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PENTRU ȚARĂ! PENTRU POPOR!

TOP 10 AL REPUBLICILOR 
PREZIDENȚIALE

Partidul Socialiștilor continuă să colecteze semnături 
pentru trecerea la forma prezidențială de guvernare. 
Aducem mai multe argumente în favoarea consolidării 
puterii Președintelui ales de popor.

Ziarul „Socialiștii” a elaborat un rating: 
10 țări dezvoltate ale lumii cu forma 
prezidențială de guvernare

DE CE OPTĂM PENTRU FORMA 
PREZIDENȚIALĂ DE GUVERNARE?
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MOLDOVA ESTE PENTRU O REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ

UN PREȘEDINTE PUTERNIC – O ȚARĂ PUTERNICĂ

PENTRU ORDINE
ȘI DREPTATE
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REPUBLICĂ PREZIDENŢIALĂ

De ce în prezent forma 
parlamentară de guvernămînt 
este ineficientă?

În prezent, în Moldova, este evidentă criza pute-
rii – majoritatea parlamentară este ţesută din depu-
taţi din tabere ideologice diametral opuse, care au 
venit în Legislativ pe liste de partid, dar, ulterior, 
au trecut dintr-o tabără în alta. Toată lumea, şi ale-
gătorii, şi experţii conștientizează foarte bine faptul 
că actuala majoritate parlamentară este rezultatul 
activității organelor de drept şi a stimulenţilor fi-
nanciari. Adunaţi cu zăhărelul, şi prin constrîngeri. 
Unde este nevoie, se recurge la dosare penale sau 
la ameninţări de urmărire penală, iar pe alocuri are 
loc o elementară corupere şi acordarea aşa-numitor 
„burse”.

În opinia mai multor experţi, actualul sistem de 
conducere a ţării face să fie imposibil de reacţi-
onat în mod operativ şi eficient la problemele ce 
apar în ţară. În ultimii 9 ani de guvernare a şiru-

lui interminabil de Alianţe, politicul a fost trans-
format în haos.

Parlamentul numeşte guverne reieşind din intere-
se de partid, astfel Guvernul activează în exclusivi-
tate în interesele propriilor partide. Şi, lucrul cel mai 
important, în ţară lipseşte un „gospodar”, gata să-şi 
asume întreaga răspundere pentru situaţia creată și 
solicitarea pentru o asemenea figură există deja.

Alegerile prezidenţiale au demonstrat că lu-
mea este gata şi doreşte să-şi aleagă de sine stă-
tător Preşedintele ţării, fără a lăsa acest drept în 
posesia Parlamentului. Respectiv, lumea doreşte 
ca Preşedintele pe care şi l-a ales să dispună de 
toate împuternicirile pentru a-şi realiza pe de-
plin promisiunile. Potrivit tuturor sondajelor de 
opinie, majoritatea cetăţenilor ţării se pronunţă 
pentru republică prezidenţială.

Îmi este ruşine pentru reputaţia pe care o are Moldova. 
Dintr-un „ţinut înfloritor unde trăieşte un popor ospitalier şi 
darnic”, ne-am transformat în „ţara speranţelor pierdute, a de-
cepţiei europene, a guvernării imprevizibile şi una contrain-
dicată pentru a fi vizitată de străini (cine ți-ar putea spune cu 
certitudine dacă vei fi deportat sau ba?)”. Puterea legislativă 
şi cea executivă te dezgustă prin servilismul manifestat față 
de „partenerii de dezvoltare”. Ei sînt gata să facă orice de dra-
gul unui grant sau al unui nou credit. Fac orice, cu excepţia 

dezvoltării ţării. Datorită lor Moldova are statutul de cerșetoare. Unde s-a mai vă-
zut una ca asta într-un stat independent şi suveran? Unde este mîndria? Unde este 
onoarea? Unde este demnitatea?

Ţara are nevoie de schimbări fundamentale. Da, de alegeri. Da, probabil, de 
schimbarea formei de guvernămînt. Şi de ce nu de o trecere la republica preziden-
ţială? Actuala formulă s-a epuizat. Nestimaţilor domni de la guvernare, cei care fac 
de ruşine ţara, cei care o distrug, eliberați calea unor idei şi inițiative noi!

Elena PAHOMOVA, prezentatoare TV                        

Pentru toate ţările cu forma parlamentară de gu-
vernămînt le sunt caracteristice crize şi dificultăți 
permanente. Un exemplu elocvent în acest sens este 
Japonia, unde, începînd cu anul 1990, timp de apro-
ximativ 28 de ani este înregistrată o stagnare econo-
mică. Actualmente, PIB-ul acestei ţări este la nivelul 
anului 2000. Perioada anilor 90, în Japonia, a rămas 
în istoria ţării drept „un deceniu ratat”.

Un alt exemplu este Italia, la fel republică parla-
mentară, una dintre cele mai problematice ţări din 
Europa. Datoria externă a Italiei constituie 144% 
din PIB. Acolo, o dată la doi ani, are loc schimbarea 
guvernului. Mai gravă este situaţia doar în Grecia şi 
Spania, unde guvernul la fel este responsabil în faţa 

Parlamentului.
Încă un exemplu 

este Germania, unde, 
după alegerile parla-
mentare, deja timp de o jumătate de an, nu s-a re-
uşit formarea unui guvern funcţional. Indicatorii 
economici înalţi ai Germaniei nu trebuie să inducă 
pe nimeni în eroare: aceştia sînt asiguraţi de cîteva 
landuri.

