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S-a produs ceea ce au presupus majoritatea experților și
mulți politologi: Dorin Chirtoacă a fost eliberat de sub arest
și a revenit la Primărie. A fost
eliberat la fel ca și alți liberali
– Iurie Chirinciuc, ex-ministru
Transporturilor, reținut pentru luare de mită; fostul șef al
Direcției transport a capitalei,
Igor Gamrețchi, autorul schemei
frauduloase cu privire la parcări;
Nistor Grozavu cel care a semnat contractul cu privire la parcări și multe altele. Așa cum am
spus anterior, arestul lui Dorin
Chirtoacă a fost doar un pretext în speranța de a eșua referendumul și de a-l menține
în funcție. Majoritatea de la guvernare a înțeles că referendumul va fi validat și speră la ultima soluție – încearcă să schimbe
situaţia prin participarea nemij-

locită la dezbateri televizate şi la
întîlniri cu alegătorii.
Pe de altă parte, prin intermediul legii „lui Ghimpu”
cu privire la statutul Municipiului Chişinău care prevede
atribuirea unor împuterniciri
suplimentare primarului, Sil-

via Radu a fost numită primar
interimar. Aceasta din urmă a
fost numită de către unul din
principalii figuranţii în dosarul
penal cu privire la parcări, cel
care a semnat respectivul contract, primarul interimar, Nistor
Grozavu. Un interimar a numit
un alt interimar, această situaţie este un non-sens juridic, pe
care nu îl veți întîlni nicăieri în
lume.
În acest mod, dacă referendumul nu va fi validat şi nu vor
urma alegeri anticipate pentru
funcția de primar, în primăva-

Susțineți revocarea
primarului general al
municipiului Chișinău,
Dorin Chirtoacă?

SPECTACOLUL A LUAT SFÎRȘIT!

CHIRTOACĂ A FOST ELIBERAT!
ra anului 2018, oraşul va fi administrat sau de şantajabilul şi
figurantul mai multor dosare
penale Dorin Chirtoacă, sau de
protejata Partidului Democrat,
Silvia Radu care a fost numită
formal de un alt figurant în dosare penale și reținut anterior,
Nistor Grozavu.

Toţi experţii sunt de aceeași
părere: referendumul reprezintă unica modalitate de a obţine
alegeri anticipate pentru funcția
de primar în primăvara anului
2018, iar boicotul referendumului este ultima şansă a Partidului
Democrat de a-şi păstra controlul asupra Primăriei.
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BOICOTUL REFERENDUMULUI ESTE DOAR ÎN INTERESUL PARTIDULUI DEMOCRAT
Experții care au diferite viziuni politice și geopolitice au aceeași opinie
Experţii şi activiştii civici despre situaţia din capitală în ajunul referendumului - pe reţelele de socializare şi nu numai
PARTIDELE DE DREAPTA NU AU MOTIVE PENTRU
A BOICOTA REFERENDUMUL

Așa cum am scris săptămîna trecută și cum îi spuneam doamnei
Valentina Ursu într-un interviu care va apare curînd - domnul Plahotniuc
a numit-o pe Silvia Radu în funcția de primar interimar. Am greșit însă
perioada, credeam că va fi după referendum. Uite că acum totul a devenit
foarte clar. Acum partidele de dreapta nu mai au nici un motiv, măcar
formal, să boicoteze referendumul de pe 19 noiembrie. Acesta nu e un
referendum cu privire la demiterea lui Dorin Chirtoacă (care oricum
merită). Este referendum care va răspunde la o întrebare cu două opțiuni: „desfășurăm alegeri
sau îi lăsăm orașul lui Vladimir Plahotniuc?”

Valeriu PAŞA, activist civic și expert al Asociației „WatchDog.MD”
www.facebook.com/pasha.valeriu

PLATFORMA „DA” ŞI
PAS ÎŞI POT REVEDEA
DECIZIA DE A BOICOTA
REFERENDUMUL.
Consiliul Municipal Chișinău a
fost votat de cetățeni, deci este o
instituție locală legală și legitimă.
Noul primar interimar nu a fost
votat de alegători, a fost în mod
fraudulos numită doamna în
post, deci nu are nicio legitimitate. Cu titlu de informare
- pentru dna Radu la așa-numitele alegeri prezidențiale în
capitală au votat 1 472 de oameni - 0,2% din numărul total
al alegătorilor. Cam acesta este nivelul de susținere a dnei
în Chișinău. După mine și din punct de vedere legal pot fi
întrebări.
Eu cred că CMC nu ar trebui să accepte un astfel de edil.
Două mișcări care-mi vin imediat în minte: 1. Stoparea
ședințelor CMC și ignorarea tuturor inițiativelor intrusei;

Noul primar nu a fost votat de
alegători. Aceasta a fost numit
în funcție în mod fraudulos, din
acest considerent nu are nici o
legitimitate
2. Adresarea imediată din numele CMC către Congresul
autorităților locale și regionale al Consiliului Europei pentru
o reacție la cele întîmplate.
P.S. Cred că Platforma DA și PAS și-ar putea revedea
decizia de a boicota referendumul.
Astăzi Vladimir Plahotniuc a anulat alegerile locale în
Chişinău. Opoziţia trebuie să participe la referendum și să
întoarcă chișinăuienilor dreptul de ași alege propriul primar!

