace 
pentru ţara sa.

La rîndul său, Asad a relatat 
despre succesele sale. În special a 
fost menţionat faptul că mai mul-
te regiuni ale Siriei au fost nu doar 
eliberate de terorişti, ci şi au revenit 
la pace. „Fără aceasta, reglementa-
rea politică a situaţiei ar fi fost im-
posibilă”, a subliniat preşedintele 
sirian.

PREŞEDINTELE CEHIEI A CHEMAT RUSIA ŞI ŢĂRILE OCCIDENTALE
SĂ RENUNŢE LA SANCŢIUNILE RECIPROCE 

VLADIMIR PUTIN S-A EXPUS PENTRU 
NORMALIZAREA RELAŢIILOR DINTRE RUSIA ŞI UE

„OPERATIV ŞI REZULTATIV”:
Putin şi Erdogan au făcut bilanţul întrevederii de la Soci

PUTIN ŞI ASAD AU DECLARAT CĂ
 RĂZBOIUL ÎN SIRIA VA ÎNCETA CURÎND
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ANALITICĂ

Cinismul şi minciuna pseudolegiuitorilor
În încercarea sa de a-l discre-

dita pe președintele ales de po-
por, Partidul Democrat a întrecut 
orice limită.

La început, au fost simple 
ofense, apoi însă ei au trecut la 
amenințări fățișe: „să-i rupă de-
getele”, să-l demită, să-l bage 
la pușcărie. Iar din iulie 2017, 
Partidul Democrat a început deja 
atacul direct asupra președintelui 
Igor Dodon, utilizînd Curtea sa 
Constituțională de buzunar.

METAMORFOZELE CC
E cazul să ne amintim că CC 

s-a transformat într-o structură 
de buzunar la 4 octombrie 2011, 
cînd președintele ei a devenit 
Alexandru Tănase. Pentru aceas-
ta, a trebuit să fi e demis îndă-
rătnicul Dumitru Pulbere, lucru 
care s-a și întîmplat la 28 sep-
tembrie 2011. Motivarea acestei 
”concedieri” i-a uimit pe mulți 
atunci prin cinismul ei: pentru 
declarații politice în mass-me-
dia cu privire la necesitatea de a 
dizolva parlamentul, fapt ce con-
travenea statutului CC!

Victor Popa, pe atunci depu-
tat PL, l-a acuzat pe Pulbere — 
numai să nu rîdeți! — că dezbină 
societatea. Pentru aceasta, Popa 
va deveni membru al CC și va 
lua decizii care în loc să conso-
lideze societatea o vor duce… la 
limita exploziei.

În realitate, Pulbere a fost 
eliminat inclusiv pentru că CC 
încerca să se opună (fi e și destul 
de anemic) deciziilor Alianței. 
De exemplu, la 24 iunie 2010, 
președintele interimar al Moldo-
vei Mihai Ghimpu a semnat un 
decret cu privire la instituirea în 
țară a zilei ocupației sovietice. 
CC a anulat decretul, califi cîn-
du-l drept neconstituțional.

CÎND VULPOILOR 
LE-AU STRÎNS COZILE
Dar atunci cînd, cu altă 

ocazie, Pulbere a declarat că 
parlamentul a încălcat în mod 
grosolan Constituția și trebuie 
dizolvat, Alianța și-a pierdut ier-
tarea.

Deși, în fond, Pulbere doar a 
indicat că mai întîi trebuia ales 
speakerul, apoi președintele și 
abia după aceasta președintele 
trebuia să propună candidatura 
premierului! Dar Alianța avea 
doar 53 de mandate. Nu avea 
voturi sufi ciente pentru a alege 
președintele (erau necesare 61). 
Și Alianța a optat pentru fărăde-
lege, numind mai întîi speakerul, 
pe care l-au desemnat președinte 
interimar. Iar președintele inte-
rimar Ghimpu a propus pentru 
funcția de prim-ministru candi-
datura lui Vlad Filat. Alegerile 
președintelui au fost organizate 
în decembrie 2009 și... au eșuat 
cu brio! Și atunci, în loc să di-
zolve parlamentul, ei au apelat 
la Comisia de la Veneția, care 
le-a ridicat imediat oamenilor 
săi mingea la plasă, explicînd că 
parlamentul nu poate fi dizolvat 
„de două ori într-un singur an 
electoral”.