Pe de altă parte, ţările în care se înregistrează o 
stabilitate internă şi o creştere susţinută, au o struc-
tură de guvernămînt dură. Un exemplu elocvent în 
acest sens este China, a cărei economie este într-o 
creştere continuă, începând cu anii 90, şi care, la mai 

mulţi indicatori, a ieşit pe poziţii de lider mondial. 
Marile puteri mondiale – SUA, Franţa, Rusia – sînt 
ţări cu formă prezidenţială de guvernămînt. Republi-
că prezidenţială este şi Coreea de Sud, acest „tigru 
asiatic”, una din economiile fruntaşe în lume. Sin-
gapore îşi datorează dezvoltarea metodei de guver-
nămînt autoritare a lui Li Kuan Yew.

Parlamentarismul în forma sa extremă poate fi 
comparat cu o tumoare oncologică sau cu o gangre-
nă. Acest model este capabil să distrugă orice stat. 
Dacă o ţară îşi doreşte un progres în dezvoltare, pă-
lăvrăgeala îi este contraindicată. Între dezvoltare şi 
parlamentarism de fiecare dată trebuie să se aleagă 
doar una.

Oleg MATVEICEV, candidat în ştiinţe filosofice, 
profesor al Şcolii Superioare de Economie, scriitor, 

consultant politic, or. Moscova 

Din toate formele posibile de guvermămînt într-
un stat modern republica prezidenţială este, în opinia 
mea, varianta optimală.

În primul rînd, pentru că ea este mai firească pen-
tru mentalitatea majorităţii popoarelor. 

În al doilea rînd, ea este mult mai eficientă sub 
aspectul construirii aparatului de stat, cînd o mare par-
te din funcţiile publice este concentrată pe o singură 
persoană, care este responsabilă pentru ţară.

Şi, în al treilea rînd, forma prezidenţială de gu-
vernămînt este mai stabilă. Ea oferă posibilitatea de 
a evita tot felul de crize parlamentare, cînd partidele politice nu pot găsi un 
compromis privitor la figura prim-ministrului şi alţi membri ai Guvernului. 
În rezultat, avem lebăda, racul şi ştiuca şi, drept urmare – anarhia, haosul în 
economie şi noi alegeri, care costă o sumedenie de bani. Exemple în acest 
sens sînt destule – de la Belgia pînă la Grecia.

Nikolai KREMLIOV, politolog, or. Moscova

Pentru prima dată în mai bine de 25 de ani ai independenţei 
moldoveneşti, statul se confruntă cu o criză atît de acută şi atît de 
amplă. Guvernul, Parlamentul, puterea judiciară şi Curtea Consti-
tuţională, autorităţile locale – niciodată pînă acum nivelul de încre-
dere faţă de acestea din partea cetăţenilor de rînd nu a mai fost atît de scăzut. S-ar pă-
rea că, gata, proiectul întitulat Republica Moldova poate fi „închis”. Cu toate acestea, 
sînt profund convins că nu toate şansele au fost folosite. La momentul actual, după 
un an de activitate a lui Igor Dodon în postul de şef al statului, ratingul Preşedinţiei 
şi a Preşedintelui ales de popor demonstrează o creştere dinamică, depăşind nivelul 
cumulat al încrederii faţă de toate ramurile puterii luate la un loc. Astfel, potrivit ulti-
mului sondaj de opinie, nivelul de încredere faţă de Preşedintele ţării este de 

56,2%. Mai mare este doar încrederea cetăţenilor Moldovei faţă de Biserică, aici 
raportul fiind de 66,4%. Pentru comparaţie – nivelul de încredere faţă de Guvernul 
Filip este de doar 35,2%, iar cel faţă de Parlament  în genere este de 14,3%. În situaţia 
creată, Preşedintele, ca unicul element component al puterii cu o încredere impună-
toare din partea cetăţenilor, ar trebui să preia toate pîrghiile necesare pentru a conduce 
ţara. Şi formatul de “republica prezidenţială” este cel mai potrivit în această privinţă.

Mihail Ahremţev, politolog                                           

Dacă, în Moldova, se va păstra actualul sistem de 
guvernămînt, ţara ar putea să dispară în cîţiva ani. Deja 
acum deputaţii Parlamentului fug uşor dintr-o fracţiune 
în alta în schimbul unor favoruri şi privilegii sau fiind su-
puşi ameninţărilor şi şantajului. Deputaţii aleşi pe listele 
partidelor de stînga votează pentru rezoluţii anti-ruseşti, 
pentru interzicerea emisiunilor din Rusia, pentru limba română în Constituţie, 
pentru desemnarea miniştrilor-unionişti. Acest lucru înseamnă că, mîine, orica-
re dintre ei, sub presiune, ar putea vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi 
alipirea ţării la România.

Astfel, sistemul parlamentar este foarte periculos pentru Moldova. Doar Pre-
şedintele care este exponentul voinţei întregului popor, avînd împuternicirile de 
a numi şi de a destitui Guvernul, este o garanţie a păstrării statalităţii Republicii 
Moldova.