Alexei TULBURE, ex-reprezentant al R. Moldova
în Consiliul Europei şi ONU

Plahotniuc a anulat alegerile
locale în Chișinău, iar
opoziția trebuie să participe
la referendum și să întoarcă
cetățenilor alegerile!

A FI
SAU A NU FI?

Felicitări cetățeanului Plahotniuc, cu prilejul acaparării Primăriei. Azi Silvia Radu a fost
numită „primar” general interimar. Кто бы сомневался...
(Cine s-ar fi îndoit)
Sau mergem la referendum și organizăm alegeri anticipate la Primărie, sau o lăsăm pe mâna lui Vladimir
Plahotniuc. „A fi sau a nu fi”?

Sergiu TOFILAT, prezentator TV, expert în energetică
www.facebook.com/sergiu.tofilat

EXISTĂ O SOLUȚIE – TOŢI LA REFERENDUM

Astăzi, situaţia în Chişinău este una nu doar deplorabilă, ci
chiar scăpată de sub control. Putem urmări colapsul transportului, apărut din cauza conducerii corupte, probleme nerezolvate
cu sistemul de canalizare, evacuarea deşeurilor şi multe altele.
Totuşi, la acestea s-a mai adăugat o problemă – noi, cetăţenii de
rînd, locuitorii capitalei, am fost privaţi de principalul nostru
drept, dreptul de a conduce, acesta fiind prevăzut şi oferit nouă
prin Constituţie.
Primarul interimar decide de sine stătător şi la propria discreţie
probleme de numire a cadrelor, sau mai exact, o face aşa cum le dă în cap sus-puşilor.
Există o întrebare de ordin juridic: cum se fac posibile astfel de lucruri? Nu este destul că
domnul Grozavu nu este un primar ales al oraşului, ci unul numit pentru interimat, ceea
ce înseamnă că nu este împuternicit cu prerogativa de numire în funcţii a adjuncţilor şi
cu atît mai mult cea de
Nu este suficient că domnul Grozavu nu este
a transmite cuiva împuternicirile.
un primar al orașului ales de cetățeni, ci unul
Şi ca jurist, şi ca cetănumit pentru interimat, ceea ce înseamnă că nu
ţean am o întrebare: în
este împuternicit cu prerogativa de a numi în
ce ţară se poate întîmpla
funcții și cu atît mai mult, de a transmite cuiva
ca o persoană ce figuîmputerniciri
rează într-un dosar penal în calitate de acuzat,
să semneze documente importante şi să deţină o funcţie? Este un non-sens atît juridic,
cît şi democratic.
Însă există o soluție! Noi, cetăţenii Republicii Moldova, trebuie să ne deşteptăm, să
luăm puterea în mîinile noastre, să ieşim la referendum şi să arătăm tuturor celor care vor
să ne ia acest drept, că nu trebuie să se joace cu poporul. Haideţi să facem primul pas, să
oprim dezmăţul şi ilegalităţile din oraşul nostru şi atunci ne vom putea salva ţara.
Serghei MIŞIN, doctor în Drept,
expert în drept constituţional

AR FI MAI BINE DACĂ DOAMNA RADU
AR DEVENI PRIMAR ÎN URMA UNOR
ALEGERI POPULARE PRIN VOTUL EXPRIMAT AL CETĂȚENILOR
Ce cred despre faptul că o femeie a devenit primar?
Le-am zis că e fain, dar și mai fain era dacă dna Radu
ajungea primar în urma unor alegeri populare prin votul
exprimat al cetățenilor. Așa, femeia aia e omul cuiva.
Pe de altă parte, am zis, nu-mi amintesc ca Silvia Radu
să se fi făcut remarcată prin declarații feministe, prin luări
publice de atitudini pe problema inegalităților de gen, să fi
promis că va promova femei și va asigura oportunități egale
ambelor genuri.
Deci, puțin prilej de entuziasm.

Vitalie SPRÎNCEANĂ, jurnalist, sociolog, filosof, prezentator TV
www.facebook.com/vitalie.sprinceana

BOICOTUL ESTE O STRATEGIE GREȘITĂ, CONVENABILĂ PD-ULUI
Nu-mi pare corect din mai multe puncte de vedere. În general, administrarea liberală din ultimii ani a capitalei e un fiasco
total. Nu înțeleg, de ce nu ar trebui să participi la demiterea unui primar incompetent, incapabil și corupt, cu un vagon de dosare
penale. Ca să nu te asociezi cu socialiștii? Dar acest fapt nu are legătură cu esența problemei. Problema e alta. Și în plus, cu ce
este mai bună asocierea cu PD care e autorul acestui scenariu, și pledează pentru boicotarea referendumul?
În acest fel PD-ul va păstra controlul asupra capitalei. Ce a cîștigat opoziția? Nimic!

