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Socialiștii au propus reducerea 
prețurilor la benzină 
și motorină

Președintele a vorbit despre 
alegerile parlamentare

SOLICITĂM MICȘORAREA 
PREȚURILOR LA COMBUSTIBIL

DODON A PUNCTAT 5 IDEI 
CARE VOR ASIGURA 
VICTORIA PSRMProtest și inițiativă legislativă - 

cum socialiștii au venit 
în apărarea limbii ruse

Pentru prima dată în istorie, Rusia va fi țara gazdă 
a Campionatului Mondial de Fotbal. Totodată, pentru prima 

dată, campionatul va avea loc în Europa de Est. De aseme-
nea, Cupa Mondială FIFA se va desfășura, în premieră, pe teri-

toriul a două părți ale lumii - Europa și Asia. Campionatele 
se vor desfășura pe 12 stadioane din 11 oraşe ale Rusiei.

LA INVITAȚIA LUI VLADIMIR PUTIN
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FORUMUL ECONOMIC
- Care au fost scopurile 

delegației moldovenești la 
Forumul economic de la 
Petersburg?

- În primul rând, eu particip 
cu regularitate la Forumul 
Economic de la Sankt Petersburg. 
Am participat încă de pe timpul 
când eram ministrul Economiei, 
prim-viceprim-ministru. Este 
o platformă de discuții foarte 
interesantă. Sunt posibilități 
bune de a comunica cu colegii, 
să faci cunoștință cu tendințele 
mondiale. Anul trecut am 
participat la ședința plenară. În 
acest an, scopurile delegației 
moldovenești au fost un pic altele. 
Pentru noi a fost importantă 
întâlnirea cu oamenii de afaceri 
ruși. Am semnat un acord privind 
desfășurarea în luna septembrie 
a unui forum economic amplu 
moldo-rus la Chișinău. Vrem 
să-l organizăm la un nivel înalt, 
iar câteva sute de potențiali 
investitori din Federația Rusă și-
au confirmat deja prezența. Acest 
forum se va desfășura la Chișinău 
în perioada 20-22 septembrie.

MOLDOVA ÎN UEEA
- Va încerca Moldova să 

devină membru cu drepturi 
depline al Uniunii Economice 
Eurasiatice (UEEA)?

- Moldova va depune toate 
eforturile pentru a avea o politică 
externă echilibrată și, cel mai 
important, o politică economică. 
După 2013, au scăzut de două ori, 
sau aproape de două ori și jumătate, 
exporturile către Federația Rusă. 
A scăzut de două ori exportul 
către țările din UEEA. Este o 
dinamică foarte proastă. În 2017, 
după ce am devenit președinte, 
am convenit cu Vladimir Putin 
și am deschis parțial piața 
pentru produsele moldovenești, 
am întrerupt această dinamică 
negativă. Am avut o creștere mică 
anul trecut - 10% din comerț. 
Anul acesta, tendința continuă. 
În primul trimestru avem o 
creștere cu aproximativ 25% a 
comerțului cu Federația Rusă. 
Dar, pentru a reveni cel puțin la 
indicatorul din 2013, trebuie să 
lucrăm foarte intensiv. De aceea, 
în ultimele săptămâni s-a produs 
un eveniment foarte important. 
Moldova a primit statutul de 
observator în cadrul UEEA, 
organizație care nu a avut nici 
măcar procedura și experiența 
cu statutul de observator pentru 

o altă țară. Noi am primit 
primii acest statut. Vom 
face sau nu pasul următor, 
cred că la această etapă 
nimeni nu poate spune 
exact acest lucru. Eu, în 
calitate de economist, cred 
că ceea ce se întâmplă în 
noul proiect integraționist 
din CSI este foarte-foarte 
interesant pentru noi. 
Deoarece aceasta este 
piața principală în care 
putem furniza majoritatea 

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 
A RELATAT AGENȚIEI DE PRESĂ „TASS” 
DESPRE PLANURILE COMUNE 
CU RUSIA, FACTORUL VESTIC, 
PRECUM ȘI DESPRE SITUAȚIA INTERNĂ 
DIN ȚARĂ ÎN CONTEXTUL VIITOARELOR 
ALEGERI PARLAMENTARE

IGOR DODON: NU VOI ADMITE SĂ MI SE DEA INDICAȚII DIN BRUXELLES 
SAU MOSCOVA. MĂ VOI CONDUCE DE INTERESELE NAȚIONALE

produselor pe care le fabricăm.
Mai mult, nu suntem 

concurenții țărilor UEEA pe 
aceste poziții comerciale, 
deoarece țările UEEA importă 
bunurile pe care noi le putem 
produce, cu zeci de miliarde de 
dolari pe an. Și de ce ar trebui să 
importe din alte țări, dacă ar putea 
să importe din Moldova? Și dacă 
putem obține cel puțin 15-20% din 
această piață, aceasta ar schimba 
complet situația economică din 
Republica Moldova. Mai precis, 
ar putea fi create sute de mii de 
locuri de muncă. Prin urmare, 
obținerea statutului de observator 
în cadrul UEEA ne deschide noi 
perspective. De fapt, eu pledez 
pentru ca noi să prietenim cu 
toată lumea. Vom fi prieteni cu 
Occidentul, Uniunea Europeană 
este aproape de noi.

Desigur, nu sunt de acord 
cu toate prevederile acordurilor 
care au fost semnate cu Uniunea 
Europeană. Am vorbit deschis 
despre acest lucru și acum 
câteva zile am spus-o deschis 
ambasadorului Uniunii Europene. 
Cred că anularea totală a taxelor 
vamale la importul de mărfuri 
din Uniunea Europeană este 
neprofitabilă pentru Moldova, 
deoarece distruge producătorul 
local. În primul trimestru al acestui 
an, piața moldovenească a fost 
inundată de produse, în principal 
de produse agroindustriale, care 
creează o concurență neloială 
pentru producătorii locali. În 
ciuda faptului că am obiecții foarte 
serioase la acordurile pe care le-
am semnat cu Uniunea Europeană, 
vom continua să fim prieteni cu 
ei, vom continua să facem comerț 
cu ei. Putem avea un parteneriat 
normal. Dar greșeala autorităților 
moldovenești, în primul rând a 
Guvernului, a fost faptul că au 
abordat totul doar unilateral. Ei 
vroiau și doresc să fie prieteni 
cu Europa, cu America, dar nu în 
interesele Moldovei, ci împotriva 
Rusiei. Sunt împotriva unei astfel 
de prietenii. Nu vreau să fiu 
prieten cu Europa, cu America 
împotriva cuiva, la fel cum nu 
vreau să fiu prieten cu Rusia 
împotriva Europei. Suntem o țară 
neutră. Și am spus mereu: băieți, 
voi vă luptați acolo, sancțiuni, 
contrasancțiuni, iar noi suntem 
mici, toți ne ofensează. Da, sunt 
pentru un parteneriat strategic cu 
Federația Rusă. Da, eu sunt pentru 
o relație pragmatică cu Uniunea 
Europeană, Statele Unite, dar 
numai pornind de la interesele 
noastre naționale. Cred că anume 
așa vom construi viitorul nostru 
politic și economic.

RUSIA SAU EUROPA
- Dar, de fapt, Rusia nu 

vă pune să alegeți - or noi, or 
Europa?

- Știți, cred că aceasta a fost 
una dintre principalele 
greșeli ale marilor jucători 
geopolitici în trecut. Unii 
continuă să facă acest lucru, 
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NU VREAU ȘI NU VOI PERMITE SĂ MI SE SPUNĂ 
DIN BRUXELLES SAU CHIAR DIN MOSCOVA CE SĂ 
FAC. VOI REIEȘI DOAR DIN INTERESELE NOASTRE 
NAȚIONALE. ATÎT.

LA ACEASTĂ ETAPĂ, EI PARCĂ LUPTĂ UNUL CU 
ALTUL, DE EXEMPLU, DEMOCRAȚII CU DREAPTA, 
CU LIBERALII, CU ALȚII, IAR PE URMĂ VA VENI UN 
NENE DIN WASHINGTON SAU BRUXELLES ȘI LE VA 
SPUNE: ”BĂIEȚI, TREBUIE SĂ FACEȚI O COALIȚIE 
ÎMPOTRIVA LUI DODON”. ȘI EI REPEDE SE VOR UNI.

DA, SÎNT PENTRU UN PARTENERIAT STRATEGIC 
CU FEDERAȚIA RUSĂ. DA, PLEDEZ PENTRU 
RELAȚII PRAGMATICE CU UNIUNEA EUROPEANĂ, 
STATELE UNITE, DAR REIEȘIND DIN INTERESUL 
NAȚIONAL AL ȚĂRII. CONSIDER CĂ ANUME 
AȘA VOM CONSTRUI PE VIITOR POLITICA 
ȘI ECONOMIA NOASTRĂ.

mai ales cei occidentali. 
Încearcă să pună condiții. 
La noi, spre exemplu, 
65% vor să fie prieteni cu 
Rusia. Dar, în același timp, 

undeva 40% doresc să adere la 
Uniunea Europeană. Iar 43-45 - 
la UEEA. Singura soluție pentru 
așa țări ca Moldova, pentru a evita 
conflictele interne, este o politică 
echilibrată. Suntem sortiți să avem 
relații bune și cu Occidentul și cu 
Estul. Este posibil acest lucru? 
Desigur, este foarte dificil. Mai 
ales în condițiile în care vedem 
o confruntare a Occidentului cu 
Federația Rusă.

Sper foarte mult că Rusia 
și Occidentul vor găsi o limbă 
comună. Pentru că dacă marii 
jucători geopolitici găsesc o limbă 
comună, va fi mai ușor pentru noi. 
Va fi mai ușor să convenim cu toții 
asupra soluționării problemelor 
cu care ne confruntăm. Da, 
acestea nu sunt probleme globale. 
Dar problemele cu care ne 
confruntăm, sunt globale pentru 
noi, ele sunt vitale pentru țara 
noastră. Prin urmare, dacă va 
exista un dialog normal între 
Rusia și Occident, vom beneficia 
și noi de acest lucru. Dar, chiar 
dacă cineva încearcă să pună 
condiții din afară, totul depinde 
de înțelepciunea și viziunea 
politicienilor naționali. Dacă se 
vor lăsa șantajați, devin involuntar 
dependenți în procesul de luare a 
deciziilor. Dacă cineva dictează: 
„Expulzați trei diplomați din 
Moldova, pentru că trebuie să 
fiți în rând cu lumea”, atunci ei 
decid nu în interesul statului lor. 
Nu vreau și nu voi permite să mi 
se spună ce să fac din Bruxelles 
sau chiar din Moscova. Voi porni 
de la interesele noastre naționale. 
Atât.