Vladimir Bucarschi, politolog

4 milioane 336 mii
Anul 1991

Anul 2014

Ţara dispare…

2 milioane 913 mii 

În Moldova, forma parlamentară 
de guvernămînt a generat criza totală a puterii3 beneficii ale formei prezidenţiale de guvernămînt

Fără un Președinte puternic la guvernare 
Moldova poate să dispară de pe harta lumii

Dintr-un ţinut înfloritor cu oameni ospitalieri   
ne-am transformat în ţara speranţelor pierdute

Dacă se dorește un progres în dezvoltarea ţării – 
flecăreala parlamentară este contraindicată 
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Oficiul central 
PSRM – 

mun. Chișinău
str. S.Lazo 25 022817877

Sect. Centru – 
mun. Chișinău

str. 31 August, 62 022277374

Sect. Botanica – 
mun. Chișinău

str. Decebal 139B, et.2
of. 211 022636377

Sect. Buiucani – 
mun. Chișinău

str. Alba Iulia 89/4 022817900

Sect. Ciocana – 
mun. Chișinău

str. A. Russo 24/2 022476399

Sect. Rîșcani 
mun. Chișinău

 str. Miron Costin 18/2 022877000

Mun. Bălți str. Dostoevschi 63 023128273

or. Briceni str.Eminescu 77C  024792992

or . Edineț str. Independenţei, 76/3 024681102

or. Dondușeni str. Feroviarilor 7 025124159

or. Drochia  str. Varlaam 16 a 025222696

or. Rîșcani str. Independenţii 40 025694077

or. Soroca str. Al. cel Bun 31 023024918
or. Glodeni str. Zgîrcea 1a, 024923634

or. Florești str. Ștefan cel Mare 32A 025021878

or. Fălești str. Ștefan cel Mare 53/2 025925517

or. Sîngerei str. B. Glavan 2/b, 026227015

or. Șoldănești str. Păcii 28, of. 25 027223491

or. Ocnița str. 50 ani Victoriei, 120 027121313

or. Rezina str. 27 August, 17, 
of. 48 025422039

or. Anenii Noi str. Chişinăului 10 С 026522414

or. Ialoveni str. Alexandru cel Bun 31 026856990

or. Strășeni str. M. Eminescu 25 023722054

or. Criuleni str. Biruinței 21 024821008

or. Ungheni str. Bernardazzi, 17, 
of 51 023622072

or. Călărași  str. Biruinţei 4/3 024420028

or. Orhei str. Scrisului Latin 14/2 023532020

or. Căușeni  str. A. Mateevici 12, 
of. 10 024324001

or. Hîncești str. 31 August 6B 026923220

or. Cimișlia str. Suveranităţii 8 024124405

or. Taraclia str. Cebanova 2a  029421471

or. Telenești str. Ștefan cel Mare 2  025823209

or. Vulcănești str. Frunze 24G 029321731

or. Comrat str. Pobeda, 115 029822152

or. Ciadîr Lunga str. Lenin 52 029128107

or. Basarabeasca str. K. Marxa 95 029721070

or. Ștefan Vodă str. 31 August,7 024268010

or. Dubăsari Cocieri str. I. Soltîs 1a 024842009

or. Nisporeni str. Suveranității 13 026423049
or. Cantemir str. Basarabia 2 027322907

or. Leova str. Ștefan cel Mare 71/1 026323319
or. Cahul str. Republicii 22/2 029921535

Unde și cum semnați? Sunați:

DE CE OPTĂM PENTRU FORMA PREZIDENȚIALĂ DE GUVERNARE?
Președintele este ales de întreg 
poporul și nu este dependent de 
înțelegeri ascunse.

Prezența unui lider național puternic corespunde tradiției 
istorice moldovenești. Anume așa a fost domnitorul Ștefan 
cel Mare.

Un președinte ales prin vot universal are 
mai mare legitimitate, decât Parlamen-
tul și Curtea Constituțională.

În cadrul unei republici prezidențiale 
este clar cine poartă răspundere 
pentru tot ce se întâmplă în țară.

În cadrul unei republici prezidențiale, un partid, care a 
acumulat 15% din voturi la alegeri, nu va putea cumpă-
ra deputați și să ia decizii pentru toată țara.

1
4

2 3
5

Un lider puternic – un conducător cu voință
Un președinte ales de popor reprezintă unitatea țării și a națiunii, de la care cetățenii așteaptă acțiuni eficiente și decisive pentru a restabili 
ordinea în majoritatea sectoarelor și sferelor țării.
Datorită faptului că toată autoritatea administrativă este concentrată în aceleași mîini, aceasta permite să se ia decizii rapide și eficiente în 
fața problemelor naționale grave și în cadrul etapelor de criză pentru țară.

Un gospodar responsabil – un manager eficient
Datorită faptului că Președintele este ales de popor, acesta are un nivel mai mare de încredere personală, decât orice partid din Parla-
ment. Aceasta înseamnă, la rândul său, că inițiativele prezidențiale au mai mare șanse să fie susținute de oamenii care l-au ales.
 Pe lângă aceasta, forma de guvernare prezidențială exclude dependența statului de volatilitatea și predilecțiile de moment ale partidelor 
politice din Parlament.

Comandantul suprem – apărătorul țării
Președintele este garantul Constituției și apărătorul independenței statului. Anume el, având susținerea din partea poporului și bazându-
se pe Legea Supremă a statului, este apt să răspundă oricăror amenințări în adresa suveranității țării. Și armata, și forțele de ordine, ce 
nu se supun predilecțiilor de moment ale partidelor politice, dar strategiei naționale de securitate promovate de președintele statului – îi 
vor fi de un real ajutor în toate.

Partidul Socialiștilor continuă să adune semnături pentru trecerea la forma prezidențială de guvernare. 
Aducem argumente în favoarea consolidării puterii Președintelui ales de popor.