Uite așa eurobirocrații i-au 
dăruit tocmai un an de prospe-
ritate Alianței! Căci, conform 
Constituției, după eșecul alege-

rilor președintelui, parlamentul 
trebuia dizolvat imediat!

MAGISTRAȚII: 
CETĂȚENI STRĂINI, 
MASONI 
ȘI MILIONARI
După demiterea lui Pulbe-

re, calea spre capturarea CC s-a 
deschis. În anii 2011-2013, PL 
și PDM și-au promovat oame-
nii în funcțiile de magistrați ai 
CC. Acești magistrați – absolut 
din întîmplare! - s-au dovedit a 
fi cetățeni ai României vecine. 
S-a ajuns la absurdul total: Tu-
dor Panțîru, ex-senator al Româ-
niei, devine, în februarie 2013, 
membru al CC, iar la 12 mai 
2017, președintele acesteia! 5 ju-
decători din 6 au fost politicieni 
activi — V. Popa (PL), A. Tă-
nase (deputat, ministru PLDM), 
Aurel Băieșu (deputat PDM), 
P. Răilean (președintele CEC 
al PCRM), T. Panțîru (senator 
român, PSD). Doi șiau ascuns 
apartenența la organizații ma-
sonice – Ig. Dolea și A. Băieșu. 
Iar 5 judecători din 6 s-au dove-
dit a fi milionari în lei: Tănase, 
Băieșu, Panțîru, Dolea, Răilean!

Unii judecători au avut relații 
de afaceri cu Partidul Democrat. 
De exemplu, soția lui Tănase a 
prestat servicii pentru întreprin-
derea Moldtelecom, afl ată sub 
controlul PDM. Patru judecători 
din șase au avut probleme seri-
oase cu integritatea și alte încăl-
cări de lege.

De exemplu, Tănase, Panțîru, 
Popa și-au tăinuit averea, Răi-
lean a prejudiciat statul de 600 
000 de lei la reparația Curții de 
Apel, fapt refl ectat de raportul 
Curții de Conturi.

Și cu toții erau suspectați că 
servesc fățiș sau pe jumătate fățiș 
PDM. Astfel, A. Tănase chiar a 
candidat pe listele PDM în anul 
2007, P. Răilean s-a dovedit a fi 
socrul lui Bogdan Zumbreanu de 
la CNA, T. Panțîru este bun prie-
ten cu A. Tănase, Băieșu e mem-
bru al PDM, Popa – membru al 
PL etc.

CUCERIREA CETĂȚII 
ȘI RE-CROIREA
După ce a capturat CC, Par-

tidul Democrat a început a utili-
za acest organ pentru lichidarea 

oponenților săi și capturarea 
întregii puteri în țară. Concomi-
tent, cetățenii români din CC au 
început să promoveze fățiș inte-
resele statului vecin.

Vom cita doar cîteva exem-
ple, deși ele sînt cu zecile.

La 22 aprilie 2013, CC a 
luat decizia care pur și simplu 
l-a distrus pe V. Filat ca poli-
tician. Adică, CC a hotărît că 
un candidat față de care există 
„suspiciuni de corupție” (din 
partea „păpușarului”?) nu poa-
te deveni premier! Prezumția 
de nevinovăție? Scuipăm pe ea! 
Însă atunci cînd în funcția de 
premier a venit P. Filip, demis 
anterior pentru corupție, CC a 
păstrat cu mîndrie tăcerea.