RELAȚIILE MOLDO-RUSE
- Chiar în timpul 

Forumului Economic de la 
Sankt Petersburg din anul 
trecut, Moldova a avut 
un scandal diplomatic cu 
Rusia. Situația a escaladat 
și ca urmare, ambasadorul 
Republicii Moldova, care s-a 
întors recent la Moscova, a 
primit misiunea de a lucra la 
restabilirea relațiilor bilaterale. 
Care sunt acestea?

- La sfârșitul anului trecut, 
când am avut o întâlnire informală 
a liderilor CSI la Moscova, am 
ieșit cu o inițiativă. Ne-am înțeles 
cu Vladimir Putin că ar trebui să 
încercăm să restabilim un dialog 
normal la nivel de guverne. Avem 

un dialog bun, relații bune la 
nivelul președinților, avem relații 
bune la nivel regional. Dar la 
nivelul guvernelor nu există nici 
un dialog. Toate relațiile moldo-
ruse din ultimul an și jumătate 
se țin doar pe contactele dintre 
șefii statelor. Dar acest lucru 
este greșit. Ar trebui să lucreze 
și  guvernul. De aceea, la finele 
anului trecut, ne-am înțeles cu 

Putin să inițiem un dialog cu acest 
guvern, care este la moment  în 
Moldova. A avut loc o întâlnire 
a miniștrilor de externe. După 
aceasta, a sosit șeful adjunct al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Federației Ruse, dl. Karasin. Ne-
am înțeles. Și nu numai Dodon.

Dodon negociază cu Vladimir 
Vladimirovici, noi respectăm 
aceste înțelegeri. Dar, am convenit 
la nivel guvernamental să facem 
anumiți pași. Și, peste trei zile după 
ce a plecat Karasin, ei expulzează 
trei diplomați. Ce înseamnă 
asta? Aceasta denotă nivelul 
de încredere și de respectare a 
angajamentelor pe care și le asumă 
acest guvern moldovenesc. Am 
făcut totul la nivelul președinților 
pentru a da această șansă. Va fi 

posibil să fie stabilit un dialog 
înainte de alegerile parlamentare? 
Din păcate, consider că la nivel 
guvernamental șanse sînt foarte 
puține. Așteptăm cu nerăbdare 
ca partea rusă să numească 
co-președintele comisiei 
interguvernamentale din partea sa. 

Voi face tot posibilul pentru 
ca acești copreședinți să se 
întâlnească cât mai curând 
posibil pentru a relansa dialogul 
inițiat. Pentru că acesta este rolul 
pompierului, în care mă aflu eu 
acum. Guvernul moldovean și 
Partidul Democratic provoacă, 
fac declarații antirusești, acțiuni 
antiruse, undeva dau foc pentru 
a provoca un incendiu mare, iar 
eu trebuie să-l sting la fiecare 
etapă. Și cu aceasta mă ocup eu 
în ultimul an și jumătate. Iar 
faptul că am reușit în acest an să 
îmbunătățim relațiile comerciale 
și să mergem mai departe – este 
un succes foarte mare. Acest 
lucru este datorat, în primul 
rând, înțelepciunii părții ruse, nu 
moldovenilor, din păcate.

Deoarece moldovenii, 
guvernul moldovean, majoritatea 
parlamentară au provocat. Rusia 
a abordat cu înțelepciune acest 
lucru, pornind de la interesele 
cetățenilor simpli care lucrează 
în Rusia, a producătorilor 
moldoveni. Și totul se ținea pe 
acest lucru. Dar aceasta nu poate 
dura la nesfârșit. Prin urmare, 
alegerile de la finele acestui 
an sunt foarte importante. În 
plus, există o mare speranță că 

acest guvern, această majoritate 
parlamentară, va mai rămâne încă 
câteva luni, iar apoi situația se va 
schimba.

CAZUL SKRIPAL
- Ce presiune a exercitat 

Occidentul asupra Moldovei 
cu privire la expulzarea 
diplomaților în cazul așa-

numitului scandal Skripal?
- Cred că această întrebare 

trebuie adresată Guvernului. Voi 
spune un lucru. M-am întâlnit 
cu ambasadorul Marii Britanii 
la Chișinău cu aproximativ o 
săptămână și jumătate în urmă. 
În cadrul întrevederii am spus 
un lucru: „Noi avem relații 
diplomatice bune cu voi. Avem 
relații strategice bune cu Rusia. 
Clarificați-vă între voi. Nu vreau 
să stric relațiile nici cu voi, nici 
cu ei”. Dar guvernul moldovean 
a luat primul loc, rușinos, în lume 
la expulzarea diplomaților raportat 
la numărul de locuitori. Moldova 
a expulzat trei diplomați, iar noi 
avem o populație de trei milioane 
de oameni: un diplomat la un 
milion. SUA - 60 de diplomați 

la câteva sute de milioane. Cui 
și ce au vrut ei să demonstreze? 
Guvernul Republicii Moldova 
este de înțeles. Dar acest lucru 
sigur nu corespunde intereselor 
naționale ale Republicii 
Moldova. Prin urmare, în cazul 
în care guvernul ar fi pornit de la 
interesele naționale, nu ar fi făcut 
acest lucru. Austria este membră a 
Uniunii Europene și nu a expulzat 
pe nimeni. Turcia este membră a 
NATO și nu a expulzat pe nimeni. 
România este alături - membru 
al Uniunii Europene și NATO, 
a expulzat un diplomat, având o 

populație de peste 21 de milioane. 
De aceea cred că posibil ar fi fost 
o anumită cerere, poate chiar o 
presiune, sau poate că guvernul 
moldovean a dorit pur și simplu să 
se lingușească pe lângă Bruxelles 
și Washington.

PROTESTE SAU COALIȚII
- Astăzi, tematica CSI devine 

din ce în ce mai acută. Am 
asistat la anumite evenimente 
din Armenia, vin alegerile 
parlamentare din Moldova. 
Este posibil un scenariu cu 
tulburări și o posibilă coaliție 
între socialiști și democrați după 
alegeri?

- Toate sondajele arată 
că Partidul Socialiștilor are 
șanse reale să ia majoritatea 
parlamentară. Este o variantă 
ideală spre care noi vom tinde. 
Practica arată că, de regulă, dreapta 
se unește, dacă are așa posibilitate, 
sau este unită de Washington și 
Bruxelles împotriva partidelor 
pro-moldovenești. Din 2009, a 
fost întotdeauna așa. Din 2009, 
primul loc era luat de partidele 
pro-moldovenești, dar din cauza 
faptului că acestea nu puteau 
singure să formeze o majoritate 
parlamentară, se implica factorul 
geopolitic din Occident, care îi 
aduna la masa de negocieri și îi 
forța să facă coaliție. Prin urmare, 

pentru noi este categoric interzis, 
la această etapă, să ne gândim sau 
să prognozăm anumite coaliții 
cu dreapta. Mai ales că practica 
arată că acest lucru este imposibil. 
Chiar dacă ei acum se luptă, știți 
ca în bancul acela: aricii plângeau, 
se înghimpau, dar continuau să 
mănânce cactusul - așa că, la 
această etapă, ei parcă luptă unul 
cu altul, de exemplu, democrații 
cu dreapta, cu liberalii, cu alții, 
iar pe urmă va veni un nene din 
Washington sau Bruxelles și le va 
spune: „Băieți, trebuie să faceți o 
coaliție împotriva lui Dodon”. Și 
ei nu ascund acest lucru. 

Primul ministru s-a deplasat 
la Bruxelles pentru a cere la 
această etapă, cu șase luni înainte 
de alegeri, intervenția Bruxelles-
ului pentru a-i pune la masa de 
negocieri. Prin urmare, dacă 
suntem oameni pragmatici, iar noi 
suntem oameni pragmatici, dacă 
evaluăm cu adevărat situația, ar 
trebui să înțelegem că nu avem o 
cale comună cu ei. Ei vor încerca să 
se unească împotriva noastră. Care 
este ieșirea din situație? Trebuie să 
obținem o majoritate parlamentară 
și să formăm o putere deplină. Nu 
pro-rusă, nu proeuropeană, așa 
cum a fost până acum, dar una pro-
moldovenească, care va avea relații 
bune cu Occidentul. 

- Este posibil să fie tulburări 
după rezultatele alegerilor?

- Cred că există o probabilitate 
foarte mare de destabilizare a 
situației din țară, și explic de ce. 
Partidul Democrat, de guvernământ, 
a câștigat aproximativ 17% la 
ultimele alegeri. Dar, în acești 

patru ani, alegerile au fost în 2014, 
prin resurse administrative, ei 
controlează 60% din deputați. Dacă 
partidul de guvernământ va încerca 
să preseze, să cumpere, să utilizeze 
resursele administrative pentru a 
forma o majoritate parlamentară 
după rezultatele acestor alegeri, 
acest lucru va provoca inevitabil 
oamenii să iasă în piață, atât cei de 
pe flancul stâng, cât și cei de dreapta. 
Văd, deocamdată, că există astfel 
de ambiții: să-i distrugi pe toți, să-i 
impui pe toți și așa mai departe. 
Dacă alegerile vor trece mai mult 
sau mai puțin corect, atunci, poate, 
vom evita această situație. Vom 
vedea. Cred că alegerile vor fi cel 
mai probabil în a doua jumătate a 
lunii noiembrie. Duminica va fi pe 
18 sau pe 25 noiembrie. Dar, febra 
preelectorală a început deja.

- Sunteți pregătit pentru 
scenariul cu proteste?

- Știți, din 2009 mă aflu în 
opoziție. Și în calitate de președinte, 
eu sunt în opoziție cu Guvernul și 
Parlamentul. Am organizat sute 
de proteste în această perioadă. 
Am instalat un oraș de corturi în 
fața Parlamentului, oamenii noștri 
au locuit acolo timp de un an. 
Suntem pregătiți pentru un protest? 
Desigur, suntem. Și președintele va 
fi cu oamenii în piață în cazul unui 
scenariu negativ.

TRANSNISTRIA 
- Transnistria devine adesea 

un subiect de speculație și diverse 
declarații. Credeți că există un 
mecanism real de retragere a 
trupelor de menținere a păcii 
din Transnistria sau sunt doar 
declarații nefondate?