La mine la consultații vin oameni în vârstă care se plâng că nu le ajung bani 
pentru medicamentele de prima necesitate. În același timp, această guvernare a 
decis să le fure și ultimii bani, impunându-i să achite datoriile pentru miliardul 
furat! Este un cinism total! Susțin inițiativa Președintelui Igor Dodon, de organizare 
a unui referendum în cadrul căruia să fie dat răspunsul la întrebarea dacă oamenii 
simpli trebuie să întoarcă banii furați de hoții de la guvernare. Dar Parlamentul și 
Curtea Constituțională nu i-au permis să desfășoare acest referendum. Reiese că 
Președintele vrea să îmbunătățească viața oamenilor simpli, iar autoritățile nu-i 
permit să facă acest lucru! Sunt convinsă că Președintele trebuie să dețină toate 
pîrghiile pentru realizarea inițiativelor sale. 

Mariana ARAPAN (33 ani) medic

Președintele vrea să îmbunătăţească viaţa oamenilor 
simpli, dar puterea actuală nu-i permite acest lucru!

Mulți dintre prietenii și cunoscuții mei lucrează în Rusia. Nu-și văd rudele 
timp de mai mute luni, le duc dorul, dar înțeleg că așa trebuie, deoarece aici, în 
Patrie, datorită lor trăiesc familiile, iar copiii se duc la școală. Noi vedem cum 
președintele nostru Igor Dodon, încearcă să ajute migranții noștri, duce tratative 
cu Putin, încearcă să obțină amnistia migrațională. Și vedem cum încearcă să 
facă viața mai bună aici, în Moldova. Dar, noi mai vedem și cum conducerea 
Parlamentului face tot posibilul să rupă relațiile noastre cu Rusia, în același timp 
nu fac nimic pentru a îmbunătăți situația aici, pe loc. Noi nu am ales această 
conducere a Parlamentului. Noi am ales Președintele. Și noi vrem ca el să-și 
continue activitatea și să nu-i încurce nimeni. 

Iurie IVANOV (52 ani) muncitor

Noi nu am ales această „majoritate” parlamentară. 
Noi am ales Președintele!

Deseori privim televizorul cu întreaga familie. Ne plac diferite programe, inclusiv 
talk-show-uri, în cadrul cărora persoane cu autoritate discută diverse probleme 
importante din viața țării. Ne place emisiunea lui Vladimir Soloviov „Seara de 
duminică”, „Timpul va arăta” al lui Anatolie Kuzicev, „Bilanțul săptămânii” de Irada 
Zeinalova. Emisiunea lui Dmitri Kulikov „Dreptul de a ști” este realizată la un nivel 
profesional înalt. Cu ce drept autoritățile Moldovei ne lipsesc de posibilitatea de a 
privi ceea ce ne place? De ce ne lipsesc de dreptul de a primi informații? Considerăm 
că președintele Igor Dodon a decis corect să nu semneze această lege absurdă „privind 
contracararea propagandei rusești”. Doar un președinte ales de întreg poporul poate 
să decidă politica țării. Oleg Suslov cu familia.                           

Oleg Suslov (42 ani) cu familia

Doar un președinte ales de întreg poporul poate să decidă politica ţării



SOCIALIȘTII

4 MOLDOVA ARE VIITOR

unde războiul clanurilor și a grupărilor politice duc ţara spre un impas politic

Președintele este șeful statului. Președintele este 
liderul națiunii. Președintele este Comandantul Su-
prem. Adevăruri simple și clare, care nu se știe de ce 
sunt ignorate complet la noi, în Moldova. Poate și din 
această cauză avem în țară haos și dezordine. Nimeni 
nu răspunde pentru nimic și nimeni nu este gata să-și 
asume responsabilitatea pentru a face ordine. Consider 
că trebuie să terminăm cu aceasta, iar ordinea trebuie 
de început anume de acolo, de sus. De la funcția de 
președinte, care trebuie să primească în sfîrșit posibili-
tatea să soluționeze problemele din țară. 

Anatolie LUGOVSCHI

Doar un președinte puternic poate opri 
haosul din ţară

NU HAOSULUI

MOLDOVA - O PSEUDODEMOCRAŢIE

Forma de guvernare prezidențială înseamnă că ai de la 
cine să ceri, înseamnă responsabilitate personală, ai cui să te 
adresezi. Dar dacă această putere centralizată mai este și pu-
ternică, dacă în spatele președintelui se află un partid – aceas-
ta este o variantă ideală.

În condițiile geopolitice actuale, cînd statele dispar ușor 
de pe harta politică a lumii, forma de guvernare prezidențială 
reprezintă o garanție mai mare pentru păstrarea statului.

Serghei BRAGA, politolog, Tiraspol

Forma de guvernare prezidenţială 
înseamnă că ai de la cine să ceri

CINE  ESTE RESPONSABIL

Chiar din anul 2000, atunci cînd la propunerea liderului 
comuniștilor Vladimir Voronin, Moldova a devenit republică 
parlamentară, am înțeles că a fost o greșeală colosală. Tim-
pul a arătat că în condițiile țării noastre, forma de guvernare 
„fără un președinte gospodar”, dar cu un rol decisiv al Par-
lamentului și Guvernului - nu este viabilă. Reforme antipo-
pulare, o guvernare neprofesionistă și incompetentă – ne-am 
săturat deja de toate acestea. Și acum, noi, cetățenii acestei 
țări, avem posibilitatea să reparăm această greșeală istorică, 
să întoarcem puterea în mîinile Președintelui. 