Victor CIOBANU, analist politic
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PRIVIND DEMISIA PRIMARULUI GENERAL DE CHIŞINĂU

UNDE

Procedura de participare la vot nu va dura mai mult de 30 de minute –
este mai puţin decît timpul pe care majoritatea dintre chişinăuieni îl petrec zilnic,
din cauza ambuteiajelor, în troleibuze, autobuze, microbuze sau automobile.

Participaţi la referendum la secţia de votare, la care veniţi de regulă la alegerile
parlamentare sau locale (de alegere a primarului).

CÎND
SUNĂM

DUMINICĂ

19 noiembrie de la 7:00 pînă la 21:00

CE TREBUIE SĂ FACEM

Cu o zi înainte de referendum,
sunaţi-vă prietenii, rudele şi persoanele apropiate, care locuiesc
şi au viza de reședință în mun.
Chişinău, pentru a le aminti că
la 19 noiembrie trebuie să iasă
la referendum deoarece fiecare vot este important!

VENIM

RĂSPUNDEM

La 19 noiembrie, veniţi la
secţia de votare la locul de
trai, cu buletinul de identitate (la fel ca şi în cazul
oricăror alte alegeri) şi veţi
primi buletinul de participare
la referendum.

Buletinul va conţine doar o
singură întrebare: „Susţineţi revocarea din funcţie a primarului
general Dorin Chirtoacă” şi două
variante de răspuns – „PENTRU”
şi „CONTRA”. Aplicăm ștampila
în dreptul variantei „PENTRU” şi
aruncăm buletinul în urna de vot.

CE LUĂM
CU NOI LA SECŢIA
DE VOTARE

Doar buletinul de identitate
cu fișa de însoţire ce conține
menţiunea privind înregistrarea la domiciliu.
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ANTI-CHIRTOACĂ

Stimate chişinăuian!

Referendumul „anti-Chirtoacă” reprezintă unica modalitate de a elibera oraşul de haos şi de a opri tentativa de capturare a capitalei
de către Partidul Democrat şi sateliţii acestuia. Doar prin demiterea lui Chirtoacă prin referendum, chişinăuienii îşi vor putea alege
un nou primar în cadrul alegerilor anticipate din primăvara anului 2018, care să corespundă așteptărilor fiecărui cetățean.
Dacă referendumul va eşua, or anume acesta este scopul urmărit de guvernarea PD care speră la o prezenţă joasă, Chirtoacă va
reveni în funcție și va fi șantajat și controlat de Partidul Democrat. Sau, lucru și mai grav, oraşul va ajunge să fie administrat de
o persoană numită direct de Partidul Democrat, aceasta fiind deja pusă provizoriu în fotoliul de primar prin intermediul lui Grozavu
care a semnat scandalosul contract privind parcările din oraș și pe numele căruia sunt deschise dosare penale. Anume boicotul este
ceea de ce are nevoie Partidul Democrat!
Altfel spus, dacă referendumul va eşua, alegerile locale NU vor avea loc iar oraşul va fi administrat de Partidul Democrat prin
intermediul lui Dorin Chirtoacă sau Silvia Radu. Chirtoacă este totalmente compromis, pe numele lui fiind deschise mai multe
dosare penale, iar Silvia Radu - nu a fost aleasă de nimeni şi este cunoscută doar datorită experienţei de administrator a scandalosului monopolist furnizor de energie electrică „Union Fenosа”.
Anume din acest considerent fiecare vot contează. La 19 noiembrie, vom face pasul decisiv spre eliberarea Chişinăului de sub
conducerea hoţilor, escrocilor şi a corupţilor. Vă rugăm să rezervaţi în această zi aproximativ o jumătate de oră din timpul dvs. pentru a veni, ca de obicei, la secţiile de votare. Veniți împreună cu membrii familiilor dvs., rudele şi vecinii, toți cei cu drept de vot.
Împreună vom elibera oraşul de hoţie, corupţie şi incompetenţă!
Să oferim Chişinăului o şansă să se dezvolte!

DUPĂ VALIDAREA REFERENDUMULUI

LA PRIMĂVARĂ VOR AVEA LOC ALEGERI ANTICIPATE PENTRU FUNCŢIA DE PRIMAR

ALEGE

SAU

SAU

TU DECIZI

CINE SĂ FIE DEMIS

ASTĂZI

ŞI CINE VA FI PRIMAR
ÎN PRIMĂVARĂ ANULUI 2018

PENTRU TINE

VA DECIDE PARTIDUL DEMOCRAT
CARE DEJA ȘI-A DESEMNAT PROPRIUL PRIMAR
ȘI ÎL CONTROLEAZĂ DEPLIN PE DORIN CHIRTOACĂ
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