- Aceasta este o mișcare de 
PR. Cunoașteți poziția pe care 
o am la acest subiect. Cred că 
operațiunea de menținere a păcii 
de pe Nistru este una cu succes. 
În iulie, vor fi 26 de ani de cînd 
aceasta a fost inaugurată și aici 
nu trebuie de schimbat nimic. 
Trebuie să fie continuată. În ceea 
ce privește declarațiile privind 
necesitatea opririi misiunii de 
menținere a păcii, cred că acestea 
sunt încercări de poziționare 
înainte de alegerile parlamentare 
din Moldova. Și consider că acest 
lucru nu se va solda cu nimic 
real. Și toată lumea înțelege acest 
lucru. Iar cei care au lansat aceste 
discuții înțeleg foarte bine că ele 
reprezintă doar o gălăgie politică, 
externă și internă, care nu va da 
rezultate concrete.

- Care este soarta tratativelor 
în formatul „5+2”?

- În ceea ce privește 
problemele actuale importante în 
relațiile dintre cele două maluri 
ale Nistrului, noi  am început să 
le rezolvăm dinamic în ultimul an, 
un an și jumătate, după prima mea 
întâlnire cu liderul de la Tiraspol,  
Vadim Krasnoselski. Am avut 
deja trei întâlniri cu el. În ceea ce 
privește reglementarea politică, 
bineînțeles, cu acești negociatori 
care se află la Chișinău în Guvern 
și Parlament, nu vom reuși nimic. 
Soluționarea politică și o anumită 
mișcare înainte sunt posibile doar 
atunci când vor fi rezolvate toate 
chestiunile actuale și stabilită o 
poziție clară a Chișinăului. Sper 
că după alegerile parlamentare o 
astfel de poziție va fi.

PRINCIPALA SARCINĂ 
A PREȘEDINTELUI
- Ce rol sau misiune 

vedeți pentru Dvs. acum? 
Cum vă definiți? Este rolul 
„pompierului”, așa cum ați 
remarcat mai sus?

- În acest an și jumătate, 
din nefericire, a trebuit să sting 
incendii mici și mari, în relațiile 
noastre bilaterale cu Federația 
Rusă.

Din 2009, Moldova a avut 
o dizbalanță în politica externă. 
Unilaterală proeuropeană, anti-
rusă. Timp de un an și jumătate, 
am reușit să echilibrăm cîte ceva 
cu președintele Rusiei, iar acum 
trebuie să mergem înainte cu 
toată viteza. Și acest lucru este 
posibil doar după următoarele 
alegeri parlamentare. În acest 
an și jumătate am revenit la un 
dialog bun cu Transnistria – doar 
acesta lipsea. Nu era dialog la 
nivelul președinților. La nivel 
guvernamental, practic nu a existat 
nici o muncă. În ultimul an și 
jumătate am obținut rezultate foarte 
bune. Am rezolvat problemele 
oamenilor simpli, și cred că asta e 
bine. Dar trebuie să mergem mai 
departe. Trebuie să privim spre 
viitor.

A dialogat 
Iulia ȘARIFULINA
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Gaik Vartanean, consilier municipal PSRM: 
Iniţiativa PL duce 
la discordie interetnică

Curtea Constituţională a Moldovei a satisfăcut 
parţial sesizarea Partidului Liberal. Astfel, CC 
a recunoscut desuetudinea Legii nr. 3465 din 
01.09.1989 „Cu privire la funcţionarea limbilor pe 
teritoriul RSS Moldoveneşti”, prin care limba rusă 
căpăta statutul de limbă de importanţă interetnică, dar 
şi garanta folosirea limbii ucrainene, ruse, bulgare, 

ivrit, idiş, rome, a limbilor altor grupuri etnice, care 
locuiesc pe teritoriul republicii, în scopul satisfacerii 
necesităţilor naţional-culturale.

Astfel, începînd cu 4 iunie, 2018, acest act şi-a 
pierdut valabilitatea. În acelaşi timp, CC a declarat 
drept neconstituţionale articolul 4, alin. 2 al Codului 
Jurisdicţiei Constituţionale şi articolul 3, alin. 2 al 

Legii cu privire la Curtea Constituțională.
Celelalte capete de cerere ale liberalilor, 

care, vă amintim, revendicau recunoaşterea 
neconstituţionalităţii a cinci legii ale ţării, care 
proclamă limba rusă drept limbă de comunicare 
interetnică, au fost respinse.

Astăzi, sîntem aici cîteva sute de persoane, dar în 
spatele nostru este o ţară întreagă. Eu vă rog, nu in-
traţi în păcat, respingeţi această iniţiativă. Astăzi, po-
porul moldovenesc are o altă agendă. Sarcina noas-
tră e să schimbăm guvernarea, să readucem Moldova 
pe calea dezvoltării. Iniţiativa Partidului Liberal va 
duce la discordie interetnică. Nicăieri în lume nu ar 
putea exista situaţia în care, mai mult de o treime 
din populaţia unei ţări vorbind limba de comunica-
re interetnică, să se găsească o singură persoană, un 
Mihai Ghimpu care are susţinerea a doar 1% din po-
pulaţie, să decidă destinul unui milion de cetăţeni.

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A CONSTATAT CARACTERUL 
„DESUET” AL LIMBII RUSE, ÎN CONSTITUŢIE

Curtea Constituţională a recunoscut drept desuetă Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RSS Moldoveneşti.
Actul din anul 1989 care atribuia limbii ruse caracterul de limbă de comunicare interetnică, urmează să fie „actualizat”.

Deputaţi, consilieri municipali, activişti ai 
“Gărzii Tinere” şi cetăţeni de rînd ai ţării 
s-au adunat lîngă sediul Curţii Constituţi-
onale a Moldovei pentru a-şi exprima dez-
acordul cu iniţiativa Partidului Liberal pri-
vind recunoaşterea neconstituţionalităţii 
prevederii privind statutul limbii ruse drept 
limbă de comunicare interetnică în RM şi 
anularea tuturor menţiunilor ce ţin de lim-
ba rusă din legislaţia moldovenească.

Participanţii la protest au scandat: “Cerem dreptate!”, “Moldova 
– stat de drept!”, „Moldova – ţară multietnică!”, „Stop liberalii!”, 
ţinînd pancarte în susţinerea limbii ruse.

AU ORGANIZAT UN 
PROTEST LÎNGĂ SEDIUL CC

SOCIALIŞTII

Condamn categoric noua decizie antisocială 
şi anticonstituţională a Curţii Constituţionale 
privind recunoaşterea „desuetudinii” Legii cu pri-
vire la funcţionarea limbilor pe teritoriul Republi-
cii Moldova.

Prevederile acestei Legi, adoptate de Sovietul 
Suprem al RSS Moldoveneşti în anul 1989, re-
prezintă piatra de temelie a consensului la nivel de 
ţară în societatea moldovenească polietnică. Limba 
moldovenească în calitate de limbă de stat şi limba 
rusă în calitate de limbă de comunicare interetnică 
reprezintă formula pe care a fost înălţată clădirea 
statalității moldoveneşti.

Orice tentative de a distruge acest consens 
pot avea cele mai grave efecte. Decizia de astăzi 
a Curţii Constituţionale este un nou gest politic 
ostil din partea persoanelor ce deţin cetăţenia unui 
alt stat.

Partidul Liberal, formaţiunea politică avînd un 
rating sub 1%, nu poate decide soarta poporului 
unic al ţării noastre, care numără milioane de oa-
meni care reprezintă mai multe grupuri etnice.

În calitatea mea de Preşedinte al Republicii 
Moldova, fiind garantul respectării drepturilor 
şi libertăţilor fiecărui cetăţean al ţării, voi insista 
pe intangibilitatea prevederilor Legii cu privire la 
funcţionarea limbilor pe teritoriul Republicii Mol-
dova, care continuă să acţioneze în ţara noastră, ale 
Constituţiei Republicii Moldova, precum şi a Con-
ceptului Politicii Naţionale a Republicii Moldova, 
adoptat de Parlamentul RM, în anul 2003.

Ţin să-i asigur pe toţi cetăţenii Moldovei şi pe 
partenerii noştri internaţionali: limba moldove-
nească a fost şi va rămîne limba de stat a Repu-
blicii Moldova, iar limba rusă va rămîne limbă de 
comunicare interietnică în ţara noastră.

DODON: LIMBA MOLDOVENEASCĂ A FOST ȘI VA RĂMÎNE 
LIMBĂ DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 

IAR RUSA – LIMBA DE COMUNICARE INTERETNICĂ ÎN ȚARA NOASTRĂ

ATACURI ASUPRA LIMBII RUSE
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DE PE LIMBA RUSĂ
JOS MÎINILE

Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM, deputat:
Liberalii doresc să interzică limba care o vorbesc milioane de oameni

Boris Şapovalov, doctor în filozofie: 
Cetăţenii României din Curtea Constituțională 
ne interzic să vorbim în limba rusă

Vladimir Ţurcan, preşedintele Comisiei 
Parlamentare pentru Drepturile Omului: 

Alexandru Suhodolschi, vice-preşedintele APG: Fiodor Gagauz, deputat PSRM: 
Interzicerea limbii 
este o provocare

Alexandru Nesterovschi, deputat PSRM:

Liberalii doresc excluderea limbii ruse din legislaţia şi 
Constituţia Republicii Moldova, a limbii vorbite de mai bine 
de un milion de concetăţeni de-ai noştri. Prin acţiuni repre-
sive şi ilegale, aceşti oameni doresc să interzică cetăţenilor 
să trăiască în această ţară. Ei doresc să blocheze accesul la 
instruire, educaţie, să blocheze posibilitatea de a fi prezenţi în 
administraţia locală şi cea naţională a cetăţenilor ţării, vorbi-
tori de limbă rusă.

Această iniţiativă vine din partea unor barbari, care habar 

nu au ce înseamnă Constituţie, drepturile omului, democraţie 
şi valori umane. Ei sînt nişte barbari primitivi, care urmăresc 
drept scop lichidarea statului moldovenesc, distrugerea so-
cietăţii şi continuarea divizării acesteia. Ei incită războiul aşa 
cum a fost cîndva pe Nistru. Cerem CC să respingă această 
iniţiativă a liberalilor. Şi Partidul Liberalilor trebuie să plece 
în istorie, pentru că aceşti barbari nu au dat nimic bun statului 
nostru.