Silvia COŞERNIȚA

Trecerea la republică parlamentară în 
anul 2000 a fost o greșeală

SĂ CORECTĂM  GREȘELILE

SEMNEAZĂ 

NU!

DA!

Axioma dezvoltării constituționale este postulatul că, în 
„democrațiile tinere”, forma prezidențială de guvernare (cu 
alte cuvinte, o guvernare prezidențială puternică) devine o 
componentă cheie a dezvoltării stabile, în timp ce forma par-
lamentară de guvernare (suveranitatea parlamentului și a gu-
vernului format de acesta) are mai degrabă un impact negativ.

Acest lucru nu este surprinzător - de fapt, de pe timpurile 
lui Washington, Lincoln și lui de Gaulle, a devenit clar pentru 
toată lumea că democrațiile „tinere” (precum și cele „restau-
rate”) au nevoie de un lider puternic, capabil să îndeplinească 
aspirațiile celor care l-au ales.

În caz contrar, aspirațiile veritabile ale poporului sunt ușor 
paralizate și lipsite de sens prin lupta nesfîrșită a intereselor 
diferitor fracțiuni și grupări. Ca rezultat, „suma vectorilor” 
unei astfel de lupte este egală cu zero. Zero pentru satisface-
rea necesităților reale ale cetățenilor.

Vadim BALÎTNIKOV, 
candidat în ştiințe juridice, Moscova

Democraţiile „tinere” au nevoie 
de un lider puternic

NU RĂZBOIULUI CLANURILOR

Haosului
Incompetenţei

Puterii 

Fricii de responsabilitate

Prezidenţiale 

Intrigilor grupărilor politice

Responsabile 

Războiului dintre clanurile oligarhice

și PuternicePENTRU O REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ

Sunt militar. Uniunea noastră a Ofiţerilor din Moldova a sprijinit iniţiativa lui Igor 
Dodon de a-l propune pentru funcția de ministru al Apărării pe Victor Gaiciuc – cole-
gul nostru de luptă, un adevărat profesionist în materie militară, un adevărat patriot al 
Moldovei. Dar, Parlamentul a votat pentru numirea în această funcție a lui Eugen Stur-
za, care în viaţa sa nici nu a mirosit praf de puşcă! Cum noi, cetăţenii unui stat neutru, 
putem susţine colaborarea cu blocul militar NATO?! Eu şi colegii mei militari suntem 
convinşi că pentru apărarea ţării trebuie să răspundă doar Preşedintele, tot el Comandant 
Suprem, şi doar Preşedintele are dreptul să numească ministrul Apărării.

Nicu SPĂTARU, 42

Un Preşedinte cu împuterniciri este 
capabil să devină un apărător al ţării 

ESTE NEVOIE DE UN APĂRĂTOR
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SONDAJ: CARE
DE OPINIE

Majoritatea cetățenilor se pronunță pentru Republică prezidențială

ASOCIAȚIA 
SOCIOLOGILOR 
ŞI DEMOGRAFILOR

50,2% 
PENTRU

REPUBLICĂ 
PREZIDENȚIALĂ

25% 

ÎMPOTRIVA
REPUBLICII 

PREZIDENȚIALE

Datele acestui sondaj nu se deosebesc cu nimic de datele celor precedente. Majorita-
tea populației din Moldova susțin constant trecerea la republică prezidențială. Oamenii au 
obosit de haosul și incertitudinea din țară. Autoritatea Parlamentului nu crește, inclusiv 
din cauza faptului că, majoritatea deputaților, fiind aleși din partea unui partid, trec în alte 
fracțiuni, deseori cu ideologie și scopuri politice diametral opuse. Este clar că dacă această 
situație se va menține, susținerea pentru republica prezidențială va crește.

Oamenii au obosit de haosul și incertitudinea din țară

Principalul motiv al lipsei de încredere a cetățenilor Moldovei în actualul Parlament este 
faptul că componența acestuia nu reflectă opiniile cetățenilor țării. Parlamentul este con-
trolat de Partidul Democrat, care a primit doar 15% din voturi la alegerile trecute. Din cauza 
că actuala componență a Parlamentului nu este susținută de populație, este respinsă și  
însăși ideea parlamentarismului. Cetățenii văd ieșirea din situație prin revenirea la modelul 
unei guvernări prezidențiale puternice și responsabile.

Parlamentul nu reflectă opiniile cetățenilor

Ultimii 9 ani au arătat toate „deliciile” formei parlamentare de guvernămînt în interpre-
tarea moldovenească actuală. Moldova nu este pregătită astăzi de parlamentarismul euro-
pean pur. Din păcate, clasa politică și elita politică nu reprezintă deloc interesele cetățenilor 
și alegătorilor, nici interesele statului, pe care ei trebuie să-l slujească. Miliarde sunt scoase 
din bugetul țării prin furturi bancare și aproape nimeni nu este pedepsit. În aceste condiții, 
țara are nevoie de un lider puternic, care va face ordine și va impune supremația legii.

Moldova a obosit de „deliciile” parlamentarismului

FORMĂ DE GUVERNARE
pentru Moldova?

este 
cea mai bună

Pentru republică 
prezidențială se 
pronunță de două ori 
mai mulți cetățeni, 
decît împotriva ei.