La 20 mai 2013, CC a decla-
rat ilegală revocarea din funcție 
de către parlament a procuro-
rului general Corneliu Gurin. 
Și asta cu toate că el a fost de-
semnat în funcție cu încălcări 
extrem de grave! Astfel, CC a 
păstrat Procuratura Generală sub 
controlul PDM. La 5 decembrie 
2013, Curtea Constituțională 
a luat decizia că limba de stat 
este limba română! Motivarea 
e nemaipomenită. Declarația de 
independență e mai presus de 
Constituție, chiar dacă în aceas-
ta din urmă e scris că Constituția 
este legea supremă și că nu exis-
tă nimic mai presus de ea (Art. 
7). Fleacuri, important este altce-
va: în Declarație e scris că limba 
este română!

La 4 martie 2016, CC anu-
lează cîteva articole întregi ale 
Constituției care au fost în vi-
goare timp de 16 ani și readuce 
alegerea directă a președintelui 
țării. Și asta în pofi da Articolu-
lui 17 (a) al Legii cu privire la 
CC, conform căreia judecăto-
rii CC sînt obligați să respecte 
Constituția și nu să o schimbe 
sau să o re-croiască!

La 2 mai 2017, CC a recu-
noscut afl area contingentului 
militar rus drept ilegală, iar 
Transnistria – drept parte ocu-
pată a Moldovei. Asta în timp ce 
politica externă este prerogativa 
președintelui, și nu a CC. Cu atît 
mai mult cu cît toată lumea știe 
că sub ocupație este tocmai CC! 
După cum se știe și sub ocupația 
cui se afl ă ea.

La 27 iulie 2017, patru 
cetățeni ai României din CC 
i-au privat pe cetățenii Moldo-
vei de dreptul la referendum. 
Președintele este acuzat de uzur-
parea puterii, este anulată deci-
zia lui cu privire la referendum!

La 17 octombrie 2017, este 
adoptat ă decizia CC cu privi-
re la posibilita tea de a numi 
miniștrii evitînd președintele! 
Parlamentul obține dreptul de a-l 
înlătura temporar pe președintele 
țării, drept pe care nu-l avea 
pînă acum. Cu alte cuvinte, 
președintelui nu i-a fost luat 
doar dreptul de a bloca legile, 
ci și dreptul de veto la numirea 
miniștrilor! Mai mult decît atît, 
este un nou mecanism contra 
președintelui – înlăturarea tem-
porară de la putere.

Cu alte cuvinte, de fi ecare 
dată cînd președintele se va opu-
ne voinței oligarhilor, atribuțiile 
lui vor fi îndeplinite fi e de parte-
nerul de afaceri al lui Plahotniuc, 
P. Filip, fi e de fi nul lui, A. Can-
du. Ei vor fi pe rînd președinți 
interimari. Și aceasta nu este 
uzurparea puterii, ce vorbiți! 
Este înlăturarea temporară a 
președintelui din cauza neexecu-
tării Constituției!

Și iată că la 20 octombrie, 
CC își permite încă o potlogărie 
ordinară – satisface sesizarea pu-
terii mafi otice de înlăturare tem-
porară a președintelui! Trebuie să 
recunoaștem că o atare inovație 
nu există în nici una dintre țările 
civilizate. Președintele fi e că 
este demis prin intermediul unei 
complicate proceduri de impea-
chment, fi e că veto-ul lui este 
depășit prin majoritate de voturi! 
Dar să fi e înlăturat de fi - ecare 
dată cînd o dorește o oarecare 
”majoritate” care nu reprezintă 
pe nimeni – este într-adevăr cul-
mea absurdului și a nelegiuirii!

OCCIDENTUL ESTE 
PE PARTEA 
TENEBROASĂ
Apropo, credeți că APCE, 

Comisia de la Veneția, UE și-
au exprimat dezaprobarea dură 
vizavi de această nelegiuire? Da 
de unde! La 13 octombrie 2017, 
însuși președintele Comisiei de 
la Veneția a aprobat nelegiuirile 
CC, sfătuindu-l pe președinte să 
trateze cu respect samavolnicia 
acesteia!