Sarcina principală a Partidului Liberal este să ne certe. În lume, există două lucruri care reprezintă o insultă pentru orice 
om: faceţi-i de ocară limba, limba strămoşilor şi limba mamei, faceţi-i de ocară credinţa şi atunci vor obţine și un răspuns pe 
măsură. Acesta este obiectivul principal, urmărit de Partidul Liberal. Nu pot să pricep cum cinci cetăţeni ai României, membri 
CC, îmi vor interzice mie, unui om rus, să vorbesc în limba rusă cu alţi cetăţeni ai republicii. Aş dori ca magistraţii CC, care în 
primul rînd au avut cetăţenie moldovenească, să înţeleagă foarte bine această realitate – că în această republică, indiferent de 
naţionalitate, sîntem cu toţii fraţi. Aş vrea să le amintesc membrilor CC şi tuturor cetăţenilor RM că, spre regret, prin această 
practică noi am trecut deja în anul 1992 şi astfel de decizii s-au finalizat prin marşul împotriva Găgăuziei şi conflictul de pe 
Nistru, de aceea îi chem pe membrii CC să dea dovadă de înţelepciune şi decizii corecte.

Dacă, astăzi, Curtea Constituţională va admite 
sesizarea liberalilor, acest gest va însemna că 
guvernarea s-a opus propriului popor.

Nu se lamentează cu faptul că au pus pe umerii 
cetăţenilor obligaţia de recuperare a miliardului furat, 
ei mai încearcă să provoace discordie interetnică în 
ţară. Nu trebuie să admitem una ca asta.

Vreau să le declar liberalilor din partea 
întregului popor găgăuz: jos mîinile de pe 
limba rusă! Aceasta este limba strămoşilor 
noştri, o limbă care a făcut posibilă coexis-
tenţa paşnică a atuturor etniilor din Mol-
dova. Sper că astăzi raţiunea va triumfa şi 
capetele fierbinţi din PL niciodată nu vor 
mai ataca limba rusă – măreaţă şi puternică. 
În caz contrar, vor avea un răspuns dur din 
partea tuturor cetăţenilor ţării!

„Iniţiativele” de genul celor îna-
intate de liberali seamănă discordie 
în societatea moldovenească. La în-
ceputul anilor 90, unioniştii ne-au di-
vizat ţara, făcînd să apară Găgăuzia 
şi Transnistria. Astăzi, această iniţia-
tivă trebuie să fie privită ca o nouă 
provocare împotriva ţării noastre. Jos 
mîinile de pe limba rusă! Jos iniţiati-
vele liberalilor!

Identitatea noastră moldoveneas-
că  include două limbi practic egale: cea 
rusă şi cea moldovenească, şi aceasta 
este ceea ce apărăm noi. Bălţi şi Partidul 
Socialiștilor vor apăra mereu cele două 
limbi marginalizate la noi: limba moldo-
venească şi limba rusă.

Alexandru Odinţov, consilier municipal PSRM:
CC și-a bătut joc de poporul moldovenesc

Acum cîţiva ani în urmă, din 
păcate, poporul moldovenesc a 
fost „violat” de completul prece-
dent al CC. Articolul 13 al Con-
stituţiei prevede sintagma „limba 
moldovenească”, articolul 7 pre-
vede că nici un act normativ nu 
poate fi superior Constituţiei, dar 
CC pe neaşteptate decide că la 

noi funcţionează limba română. 
Articolul 13, al. 2 prevede că lim-
ba rusă este limbă de comunicare 
interetnică.

Noi sperăm că astăzi CC va 
adopta o decizie corectă şi va res-
pinge această sesizare a liberali-
lor.

Nu demult, au fost puse sub 

interdicţie emisiunile din Rusia, 
acum ei vor să interzică să vorbim 
în rusă, iar mine ne vor trimite la 
ghetto. Sute de ani noi trăim pe 
aceste meleaguri – moldoveni, 
ruşi, armeni, bulgari, evrei, gă-
găuzi – şi mereu am fost prieteni 
şi prin asta eram slăviţi. Şi acum 
se fac încercări de a ne dezbina 

pentru ca să nu ne mai gîndim 
la dezordinea din oraş, la faptul 
cine a furat miliardul şi ce se face 
în structurile puterii supreme, 
a declarat indignat Odinţov, în-
demnînd CC să ia o decizie care 
nu va contrazice Constituţia.

Cei care merg împotriva 
limbii ruse vor avea un 
răspuns dur

Guvernarea a mers 
împotriva propriului popor

Noi întotdeauna vom 
apăra limba rusă

PROTEST
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 LA BĂLŢI, A AVUT LOC 
MASA ROTUNDĂ 

„PENTRU LIMBA RUSĂ” 

SOCIALIȘTII INSISTĂ ASUPRA PĂSTRĂRII LIMBII RUSE 
DREPT LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ

Fracțiunea Partidului Socialiștilor 
RM a înaintat în Parlament spre 
examinare și adoptare Declarația 

privind protejarea patrimoniului cultu-
ral-lingvistic. Însă, majoritatea parla-
mentară a refuzat introducerea acestei 
chestiuni pe ordinea de zi.

Luînd act de dispozitivul Hotărîrii 
Curții Constituționale din data de 04 iu-
nie 2018 cu privire la constituționalitatea 
unor prevederi legale referitoare la 
funcționarea limbilor pe teritoriul Re-
publicii Moldova și interzicerea con-
trolului de constituționalitate a legilor 
adoptate pînă la intarea în vigoare a 
Constituției, Parlamentul constată că, 
Curtea Constituțională și-a asumat niște 
atribuții improprii acesteia în partea ce 
ține de constatare a desuetudinii unui 

act legislativ aprobat 
de către organul suprem 
reprezentativ legislativ 
al Republicii Moldo-
va, fapt care a creat o 
circumstanță periculoa-
să ce atentează la concilierea civică și 
stabilitatea social-politică din țară.

Parlamentul îndeamnă toate 
autoritățile publice de nivel cen-
tral și local  să respecte prevederile 

constituționale reglementate de Capito-
lul VII, art.7 din Constituție, care preve-
de că: ”Legea din 1 septembrie 1989 cu 
privire la funcționarea limbilor vorbite 
pe teritoriul Republicii Moldova rămîne 
în vigoare în măsura în care nu contravi-
ne prezentei Constituții”.

Parlamentul va exa-
mina în mod echilibrat 
oportunitatea ajustării 
(redactării sau actua-

lizării) termenilor utilizați în Legea cu 
privire la funcționarea limbilor vorbi-
te pe teritoriul RSS Moldovenești nr. 
3465-XI din 01.09.1989, cu respectarea 
standardelor internaționale.

Parlamentul nu va întreprinde nici o 
acțiune legislativă care ar putea afecta 
statutul și situația juridică a minorităților 
naționale din Republica Moldova, atît și 
limbilor vorbite de către acestea.

Parlamentul va promova în continu 
are politica de asigurare a traduce-
rii și publicării actelor normative 

adoptate sau emise de către autoritățile 
centrale și cele locale în alte limbi, in-
clusiv în limba rusă, asigurarea dreptu-
rilor minorităților naționale în domeniul 

învățământului, cultural, justiției etc.
Parlamentul apreciază contribuția 

esențială a minorităților naționale în 
consolidarea și unitatea poporului Re-
publicii Moldova, rolul lor în viața soci-
al-politică a țării noastre, cît și va între-
prinde acțiunile ce se impun în vederea 
îmbunătățirii în continuare a situației 
acestora.

Parlamentul consideră că, protejarea 
identității etnice, culturale, lingvistice 
și religioase a minorităților naționale și 
crearea condițiilor pentru promovarea 
acestor identități într-un cadru politic, 
democratic, reprezintă o prioritate pen-
tru Republica Moldova și va asigura 
consens civic și stabilitatea social-poli-
tică în Republica Moldova.

Deputații fracțiunii PSRM au cerut audierea 
prim-ministrului țării din motivul implicării gu-
vernării în activitatea ANRE.

”Cu toții am fost martori a situației ANRE. Ma-
jorarea taxelor la combustibil este o consecință a 
regulamentului care a fost adoptat de ANRE. Pe 
baza acestei metodologii agenții economici au cerut 
majorarea taxelor pentru combustibil. Noi am dis-
cutat această problemă în plenul Parlamentului, dar 
nu am ajuns la un numitor comun, după care Pavel 
Filip a ieșit cu un apel către ANRE și a cerut anu-
larea majorării taxelor. Cerem audierea prim-ministrului ca să aflăm de ce guvernarea își 
permite să se implice în activitate regulatorului, care conform legii este independent. Care 
a fost indicația dată ANRE și de ce decizia a fost doar amînată și nu anulată?”, a motivat 
cererea socialiștilor, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea.

El a reamintit că ANRE trebuie să apere interesele naționale și nu interesele pieței sau 
ale agenților economici.

”Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova trebuie să 
depună tot efortul ca poporul RM să nu sufere din cauza majorării prețurilor. Cînd prețul 
la gaz pentru Moldova a scăzut, iar costul combustibilului pe piețele mondiale de aseme-
nea, s-a micșorat, în țara noastră, din anumite motive schimbări nu s-au produs. Dar cînd 
prețurile cresc, ei măresc prețurile pentru consumatori. Vrem să aflăm de la Pavel Filip 
care dă indicații ANRE-ului, care sunt consecințele deciziei pentru economia națională și 
cetățenii țării și dorim că să ne explice de ce decizia a fost temporar amînată și nu anulată”, 
a spus deputatul.

De asemenea, Batrîncea a remarcat că regulamentul în vigoare trebuie anulat, așa cum 
acesta permite creșterea prețurilor la combustibil. Însă, în pofida argumentelor aduse, 
majoritatea parlamentară nu a susținut cererea socialiștilor.

SOCIALIȘTII CER AUDIEREA 
PRIM-MINISTRULUI 
ÎN PLENUL PARLAMENTULUI 

Vlad Batrîncea: Constituția SUA 
are sute de ani, dar nimeni 
nu spune că este învechită

”Sunt de acord cu dumneavoas-
tră, doamna Ciobanu. Înflorește 
corupția, avem probleme la capitolul 
justiție, economie, exodul populației 
din țară. În această situație să ridici 
de dragul alegerilor parlamentare 
acest subiect delicat și sensibil care 
provoacă dezbinarea societății, pro-
duce discuții contradictorii și abso-

lut inutile, este foarte periculos”, a 
spus Vlad Batrîncea.

Socialistul a menționat că, ”în 
Europa, unde tindeți atît de mult, 
problema limbii este de mult rezol-
vată”.