REPUBLICĂ PREZIDENȚIALĂ

UN PREȘEDINTE
PUTERNIC
UN STAT
PUTERNIC
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REPUBLICĂ PREZIDENŢIALĂ

ZIARUL „SOCIALIŞTII” A FĂCUT TOPUL CELOR 10 PUTERI MONDIALE CU FORMĂ PREZIDENŢIALĂ DE GUVERNARE

TOP-10 REPUBLICI PREZIDENȚIALE
STATELE UNITE ALE AMERICII

FRANŢA 

FEDERAŢIA RUSĂ

BRAZILIA 

INDONEZIA

REPUBLICA COREEA

MEXIC

ARGENTINA

URUGUAY

BELARUS 

Cea mai mare economie mondială. Putere nucleară și cosmică. Ţara este liderul mondial după PIB-ul nominal și deţinătoarea poziţiei a 5-a în lume după Indi-
catorul dezvoltării umane. Liderul mondial după volumul producţiei industriale. Industria aeronautică a SUA se poziţionează pe locul 1 în lume după nivelul 
de dezvoltare a tehnologiilor avansate, după amploarea și volumul de producere, nomenclatorul producţiei fabricate și numărul de angajaţi. Este puternic 
dezvoltat sectorul financiar al economiei. SUA sînt liderul mondial tradiţional la compartimentul atragere a investiţiilor străine directe. SUA sînt o republică 
prezidenţială: Președintele SUA este conducătorul puterii executive.

Unul din liderii economici ai Uniunii Europene și ai lumii. Deţine locul 6 în lume după PIB-ul înregistrat (în expresia nominală). Putere nucleară și cosmică. Unul 
din membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate ONU. Cel mai mare exportator de energie electrică din lume. Este unul dintre liderii după volumul producţi-
ei industriale. Unul dintre cei mai mari producători europeni de producție agricolă. Din epoca lui Charles de Gaulle, după adoptarea Constituţiei din anul 1958, 
Franţa este o republică prezidenţială. Președintele Franţei este responsabil pentru întreaga politică externă și economia ţării. Președintele are atribuţii de numire 
a prim-ministrului, apropo nu are nevoie de acordul Parlamentului în acest context. Deţinînd funcţia de președinte al Consiliului de Miniștri, președintele Franţei 
este în drept, la propria discreţie, să-l numească și să-l destituie pe prim-ministru și, la propunerea celui din urmă, să procedeze în același mod cu alţi membri ai 
Guvernului.

Prima economie din spaţiul post-sovietic. Deţine locul 6 în lume după PIB (după paritatea capacităţii de cumpărare). Putere nucleară și cosmică. Face 
parte din categoria de ţări cu un foarte înalt Indice al dezvoltării umane. Este republică prezidenţială: președintele numește și demite Guvernul, deţine 
dreptul de a prezida ședinţele cabinetului de miniștri, este Comandantul suprem al Forţelor Armate.

Cel mai mare stat din America de Sud privind suprafaţa și numărul populaţiei, liderul economic latino-american. Cea de-a 7-a economie mondială 
(după PIB-ul calculat după paritatea capacităţii de cumpărare). Face parte din top-5 al statelor-membri BRICS. Ţara-lider al MERCOSUR (Piaţa comună 
a Sudului). Cel mai dezvoltat sector industrial din America Latină, care alcătuiește o treime din PIB. Cel mai mare producător mondial de zahăr. Repu-
blică prezidenţială cu puteri sporite: președintele Braziliei, ales prin vot direct, este conducătorul puterii executive.

Unul din cei mai mari „tigri asiatici”. A 8-a economie mondială (după PIB-ul calculat după paritatea capacităţii de cumpărare). Una din economiile 
mondiale cu cea mai bună perspectivă, face parte din „grupul celor 11” (N-11 sau Next Eleven) — denumire generalizată a unui grup de 11 state, 
evidenţiate de  Jim O’Neill, analistul Goldman Sachs, care fiind ţările cu cea mai înaltă perspectivă de transformare a economiilor naţionale în cele mai 
mari locomotive ale sistemului internaţional al raporturilor economice din secolul XXI, alături de ţările BRICS. Președintele Indoneziei, ales pentru o 
perioadă de 5 ani, formează și conduce guvernul ţării.  

Încă unul din cei mai mari „tigri asiatici”. Deţine poziţia a 11-a în lume după PIB (calculat în expresie nominală). O ţară cu un înalt nivel al veniturilor pe 
cap de locuitor. Cel mai mare producător mondial de nave. Se poziţionează pe locul 18 în lume după Indicele dezvoltării umane. Ţară cu un nivel înalt 
al învăţămîntului: sistemul de învăţămînt sud-coreean este unul dintre cele mai avansate din lume. În Coreea a fost elaborat primul manual digital, 
distribuit gratis în școli. În Republica Coreea, președintele ţării este conducătorul puterii executive.  

Unul dintre cele mai dezvoltate state din America Latină. Deţinătorul poziţiei a 11-a după PIB (calculat după paritatea capacităţii de cumpărare). Ţara 
deţine locul 3 în emisfera vestică și locul 7 în lume printre producătorii de petrol. Lider mondial în producerea și difuzarea de producţie de telecomu-
nicaţii în limba spaniolă. Președintele Mexicului este conducătorul puterii executive în ţară.

Al doilea stat din America Latină ca suprafaţă și al treilea de pe continent după numărul de populaţie. Lider printre ţările Americii Latine după Indicele 
dezvoltării umane. Ţară cu un nivel avansat de alfabetizare a populaţiei: nivelul de alfabetizare, în Argentina, se cifrează la 97%. Trei din opt maturi cu 
vîrsta de 20 de ani au studii medii sau mai avansate. Argentina deţine locul 1 după consum de produse alimentare pe cap de locuitor, în America Lati-
nă. Cea de-a 21-a economie mondială (PIB în expresie nominală). Președintele Argentinei numește cabinetul de miniștri și membrii Curţii Superioare 
de Justiţie.