— Eu am afl at că președintele 
Republicii Moldova a făcut niște 
declarații foarte critice, în care a 
pus la îndoială hotărîrile Curții 
Constituționale și imparțialitatea 
judecătorilor Curții. Aș vrea să 
amintesc că într-un stat demo-
cratic, reglementat de supremația 
legii, critica hotărîrilor Curții 
Constituționale este admisibilă 
doar atunci cînd este respectu-
oasă, - a declarat Buquicchio. 
Bună treabă! Dar de declarația 
șefului său, a secretarului ge-
neral al Consiliului Europei, T. 
Iagland, că Moldova e capturată 
de oligarhi Buquicchio a uitat? 
Și nu vede nici faptul că CC i-a 
ajutat s-o facă? În această ordi-
ne de idei, se iscă unele întrebări 
serioase. Oare chiar să nu știe 
Buquicchio că în CC a Moldovei 

sînt 4 cetățeni ai altui stat, ceea 
ce, evident, nu e în nici o țară 
a Consiliului Europei? Oare să 
nu fi citit el Legea cu privire la 
Curtea Constituțională № 317-
XIII din 13.12.1994, în care e 
scris clar: „Articolul 1 (3) Cur-
tea Constituțională a) garantea-
ză supremația Constitu ției”? 
D e ce altfel ar fi tăcut atunci 
cînd CC a decis că Declarația 
de independență e mai presus 
de Constituție? Dar iată și Ar-
ticolul 17: „Judecătorul Curții 
Constituționale este obligat: a) 
să-și îndeplinească atribuțiile 
cu imparțialitate și în respectul 
Constituției”.

Dar CC a încălcat-o în repe-
tate rînduri! Inclusiv la 17 oc-
tombrie 2017! Căci nicăieri în 
Constituție nu e scris că parla-
mentul poate numi miniștri oco-
lind implicarea președintelui! Și 
atunci, cum putea CC să adopte 
o astfel de decizie? Și de ce a ac-
ceptat Buquicchio să facă acest 
pas strigător la cer susținîndu-i 
pe acești domni completamente 
discreditați? Să fi e oare pentru că 
UE este în confl ict cu Rusia, iar 
Rusia îl susține pe președintele 
Moldovei? Imposibil!

Și ultima remarcă. Articolul 
4 (1): Curtea Constituțională: 
a) exercită, la sesizare, contro-
lul constituționalității legilor, 
regulamentelor și hotărîrilor 
Parlamentului, a decretelor 
Președintelui Republicii Mol-
dova etc. b) interpretează 
Constituția…”

La 5 decembrie 2013, ei au in-
clus Declarația de Independență 
în textul Constituției, eliminînd 
astfel articolul în vigoare cu pri-
vire la limba moldovenească! 
Doar a fost o nelegiuire crasă! În 
care țară a lumii CC are aseme-
nea atribuții? Dar Buquicchio a 
găsit de cuviință să tacă și atunci. 
Căci aceasta îi convenea Româ-
niei, membru al NATO și UE.

Poftim, serviți Europă, pof-
tim, serviți democrație!

«OPOZIȚIA» 
GÎNGURINDĂ
Pe fundalul acestor eve-

nimente, cei din tabăra 
pseudopoziției și a massmedia 
de dreapta erau cît pe ce să se 
înece de încîntare… Portalul 
Independent, apropiat de PAS-
DA, jubila! Dodon, chipurile, 
s-a speriat, s-a ascuns. Portalul 
Ziarulnational nu-și ascundea 
satisfacția: a venit momentul 
să i se dea lovitura de grație 
președintelui! Leancă a declarat, 
jubilînd, că pregătește o lege cu 
privire la răspunderea penală a 
președintelui în cazul în care va 
refuza să adopte deciziile antipo-
pulare ale Partidului Democrat și 
ale stăpînului acestuia.

În realitate, absurdul constă 
în faptul că așa-zișii luptători cu 
„păpușarul” l-au aplaudat zgo-
motos pentru uzurparea puterii. 
Și tot ei cer înlăturarea defi - niti-
vă a lui Dodon, care îl împiedică 
pe oligarh să devină premier!

Mai aveți întrebări?
Eu nu am.

Bogdan ȚÎRDEA
Doctor în ştiințe politice
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