”Și doar dumneavoastră, de fie-
care dată, artificial vă întoarceți la 
această problemă și din nou, înain-
tea alegerilor încercați să creați o 
isterie în societate. Constituția SUA 
are sute de ani, dar nimeni nu spu-
ne că nu este actuală. Mai bine de 
1 milion de cetățeni vorbesc limba 
rusă și, dacă vrem să construim un 
stat democratic și un stat de drept, 
trebuie să creăm condiții pentru toți 
cetățenii și nu un stat mono etnic 
spre care atît de mult tindeți”, a spus 
el.

Deputatul Partidului Socialiștilor a venit cu o replică 
în adresa deputatului PLDM, Maria Ciobanu, căreia 
nu i-a plăcut că la ședința parlamentului socialiștii 
au înaintat inițiativa de adoptare a unei declarații 
în vederea protejării limbii ruse. În special, Ciobanu 
a remarcat că sunt multe alte probleme importante 
care necesită soluții.

PARLAMENT

Fracţiunea Partidului Socialiştilor din RM a propus Parlamentului să examineze şi să 
adopte o Declaraţie privind apărarea patrimoniului etno-lingvistic al ţării noastre. Însă, 
majoritatea parlamentară a refuzat să includă acest subiect în ordinea de zi a Legislativului.

Majoritatea parlamentară a refuzat 
să adopte Declarația în apărarea limbii ruse

Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere 
la Chișinău cu Secretarul general al UIP

În cadrul grupului Național al Uni-
unii Interparlamentare (UIP), condus 
de Zinaida Greceanîi, Președintele 
Partidului Socialiștilor din RM a avut 
loc o întrevedere cu Secretarul general 
al Uniunii Interparlamentare, Martin 
Chungong. La întrevedere a participat 
și secretarul executiv al PSRM, mem-
brul grupului Național UIP, deputatul 
Vlad Batrîncea.

Secretarul general al 
UIP întreprinde pentru 
prima dată o vizită în țara 
noastră după ce a fost in-
vitat în anul 2016 de către 

Igor Dodon, care se afla în acea perioa-
dă în fruntea delegației parlamentare a 
RM în cadrul UIP.

Martin Chungong a declarat 
că un rol important în dezvoltarea 
”democrației tinere” trebuie să-l joace 
UIP, subliniind că UIP va fi un parte-
ner de încredere pentru țara noastră.

În cadrul întrevederii părțile au 

discutat aspecte ale cooperării inter-
parlamentare, rolul Parlamentului 
în realizarea obiectivelor de dezvol-
tare durabilă (ODD), promovarea 
democrației și a drepturilor omului. În 
special, au fost discutate problemele 
protecției sociale, participarea femeilor 
în viața politică, lupta împotriva fuma-
tului în Republica Moldova. De aseme-
nea, părțile au analizat situația politică 
actuală și viitoarele alegeri parlamenta-
re din toamnă.

Zinaida Greceanîi a apreciat înalt 
susținerea parlamentarismului în Re-

publica Moldova din partea UIP. Ea a 
remarcat că  grupul Național UIP par-
ticipă foarte activ în cadrul tuturor eve-
nimentelor organizate de către cel mai 
mare forum interparlamentar din lume.

Conducătorul grupului Național a 
propus organizarea la Chișinău a unei 
dintre ședințele Adunării UIP. ”Aceas-
tă decizie va fi examinată și adoptată 
în dependență de situația din RM”, a 
remarcat Martin Chungong. Totodată, 
în cel mai apropiat timp, în Moldova, 
ar putea fi organizată conferința regi-
onală a UIP.
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LIMBA RUSĂ – LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ

Pilonii pe care se ţine viaţa societăţii moldoveneşti, pămîntul, 
limba, poporul – toate acestea se pun la îndoială de unii politicieni 
rău intenţionaţi. Atît din afara ţării, cît şi din interiorul său. Să 
anulezi dreptul oamenilor de a vorbi limba care pentru ei, deseori 
chiar nefiind de naţionalitate rusă, a devenit limbă natală, este o 
modalitate de a trezi în oameni nemulţumirea. Sînt convins că pro-
blema restricţionării drepturilor limbii ruse va avea rezultate mult 
mai devastatoare decît credem noi. Este vorba despre generaţile în 
creştere, lipsite în mod forţat de limba rusă. Şi destinul acestora 
este de a fi marginalizaţi, deoarece Moldova este legată de Rusia 
prin mai multe căi, unul dintre care este şi limba rusă.

Episcop de Bălţi şi Făleşti, Marchel 

Mereu sîntem umiliți, sîntem învinuiţi de dorinţa de a ofe-
ri mai multe drepturi limbii ruse. Se încearcă a ne convinge că 
sîntem puţini. Haideţi să numărăm. Potrivit datelor recensămîn-
tului general din anul 2014, fie chiar şi aşa dubios cum este, în 
Moldova locuiesc 2,998 milioane de cetăţeni. Pe malul sting al 
Nistrului sînt 450 de mii şi 135 de mii – în Găgăuzia.

Locuitorii Transnistriei şi Găgăuziei – toţi vorbesc în limba rusă. Cei de la nordul ţării 
– în proporţie de 75-80% (aici mai avem vrea patru sute de mii de oameni) la fel vorbesc 
în limba rusă. La Chişinău, cel puţin o treime din locuitori (echivalentul a circa 200-250 
mii) sînt vorbitori de rusă.

Şi ce obţinem chiar după astfel de calcule foarte generale? Un milion şi jumătate de 
vorbitori de rusă. Cel puţin.

De aceea gîndiţi-vă, cîţi oameni vor avea de suferit în urma atacului împotriva limbii 
ruse în Moldova.

Mihail Ahremţev, activist civic, jurnalist

Noi, locuitorii orașului Bălţi – un municipiu în care trăiesc re-
prezentanţi a mai mult de 60 de naţionalităţi şi grupuri etnice, care 
folosesc limba rusă în comunicarea cotidiană - nu putem să nu fim 
îngrijoraţi de situaţia ce s-a creat în jurul limbii noastre de comu-
nicare – limba rusă. După mai multe acţiuni negîndite şi pripite ale 
autorităţilor care au interzis deja mai multe surse mass-media care 
difuzau în limba rusă, care au mutilat limba rusă prin interdicţia de a 
folosi toponimele ruseşti, a urmat un atac deschis şi direct împotriva 
principiului fundamental al statalităţii şi concilierii interetnice în ţara 

noastră, şi anume Legea cu privire la funcţionarea limbilor pe terito-
riul RM.

Toate acestea reprezintă o ameninţare directă pentru stabilitatea so-
cial-politică a Republicii Moldova, dar şi un factor ce ameninţă însăşi 
existenţa statului nostru multietnic. Pe teritoriul oraşului Bălţi şi în 
raioanele de nord, 70% din locuitori posedă limba rusă fluent atît oral, 
cît şi în scris. Şi tentativa de a le îngrădi acest drept este inadmisibilă!

Alexandr Usatîi,
Preşedintele OT PSRM din mun. Bălţi 

Ţara noastră stă în pragul persecuţiilor pe criterii de 
limbă şi etnie. Pentru noi este organizată o barieră lingvis-
tică ce ar discredita mai mult de o jumătate din populaţia 
ţării. Limba rusă este vorbită nu doar în familiile ruseşti, 
deseori aceasta este aleasă drept limbă de comunicare în 
familii mixte. La noi s-a format o astfel de situaţie, cînd 

la nivelul populaţiei nu există şi nu a existat problema limbii. Totuşi, acum se încearcă a 
provoca antagonismul între oameni. La ce bun se fac aceste încercări?

Vă amintesc că, anterior, un atac similar s-a produs împotriva limbii moldoveneşti 
care datorită deciziei Curţii Constituţionale nu mai poartă denumirea de moldovenească.

Pe aceste meleaguri, din cele mai vechi timpuri, trăiesc umăr la umăr moldoveni, 
ruşi, ucraineni. Şi este o crimă să semeni ură între popoarele care convieţuiesc în pace şi 
înţelegere!

Alexandru Nesterovschi, deputat în Parlamentul RM

Relativ nu demult, autorităţile RM au adoptat 
noul Cod al Educaţiei. Activul organizaţiilor ob-
şteşti, conducători, reprezentanţi, au avut atunci 
întruniri cu preşedintele Parlamentului, cu prim-
ministrul, cu ministrul Educaţiei. A fost înfiinţată o 
comisie sub conducerea doamnei M. Sandu.  Atunci 
am organizat zeci de mese rotunde, conferinţe.

Am încercat să ne facem auziţi de conducerea 
republicii, să le dăm de înţeles celor de la guvernare că nu se poate de exclus limba rusă 
din sistemul de învăţămînt. Am fost ascultaţi, dar nu şi auziţi. La momentul actual, Codul 
Educaţiei prevede: limba de instruire este limba de stat. limba străină - engleza. Şi, citez, 
„alte limbi, după necesitate”. Să fie oare aceasta definiţia statutului limbii ruse?

Pavel BUCEAŢCHI, Preşedintele comunităţii ruse din mun. Bălţi

 LA BĂLŢI, A AVUT LOC 
MASA ROTUNDĂ 

„PENTRU LIMBA RUSĂ” 

La 11 iunie, la Bălţi a avut loc masa 
rotundă în apărarea limbii ruse care 
este limbă de comunicare interetnică 
în Republica Moldova.
La discuţii au participat politicieni, 
economişti, jurişti, profesori, 
reprezentanţi ai clerului, conducători 
de organizaţii care reprezentă etniile, 

precum şi locuitori ai oraşului, 
neindiferenţi faţă de soarta limbii.
Masa rotundă s-a încheiat prin adoptarea 
unei rezoluţii prin care se cheamă la 
apărarea statutului limbii ruse drept limbă 
de comunicare interetnică, la stoparea 
discriminării cetăţenilor Republicii 
Moldova pe criterii etnice şi lingvistice.

- Legea cu privire la funcţionare limbilor funcţionează în Moldova timp de aproape 
30  de ani. Cît de necesară este această lege la momentul actual?

- Practica de aplicare a acestei Legi a demonstrat cu elocvenţă că autorii săi au ştiut să 
aleagă o variantă optimală pentru soluţionarea unei probleme de o atare importanţă. Şi astăzi 
noi vedem că principiul pus la baza bilingvismului în sfera socială, educaţie, cultură, infor-
maţie, corespunde intereselor societăţii.