Una dintre ţările din America Latină cu cel mai înalt nivel de dezvoltare economică. Deţine locul 3, în America Latină, după PIB-ul pe cap de locuitor. 
Se plasează pe locul 2 în America Latină privind Indicele dezvoltării umane. În Uruguay se înregistrează cea mai echilibrată distribuire a veniturilor pe 
continentul sud-american, de aceea, deseori, Uruguayul este supranumit „Elveţia latinoamericană”. Președintele Uruguayului, ales pentru o perioadă 
de 5 ani, stă în fruntea statului și guvernului.  

În această țară sunt puternic dezvoltate industria de construcţie a mașinilor și agricultura. Singurul din CSI și unul dintre cei mai mari producători mondiali 
de tehnică minieră. Face parte din topul celor cinci lideri mondiali-producători de produse lactate. O țară cu un înalt Indice al dezvoltării umane. În mai 
multe privințe, aceste realizări sînt un merit al președintelui Republicii Belarus, Alexandr Lukașenko. Belarus este o republică prezidențială: președintele 
ţării numește guvernul și îi determină structura, este comandantul suprem al forțelor armate, îi desemnează pe cei 6 judecători ai Curții Constituționale. 
Prin opţiunea poporului, exprimată în cadrul referendumului, președintele Belarusului nu este limitat prin număr de mandate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



SOCIALIȘTII

7www.socialistii.md

În primul an de mandat, Preşedintele Igor Dodon a obţinut rezultate semnificative, dar în condiţiile republicii prezidenţiale, 
avînd împuterniciri depline şi fără „beţe-n roate” din partea majorităţii parlamentare, rezultatul ar putea fi mult mai mare.

Rezultate sînt, dar ar putea fi mult mai multe

Este doar o parte din realizările lui Igor Dodon 

Prin atribuirea a mai multor pîrghii de influenţă necesare Președintelui țării 
Timp de doar 1 an
cifra putea fi de 10 ori mai mare

Ei pun „bețe-n roate” Preşedintelui, 
dar noi vom aduna semnăturile 

a peste 50 la sută din populaţia 
cu drept de vot a ţării,  

în sprijinul Republicii Prezidenţiale.

Partidul va include 
în programul politic 
al PSRM chestiunea 
cu privire la trecerea 
la forma prezidențială 
de guvernămînt. 

INSTITUȚIA PREZIDENȚIALĂ A ELABORAT 

57 DE PROIECTE DE LEGE
• anularea Legii „miliardului”;
• indexarea pensiilor de 2 ori pe an;
• anularea majorării vîrstei de pensionare;
• plafonarea salariilor conducătorilor 

întreprinderilor de stat şi ale organelor de 
reglementare;

• interzicerea explorărilor de zăcăminte minerale 
fără un acord din partea autorităţilor locale, dar 
şi a specialiştilor şi organelor de specialitate, 
impunerea dezbaterilor publice obligatorii în 
cazurile de venire a investitorilor;

• crearea capitalului familial în volum de 1,5 
salarii medii pentru primul copil, 2 salarii medii – 
pentru al doilea copil şi 3 – pentru al treilea;

• revenirea la pachetul social  pentru militarii din 
Armata Naţională;

• extinderea împuternicirilor Preşedintelui 
pentru a putea dizolva Parlamentului;

• declararea zilei de 2 februarie drept Ziua 
Statalităţii Moldovei;

• modificarea Codului Educaţiei, inclusiv 
caracterul neobligatoriu al examenului pentru 
BAC;

• interzicerea închiderii instituţiilor de învăţămînt.

1. Anularea Legii „miliardului” (prin care cetăţenii au fost impuşi să 
recupereze „furtul secolului”);
2. Atribuirea de împuterniciri suplimentare Preşedintelui pentru a 
putea dizolva Parlamentul și a anunţa alegeri anticipate;
3. Reducerea numărului de deputaţi pînă la 71;
4. Introducerea în curricula şcolară a disciplinei “Istoria Moldovei”.

Preşedintele a propus 
organizarea unui referendum 

privind 4 chestiuni

REFERENDUM
CONSULTATIV

SUSȚINEREA 
GRĂDINIȚELOR DE COPII 

La solicitarea asociaţiilor grădinițelor şi a comitetelor 
de părinţi, se efectuează lucrări de reparaţie curentă 
a grădiniţelor, dotarea acestora cu mobilier, etc. Se 
preconizează ca, timp de 4 ani, fiecare grădiniţă din 
ţară să primească ajutor.

În anul 2017, 200 de grădiniţe 
de copii au primit ajutor.

Preşedintele a propus un program naţional anual de şcolarizare. 
În cele mai mari localităţi rurale urmează a fi finalizată construcția 
a 10 complexuri sportive. Pe parcursul a 4 ani se preconizea-
ză construcţia a complexurilor sportive şi a terenurilor sportive 
în mai bine de 300 de localităţi. În anul 2018, vor fi date în ex-
ploatare 100 de terenuri sportive mari. Complexurile sportive 
includ: teren de fotbal, de baschet, volei, tenis de cîmp, instalații 
pentru fitness, teren de joacă pentru copii.

PROGRAME PENTRU TINERET ȘI COPII
 Campania „Iubesc Moldova” (lansată de Igor Do-
don încă în anul 2011) şi Fundaţia de Binefacere a 
Primei Doamne „Din Suflet” (activează din martie, 
2017) -  acordă sprijinul necesar copiilor, tinerilor din 
familii cu venituri mici, familiilor monoparentale, bă-
trînilor şi persoanelor cu nevoi speciale.

ASISTENȚĂ
SOCIALĂ

POLITICA EXTERNĂ ŞI RELAȚIILE CU DIASPORA
Vizitele în străinătate şi înţelegerile cu privire la diasporă:
• Bruxelles – propunerea privind revenirea la regimul de comerţ asimetric;
• Moscova – înţelegeri privind exporturile şi migranţii, care au soluţionat problemele a 

sute de mii de cetăţeni ai Moldovei, începînd cu migranţii şi terminînd cu agenţii eco-
nomici, ceea ce echivalează cu zeci de mii de locuri de muncă;

• Uniunea Eurasiatică (UEEA) – a fost semnat un Acord de cooperare şi, practic, a fost 
obţinut statutul de observator.

• NATO – propunerea de a consolida garanţiile internaţionale pentru neutralitatea Mol-
dovei;

• Diaspora – întîlniri, angajamente şi realizări. În premieră, în administraţia Preşedintelui 
a fost instituită funcţia de “consilier pentru relațiile cu diaspora”, responsabil exclusiv 
de cooperarea cu diaspora.

75434
DE PERSOANE
au primit ajutor, timp de 8 luni

500
de grădinițe de copii

vor beneficia de ajutor
 în anul 2018

8000
DE GHIOZDANE 
CU RECHIZITE ȘCOLARE

REPUBLICĂ PREZIDENŢIALĂ

PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ PENTRU 
PERSOANELE DE VÎRSTA A TREIA

20000
de pachete sociale 
pentru pensionari

• Revenirea pe pieţele tradiţionale ruseşti a unei părţi importante din pro-
ducţia agricolă şi de vinificaţie din Moldova;

• Soluţionarea problemelor cu care se confruntau zeci de mii de cetăţeni 
moldoveni, care trăiesc şi muncesc pe teritoriul Rusiei, precum şi a celor 
care nu puteau reveni în Rusia la muncă din cauza interdicţiilor la intrare în 
ţară (amnistia migraţională);

• Stabilirea unui dialog cu administraţiile regiunilor Rusiei, dispuse să dezvol-
te relaţii de cooperare cu raioanele Moldovei;

• Stabilirea unui dialog cu cercurile de afaceri din Rusia pentru investiţii am-
ple în economia moldovenească.

RESTABILIREA 
RELAȚIILOR 

 CU RUSIA
În mai puţin de un an, Preşedintele Igor 
Dodon a reuşit să relanseze un dialog 
plenar la nivel înalt cu Federaţia Rusă şi, 
drept rezultat, a fost posibilă:
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Alexandru AGHENIE

PENTRU REPUBLICA PREZIDENȚIALĂ
Semnează și tu 

Astăzi, cînd situația politică, economică și socială din țară se înrăutățește în continuu, 
cînd guvernarea și opoziția proeuropeană fac tot posibilul pentru a bloca activitatea 
președintelui ales de popor, noi constatăm că unica ieșire din criză sunt alegerile 
parlamentare și trecerea la forma prezidențială de guvernare. 

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a inițiat o campanie națională de 
colectare a semnăturilor pentru republica prezidențială.

Forma de guvernare prezidențială -

DE A PĂSTRA A RESTABILI A ÎNCEPE 
STATALITATEA echitatea socială dezvoltarea țării

PE 13 NOIEMBRIE 2016, LIDERUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, IGOR DODON A OBŢINUT VICTORIA ÎN ALEGERILE DIRECTE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA.

UNICA POSIBILITATE 

IMPORTANT

În anul ce a trecut, Igor Dodon a reușit să facă multe lucruri în funcția de Președinte al Republicii Moldova:
- A restabilit relațiile de prietenie cu principalul partener strategic – Federația Rusă.
- A obținut întoarcerea celor mai mari întreprinderi vinicole autohtone pe piața rusă.
- A obținut amnistia migrațională, de care au beneficiat zeci de mii de compatrioți de-ai noștri.
- A blocat un șir de legi antipopulare ale guvernării.
- A inițiat un șir de proiecte naționale, ce se referă la reparația grădinițelor, crearea complexurilor sportive și dezvoltarea 
antreprenoriatului în satele din Moldova.

Președintele Igor Dodon, pe parcursul anului a făcut tot posibilul pentru 
a realiza programul cu care a mers în alegeri. Spre regret, numeroasele 
inițiative legislative, prezentate de către Președinte Parlamentului, 
cu privire la protecția socială a populației, educație, sănătate, dezvoltare 
economică, au fost blocate de regimul de la guvernare. În mod similar, 
a fost blocată și desfășurarea unui referendum național privind 
anularea întoarcerii miliardelor furate din contul cetățenilor simpli și a altor 
probleme importante pentru țara noastră. Ultima picătură a fost intervenția 
ilegală a majorității parlamentare și a Curții Constituționale care, 
pentru prima dată în istoria țării, l-au suspendat pe Președintele țării 
de trei ori, pentru a putea numi propriul ministru al Apărării, propriul Guvern 
și a face amendamente la legislație – interzicînd difuzarea știrilor 
informațional-analitice rusești pe teritoriul țării noastre.