Încă în anul 2002, Curtea Constituţională a examinat deja o sesizare din partea unui grup 
de deputaţi, care au declarat că în unele acte normative, inclusiv în Legea „Privind drepturile 
minorităţilor naţionale”, arealul de aplicare a limbii ruse în Moldova este mai larg decît sfera 
de răspîndire a altor limbi. Atunci, CC a constatat că Legea cu privire la funcţionarea limbi-
lor are un statut special comparativ cu alte acte normative, de aceea este recunoscută drept 
un act valabil şi central în reglementarea aplicării limbilor pe teritoriul ţării.

Prin această lege, limba rusă alături de limba moldovenească, deţinea funcţia de comuni-
care între etnii. La rîndul său, statul se angaja să asigure condiţiile necesare pentru folosirea 

şi dezvoltarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a limbilor reprezentanţi-
lor altor etnii ce locuiesc în ţară (ucraineană, găgăuză, bulgară, ivrit, idiş, 
romă) în scopul satisfacerii necesităţilor lor naţional-culturale.

Tot acolo se menţionează că Legea privind drepturile minorităţilor 
naţionale nu afectează într-un mod semnificativ vorbitorilor de alte limbi 
şi este recunoscută drept corespunzătoare Constituţiei şi legislaţiei în vi-
goare.

- De ce cererea pentru limba rusă este pusă la îndoială?
- De regulă, fiecare al doilea ucrainean, fiecare al treilea bulgar şi 

găgăuz  vorbesc ruseşte. Limba rusă este cotată şi în rîndul majorităţii 
titulare — al moldovenilor.

O treime din locuitorii ţării, şi aici vorbim despre un milion de cetă-
ţeni, vorbesc în mod permanent în limba rusă, iar peste două milioane de 
locuitori ai RM comunică liber în această limbă.

Nu scade nici interesul pentru producţia tipărită în limba rusă. Emisi-
unilor televizate ruseşti se bucură de o cerere permanentă în rîndul spec-
tatorilor autohtoni. Limba rusă este bine cotată şi în sistemul educaţional. 

Plus la această dorinţa neîntemeiată de a reduce statutul juridic al limbii ruse, care pe bună 
dreptate, deţine locul doi în ierarhia limbilor ce funcţionează în ţară, suprimă măsurile de 
încredere între Chişinău şi Tiraspol, blochează procesul de apropiere între cele două maluri 
ale Nistrului în calitate de primă condiţie pentru realizarea unui progres în reglementarea 
transnistreană.

- Ce spun despre rolul limbii ruse în Moldova experţii internaţionali?
- Specialiştii Consiliului Europei au remarcat în repetate rînduri poziţia specifică a limbii 

ruse în Moldova, folosirea sa masivă de un număr mare de persoane aparţinînd minorităţilor 
naţionale, dar şi de o bună parte din autohtoni.

Aceşti experţi recunosc că din motive de ordin istoric, de facto, toţi locuitorii republicii 
posedă limba rusă.

Colegii occidentali menţionează că problema aplicării limbilor continuă să fie una delica-
tă şi autorităţile moldoveneşti au obligaţia să acţioneze cu multă prudenţă în acest domeniu 
pentru a evita orice conflicte posibile sau prilej pentru producerea unor astfel de conflicte.

LIMBA RUSĂ ÎN CADRUL LEGISLATIV DIN MOLDOVA: 
DE CE AVEM NEVOIE DE BILINGVISM

Curtea Constituţională a Moldovei a examinat şi a dat curs 
parţial sesizării deputaţilor-liberali cu privire la anularea legilor 
ce reglementează statutul limbii ruse în calitate de mijloc de 
comunicare interetnică. Conducătorul Centrului Juridic Informa-
tiv-Analitic de pe lîngă Consiliul Coordonator al organizaţiilor 
conaţionalilor ruşi din Moldova, Mihail Sidorov, în cadrul unui 
interviu pentru Sputnik, şi-a expus opinia privind eventualele 
consecinţe ale unor astfel de iniţiative.

Încălcarea drepturilor limbii ruse va avea 
consecinţe devastatoare

Jumătate din populația țării
vorbeşte limba rusă

Interzicerea limbii ruse pune în pericol însăşi existenţa statului nostru multietnic

Țara noastră se află în pragul 
persecuțiilor pe criterii de limbă

Limba rusă a fost esclusă 
din Codul Educaţiei
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DESPRE PROGNOZELE PENTRU ALE-
GERILE PARLAMENTARE DIN TOAMNĂ
– Trebuie să ne dăm seama cu toţii: dacă, la toamnă, nu vom 
ieşi masiv la alegeri, Moldova va dispărea în cîţiva ani. Ei pur 
şi simplu vor anula tot ce se mai poate, ei vor schimba Consti-
tuţia, ei vor începe din nou să destabilizeze situaţia cu Transnis-
tria. Observaţi ce au făcut ei timp de doar un singur an. Şi care 
va fi soluţia pentru noi? Eu nu am de gînd să cedez. Astfel, dacă 
ei vor continua cu nelegiuirile, va fi nevoie de ieşit în stradă 
însă eu nu doresc acest lucru. Eu aş vrea să obţinem schimbări 
în Moldova pe o cale democratică, dar, dacă nu vor fi alte vari-
ante, va trebuie să ieşim masiv în stradă.

DESPRE „CALUL TROIAN USATÎI” 
– Alegerile care au avut loc la Chişinău pentru prima dată au demonstrat acţiunile evidente şi deschise ale 
unor partide şi lideri care încearcă să se poziţioneze drept forţe de stînga şi stataliste, orientate împotriva 
candidatului Ion Ceban şi în susţinerea candidatului pro-român Andrei Năstase. Vorbind aşa, îl am în vedere 
şi pe Usatîi, care chiar se laudă că l-a adus la putere pe Andrei Năstase, cu toate că noi ne dăm cu toţii seama 
că aceasta a fost o alegere geopolitică. Usatîi a acţionat asemenea unui sabotor şi acum şi-a arătat adevărata 
fizionomie şi cred că oamenii ar trebui să înţeleagă că el le face jocul, că el servește drept muniție a unio-
niştilor împotriva socialiştilor. Veţi vedea mai departe cum el va juca rolul menit să rupă o parte din voturi 
pentru a-i lipsi pe socialişti de majoritate şi mai apoi, cu aceste voturi va juca alături de Maia Sandu şi Andrei 
Năstase, cei care se pronunţă pentru „unirea” cu România şi pentru NATO.
Avîndu-şi propriile ambiţii şi emoţii, suferind de deziluzii interne, Renato Usatîi l-a sprijinit pe un candidat 
net antistatalist. Despre el s-ar putea afirma că este un politician cu un nivel scăzut de responsabilitate so-
cială, care la început a fost folosit de Plahotniuc împotriva lui Filat, mai apoi de Plahotniuc – împotriva lui 
Dodon, iar acum el este folosit de eurounionişti – români, americani – împotriva flancului stîng, pentru dis-
creditarea forţelor pro-stataliste, pentru a nu exista majoritatea pro-moldovenească etc. Probabil, el nu-şi dă 
seama de aceasta, dar el este folosit în calitate de idiot util şi el joacă acest rol foarte activ în ultima perioadă 
de timp. Treptat, va deveni clar şi rolul lui Usatîi, şi rolul celorlalţi, care au mers împotriva propriului popor.

DESPRE 
SISTEMUL ELECTORAL MIXT
– În primul rînd, consider această variantă utilă pentru 
Moldova. La momentul actual, diaspora, Transnistria îşi 
obţin propriile mandate. În al doilea rînd, o spun deschis, 
este avantajos pentru noi. Partidul cu cel mai înalt rating 
are şanse de a obţine cel mai mare număr de mandate. 
După rezultatele primului tur al alegerilor din Chişinău 
s-a declarat că Partidul Socialiştilor ar putea lua 9 man-
date din 11. Şi noi vom lupta pentru aceste mandate, căci 
avem şanse bune.

DESPRE ŞANSELE CANDIDA-
ŢILOR ÎNAINTAŢI DE PSRM
– Noi vom urmări foarte atent modalitatea de 
selectare a candidaţilor pe care îi vom sprijini. 
Candidatul care va merge din partea PSRM pe 
circumscripţiile uninominale cu simbolul nos-
tru – steaua, din start dispune de 25-30% de 
voturi în raioanele în care noi nu avem sprijin. 
Cît despre cele unde noi avem sprijin, Partidul 
Socialiştilor deţine voturile a 60-70% din po-
pulaţie.

DESPRE DECIZIA PRIVIND LIMBA RUSĂ
– Care a fost scopul acestei decizii? Cred că ei înşişi nu au înţeles ce au făcut. Pentru 
că atunci cînd am început a mă iniţia în subiect, ei au afirmat că nimic nu s-a întîmplat. 
Ei, fără a-şi da seama, au deschis cutia Pandorei. Există legea-cadru din anul 1989, care 
determină clar funcţionarea limbilor pe teritoriul Moldovei. În baza acestei legi au avut 
loc modificări în alte acte legislative cu referinţă la această lege. Ultimele modificări la 
această lege-cadru datează cu anul 2014. Este un nonsens să susţinem precum că legea 
şi-a pierdut din puterea sa juridică. Acum ei au abrogat această lege, iar fundamentul pe 
care se ţineau alte legi, a dispărut. Cineva din jurişti spune că situaţia nu s-a schimbat. 
Totuşi, voi credeţi aşa astăzi, iar mine va veni un Năstase împreună cu o Sandu care 

vor spune că nu este aşa, pentru că nu este legea. Ei au creat un model legislativ foarte 
periculos!
Categoric nu doresc să revenim la ceea ce am avut la sfîrşitul anilor 80, începutul anilor 
90. Din aceste motive, s-au produs conflicte foarte grave în interiorul ţării – problema 
nesoluţionată a Transnistriei, catastrofa care era cît pe ce să se producă în Găgăuzia.
O soluţie pentru situaţia extrem de complicată ar putea fi adoptarea de urgenţă a legii 
privind funcţionarea limbilor într-o redacţie nouă. Partidul Socialiştilor a elaborat un 
proiect de lege şi, în zilele imediat următoare, acesta va fi prezentat Parlamentului.
Dacă această lege nu va fi adoptată, şi noi ne dăm seama că majoritatea parlamentară 
nu va dori acest lucru, va creşte tensiunea şi, la toamnă, după alegerile parlamentare, va 
trebui să soluţionăm această problemă. Alte variante nu există.

DESPRE ŞANSELE LUI CEBAN DE A ÎNVINGE ÎN ANUL VIITOR
– Candidatul Partidului Socialiştilor pentru postul de primar general de Chişinău, Ion Ceban, a avut cam-
pania electorală excelentă, demonstrîndu-şi calităţile de adevărat profesionist. Acest lucru l-au observat şi 
cei care au votat pentru el, şi oponenţii săi. Ei recunosc deschis că el a fost mai bine pregătit, a învins la 
toate dezbaterile, dar în pofida acestui fapt, alegătorii au votat geopolitic. Acum liderul fracţiunii PSRM 
din Consiliul Municipal trebuie să continue, în următorul an, pînă la alegerile ordinare ale primarului de 
Chişinău din 2019, să rezolve doar problemele oraşului. Ţin să-i asigur pe chişinăuieni: în decursul acestui 
an, Ceban va demonstra încă o dată tuturor, inclusiv celor de dreapta, că au comis o greşeală. Cred că la 
anul Ion Ceban va învinge neapărat şi va deveni primul primar-profesionist din ultimii 10-15 ani.

DESPRE SITUAŢIA CE ANTICIPEAZĂ 
ALEGERILE PARLAMENTARE
– Astăzi, nu ai cu cine să porţi tratative referitor la o poziţie politică 
unică în Moldova. Să-i luăm drept exemplu pe cei de dreapta, care 
în primul tur al alegerilor primarului au luptat între ei, iar în turul 
doi deja s-au unit, precum şi pe cei aşa-zişi „de stînga”. Ei ar fi pu-
tut în primul tur, chiar avînd careva întrebări, acelaşi Voronin sau 
Usatîi, să declare sprijinul propriilor candidaţi, chiar dacă nu i-au 
avut. Dar o astfel de contra-„activitate” activă le demonstrează in-
ferioritatea politică. Este o invidie. Ieşirea din această situaţie este 
evidentă: lumea trebuie să fie consolidată nu în jurul unui careva 
partid, ci în jurul unei anumite idei. În ajunul alegerilor parlamen-
tare, noi vom avea o astfel de posibilitate, pentru că o parte din 
deputaţi  vor fi aleşi pe listele de partid, iar în listele de partid, în 
special în listele noastre, se pot regăsi şi persoane apartinice. Noi 
avem idei clare, cinci valori spre care vom merge în ciuda tuturor 
impedimentelor: statalitate, neutralitate, valorile noastre creştine 
şi familiale, politica externă echilibrată, care include parteneriatul 
strategic cu Rusia, şi caracterul multietnic al ţării. Aceste cinci va-
lori sînt un fundament pentru mine, valori la care nu voi renunţa 
niciodată. De aceea, în chem pe toţi să se unească în jurul acestor 
valori. Şi atunci, sînt convins, vom învinge neapărat!

IGOR DODON A PUNCTAT 
5 IDEI CARE VOR ASIGURA 
VICTORIA PSRM
TOTODATĂ, PREŞEDINTELE A VORBIT DESPRE RECENTELE 
ALEGERI ANTICIPATE ALE PRIMARULUI GENERAL DE CHIŞI-
NĂU, DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE CE URMEAZĂ SĂ 
AIBĂ LOC, PRECUM ŞI DESPRE SITUAŢIA LIMBII RUSE, CARE 
LA INIŢIATIVA LIBERALILOR A FOST LIPSITĂ DE STATUTUL DE 
LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ.

PREȘEDINTE
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Șeful statului, Igor Dodon, 
împreună cu renumitul artist 
rus, Filip Kirkorov, au partici-
pat la culesul căpșunelor și au 
inaugurat cea de-a V-a ediție 
a Festivalului Căpșunelor și 
Mierii, care s-a desfășurat sub 
egida Președintelui Republicii 
Moldova în satul său natal, Sa-
dova.

Șeful statului a salutat mi-
ile de persoane care au venit 

la Sadova pentru a fi prezenți 
la acest eveniment. În context, 
Președintele țării a remarcat că 
va susține și încuraja organiza-
rea unor astfel de evenimente 
care reprezintă un prilej bun de 
promovare a produselor și pro-
ducătorilor autohtoni. 

”Doar în localitatea Sadova 
sînt circa 20 de producători 
de căpșuni a căror plantație se 
întinde pe zeci de hectare de 

pămînt. Sînt bucuros că în pri-
mele 5 luni ale anului curent, 
cu eforturi comune, exportul 
de căpșune pe piața Federației 
Ruse și Belarus a crescut de 
6-7 ori”, a subliniat Igor Do-
don.

De asemena, șeful statului 
a vizitat standurile unde mai 
mulți producători autohtoni au 
expus cele mai aromate și gus-
toase soiuri de căpșuni. Toto-

dată, Igor Dodon împreună cu 
oaspeții festivalului au degustat 
diverse lichioruri de căpșuni, 
dulceţuri și miere de albine.

Menționăm că, pe tot par-
cursul festivalului atmosfera a 
fost întreținută de muzica unor 
interpreți, ansambluri și co-
lective artistice din țara noas-
tră precum: orchestra Fraților 
Advahov, Vitalie Dani, Anișoara 
Puică, Geta Burlacu, Natalia 

Gordienco, Sergiu Cuzencov, 
ansamblul de dansuri populare 
„Mărgăritare”, ansambluri-
le etnofolclorice „Romanița” 
și „Prutenii”. În seara zilei 
pe scenă au evoluat formațiile 
”Acord”, ”DoReDoS”, Ne-
lly Ciobanu, Valentin Uzun & 
„THARMIS”, precum și cunos-
cutul interpret rus, Filip Kirko-
rov. Evenimentul a culminat cu 
un grandios foc de artificii.

Președintele Republicii Mol-
dova, Igor Dodon, a avut o în-
trevedere cu marele artist din 
Federația Rusă, Filip Kirko-
rov, care a venit în Moldova la 
invitația șefului statului, pen-
tru a participa la Festivalul 
Căpșunelor și Mierii, care 
s-a desfășurat în satul natal al 
Președintelui, Sadova.

În semn de înaltă apreciere 
a meritelor deosebite în dez-
voltarea şi propagarea artei 

muzicale, pentru contribuţie la 
consolidarea relaţiilor culturale 
moldo-ruse, Președintele țării a 
conferit interpretului de muzică 
ușoară, compozitorului și pro-
ducătorului din Federația Rusă, 
domnului Filip Kirkorov titlul 
onorific „Artist al Poporului”.

În context, șeful statului i-a 
urat succese în activitatea de cre-
aţie și a subliniat că este oricînd 
binevenit în țara noastră.

 Menționăm că, Filip Kirko-

rov și-a început cariera artistică, 
la mijlocul anilor ʼ80, anume în 
Moldova. Totodată, marele artist 
este compozitorul piesei cu care 
trupa ”DoReDoS” a reprezentat 
Republica Moldova la concursul 
internațional Eurovision-2018, 
precum și a susținut și promo-
vat activ trupa în cadrul acestei 
competiții muzicale, în rezultat 
interpreții moldoveni ajungînd în 
top 10 din cele 43 de țări parti-
cipante la concurs.

IGOR DODON ÎMPREUNĂ CU FILIP KIRKOROV AU INAUGURAT CEA DE-A 
V-A EDIȚIE A FESTIVALULUI CĂPȘUNELOR ȘI MIERII

PREȘEDINTELE ȚĂRII, IGOR DODON 
A CONFERIT DOMNULUI FILIP KIRKOROV 

TITLUL ONORIFIC „ARTIST AL POPORULUI”
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FOCUS PE PROBLEMELE CAPITALEI
În primul rînd, Ion Ceban demisionează din funcția de 

purtător de cuvînt  al Președintelui RM, Igor Dodon.
”Am discutat mult timp cu domnul Președinte și am decis 

împreună că, începînd cu ziua de astăzi, îmi prezint demisia 
din funcția de purtător de cuvînt”, a spus Ion Ceban.

ZILNIC LA PRIMĂRIE
În al doilea rînd, începînd cu ziua de luni, de la ora 8.00, 

inclusiv în week-end-uri, Ion Ceban va putea fi găsit la 
Primărie, lucrînd la proiectele legate de municipalitate. ”Mă 
voi dedica în totalitate activităților orientate spre bunăstarea 
Chișinăului”, a declarat socialistul.

SUSȚINERE DEPLINĂ PENTRU 
INIȚIATIVELE BUNE ALE PRIMARULUI
În al treilea rînd, în legătură cu discuțiile despre faptul 

că socialiștii pot bloca anumite inițiative în primărie, ”vă 
asigur că socialiștii nu vor bloca nimic, vom susține toate 
inițiativele bune, iar cele care nu sunt în beneficiul cetățenilor 
– cu siguranță, nu le vom susține”, a menționat Ion Ceban.

VOM CONTINUA SĂ IMPLEMENTĂM 
INIȚIATIVE PENTRU MEDICI, PEDAGOGI 
ȘI PERSOANE CU NEVOI SPECIALE
”În al patrulea rînd, astăzi, înregistrăm în Primărie mai 

multe proiecte de decizie și vom ruga CMC să se convoace 
în regim de urgență, ca să operăm modificările la buget și să 
începem să facem lucruri frumoase. Eu sunt sigur că putem 
să le facem și din opoziție.

Pentru început e vorba despre trei proiecte: 370 de medici 
de familie, 367 asistenți medicali și 6607 cadre didactice și 
educatori, inclusiv cei din suburbii, urmează să beneficieze 
de ajutor material de 70 de lei pentru transportul public. Al 
doilea proiect se referă la instituirea a 300 de unități noi de 
asistenți personali pentru persoanele cu nevoi speciale. Al 
treilea ține de acordarea ajutorului material unic de 1000 de 
lei pentru 5610 cadre didactice din instituțiile de învățămînt, 
la început de an școlar, pentru procurarea rechizitelor”.

Ion Ceban a mulțumit tuturor locuitorilor capitalei care au 
ieșit în ziua de 3 iunie la secțiile de votare pentru a partici-
pa la cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi din munici-
piu. Potrivit candidatului, anume aceste persoane participă la 
schimbare, ei și-au făcut alegerea.

Ion Ceban a mulțumit echipei sale, care potrivit candida-
tului, a făcut o muncă foarte bună în această campanie elec-
torală. ”Am încercat să fim cît mai deschiși și cît mai concreți 
– începînd cu prezentarea programului și finalizînd cu alte 
detalii legate de această campanie”, a declarat candidatul.

De asemenea, el a subliniat că această campania electorală 
se deosebește de campaniile precedente: ”În sfîrșit am reușit 
să ne focusăm pe problemele administrării orașului și nu pe 
geopolitică și politică. Eu sper că rezultatul va fi la fel de bun”.

”Vom demonstra pe parcursul acestui an, pînă la alegerile 
primarului pentru un mandat de 4 ani, care vor avea loc în 
anul viitor, că vom continua să muncim pentru bunăstarea 
chișinăuienilor, că noi avem cea mai puternică echipă, capa-
bilă să schimbe spre bine situația din capitală”, a spus Ion 
Ceban. 

”Mai întîi de toate, vedem că 
socialiștii au demonstrat din nou că 
se bucură de o încredere largă și de 
o susținere stabilă în capitala țării. 
Aproape jumătate dintre alegători 
i-au oferit votul lui Ion Ceban.

Această încredere și susținere o 
vom valorifica peste un an, atunci 
cînd se va da lupta adevărată pentru 
Chișinău, pentru mandatul deplin 
de Primar General, de patru ani. 
Pînă atunci, Ion Ceban și echipa sa 
vor continua să lucreze în beneficiul 
Chișinăului și al chișinăuienilor.

Igor Dodon

58% dintre chișinăuieni și-au dat votul pen-
tru Ion Ceban. Și doar 42% pentru Năstase. 
Despre aceasta a anunțat secretarului execu-
tiv al Partidului Socialiștilor, Vlad Batrîncea, 
pe o rețea de socializare. El a menționat că, 
”este o diferență considerabilă! Înseamnă că, 
există totuși raționament. Și locuitorii orașului 
au luat o decizie rezonabilă pentru Chișinău. 
Înseamnă că, nu totul este pierdut.

Din nou cîteva suburbii ale Chișinăului au 
decis soarta scrutinului. Din nou funcționari 
corupți precum Ghimpu, Chirtoacă, Șalaru, 
Leancă, PLDM și toată fauna coruptă s-au unit împotriva ”ciumei roșii” și ”mîna 
Moscovei”. Plus, implicarea deschisă a politicienilor din țara vecină, fraude în 
ziua alegerilor. Nu ne vom relaxa sau descuraja. După această campanie electora-
lă suntem mai puternici. Peste un an vom lupta din nou și vom învinge!

Vlad Batrîncea

Ion Ceban se va dedica plenar 
activității pentru bunăstarea 
Chișinăului
Șeful fracțiunii Partidului Socialiștilor din Consiliul municipal Chișinău va demi-
siona din funcția de purtător de cuvînt în administrația prezidențială și zilnic se 
va dedica rezolvării problemelor chișinăuienilor în Primărie 

CHIȘINĂU

Ion Ceban și echipa sa vor continua 
să lucreze în beneficiul Chișinăului 
și al chișinăuienilor

Peste un an neapărat vom învinge!
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OLIGARHII DIN NOU I-AU DEJUCAT PE CETĂŢENI
DE CE PARTIDELE DE DREAPTA ŞI DE STÎNGA L-AU SUSŢINUT PE NĂSTASE?

FILA-ŢOP A LUAT SUB 
CONTROL CAPITALA
Este absolut cert că în capitală 

s-a produs ceva neverosimil. Chişi-
năul, care printr-o minune a scăpat 
de controlul lui Ghimpu şi Plahot-
niuc, pe loc a trecut sub controlul 
oligarhului Victor Ţopa! Absurdita-
tea este că mai mulţi cetăţeni sărbă-
toresc victoria.

Dar, cum să explici că Andrei 
Năstase, cel care critica dur şi ne-
milos „mafia AIE”, pe neprins de 
veste a obţinut sprijinul acestei ma-
fii împotriva căreia chipurile el în-
suşi lupta? Cum puteau corupţii să-l 
susţină pe un „luptător împotriva 
corupţiei”?

De ce AIE-ul, care guvernează 
ţara timp de nouă ani de zile (PL-
ul lui Ghimpu, PUN-ul lui Şalaru, 
PPEM-ul lui Leancă, PLDM-ul 
lui Filat, PAS-ul lui Sandu şi chiar 
Partidul Democrat, dar acesta din 
urmă – într-o manieră mai latentă), 
într-un singur elan l-a susţinut pe 
Andrei Năstase, pe cel care îi cri-
tica? În realitate, s-a repetat aceeași 
situaţie cu alegerile prezidenţiale 
din anul 2016, cînd chipurile opo-
nenţii Maiei Sandu au susţinut-o, 
făcînd astfel front comun împotriva 
lui Dodon.

Calculul final al voturilor i-a 
oferit lui Năstase 52,7% (129 432), 
iar lui Ceban – 47,43% (116 788) 
din sufragii.

După anunţarea rezultatelor 
preliminare, în tabăra partidelor 
de dreapta, mai ales PAS, PLDM, 
PDA a început o exaltare care foar-
te curînd s-a transformat într-o iste-
rie. Acompania la acest carnaval a 
fost… tipul, chipurile pro-rus, Re-
nato Usatîi.

„Noi am învins „binomul oli-
garhic Plahodon”, proclama, sufo-
cîndu-se de bucurie, finul oligar-
hului Victor Ţopa, Andrei Năstase! 
Apropo, Victor Ţopa este cel care 
la sfîrşitul anilor 90, făcea parte din 
guvernul ADR împreună cu Vlad 
Filat.

„Chişinăuienii nu s-au lăsat duşi 
de nas!”, îi ţinea isonul protejata lui 
Vlad Filat, Maia Sandu!

„Împreună sîntem o putere”, 
îi convingea pe cetăţeni ex-consi-
lierul lui Filat, milionarul Renato 
Usatîi. Acest domn din urmă chiar 
se lăuda că, datorită voturilor lui, 
Năstase a învins!

IMPLICAREA OBKOM-ULUI
De fapt, în Chişinău a învins Ion 

Ceban (51% versus 49%). Victoria 
lui Năstase se datorează suburbiilor. 
Doar un tîmpit şi, clar lucru, liderii 
partidelor de dreapta ar putea vorbi 
despre eşecul total al PSRM. Ion 
Ceban şi PSRM doar au acumulat 

ceva mai puţine voturi decît celelal-
te partide luate la un loc – şi cele de 
dreapta, şi cele de stînga!

Una din concluziile alegerilor 
vine în defavoarea Alianţei: 48% 
din chişinăuieni, adică practic ma-
joritatea, nu au  crezut în existenţa 
alianţei PSRM – PDM şi a „Pla-
hodonului” mitic. În caz contrar, 
avînd în vedere antiratingul de 90% 
a PDM-ului, Ceban nu ar fi reuşit să 
acumuleze nici 5% din voturi!

O duzină întreagă de partide au 
luptat împotriva unui singur can-
didat şi au cîştigat cu un avantaj 
mizer. Unde mai pui că la această 
ispravă ei au fost susţinuţi de aşa-
zisele forţe de stînga: „Partidul 
Nostru”, care a chemat lumea să 
voteze pentru Năstase, şi PCRM, 
care potrivit unor informaţii, a dat 
indicaţie comitetelor sale raionale 
să boicoteze alegerile. Anume cele 
5% din voturile PCRM şi „PN” 
i-au lipsit lui Ceban pentru a re-

purta o victorie convingătoare! În 
acest context putem menţiona că 
resursa necesară a existat. Zinaida 
Greceanîi, în anul 2015, a acumulat 
145 mii de voturi, iar Ceban – 116 
mii. Graţie atacului subversiv şi to-
xic din partea lui Usatîi, o parte, fie 
chiar şi nu prea mare, din alegători 
nu a mers la alegeri. Drept rezultat, 
puterea din nou a ajuns în mîinile 
oligarhilor. Fix aşa ca în anul 2014, 
cînd Usatîi şi-a îndemnat adepţii să 
nimicească buletinele. Atunci, 4 la 
sută din cetăţeni au procedat anume 
aşa.

AIE a rămas la putere. Atunci, 
PSRM şi PCRM le-au lipsit cinci 
voturi pentru a crea o alianţă.

Dar să nu vă mirați: imediat 
după alegerile primarului capitalei, 
Usatîi a anunţat că a fost exclus din 
baza de date şi, deci, el nu mai este 
în căutare de Interpol. Straniu, nu? 
Ai executat comanda – mergi ne-
stingherit la odihnă pe Maldive!

Noul primar de Bălţi a declarat 
despre colaborare cu Guvernul, a 
fost observat purtînd discuţii plăcu-
te cu V. Vitiuc, vice-spicherul Par-
lamentului. Şi care este problema 
cînd consilierul domnului Vitiuc, 
însuşi A. Ciornîi, este cumătrul lui 
Grigorişin…

Acesta a fost un masacru des-
chis, în care toţi s-au năpustit peste 
unul, astfel confirmîndu-se puterea 
PSRM, pe care nu o poate învinge 

nici un partid din ţară. Doar cu haita, 
prin minciună, prin corupere şi şan-
taj, dar şi asta nu pentru mult timp.

Dar, cum se poate explica faptul 
că cei de dreapta mereu se unesc, 
iar cei de stînga mereu sînt divizaţi? 
Prima explicaţie, cea mai impor-
tantă, stă în faptul că partidele de 
dreapta se află toate sub controlul şi 
conducerea totală din exterior. Ac-
tivele, familiile, casele şi dosarele 
penale – toate se află în Occident.

Judecaţi şi dumneavoastră. În 
anul 2011, mai apoi în 2013, V. Filat 
s-a îndîrjit împotriva lui Plahotniuc. 
Au fost demisii, inclusiv a lui Filat, 
Lupu, Plahotcniuc, au fost arestări 
de miniştri. Ei se numeau reciproc 
hoţi, contrabandişti, păpuşari. Şi 
mai mult nimic.

În anul 2014, ei din nou s-au 
unit, constituind AIE-3. S-au unit 
împotriva PSRM! Atunci, Filat era 
torturat nemilos de Stefan Füle, care 
îl ameninţa cu mari probleme. Pro-

babil, Füle s-a ţinut de cuvînt.
În perioada 2015-2016, aceşti 

domni iarăşi s-au certat zdravăn. 
Filat a ajuns la puşcărie, Ghimpu 
a fost înlăturat de la putere, Sandu 
şi-a salvat pielea creîndu-şi propriul 
proiect „antioligarhic” sub ochiul 
vigilent al Departamentului de Stat 
al SUA. Şi iată, în ciuda acestor 
reglări de conturi publice, în anul 
2016 aceşti domni s-au unit pentru 
a o sprijini pe Maia Sandu.

În 2017, ei iarăşi s-au certat ca 
la tîrg. Dar, în 2018 iarăşi s-au unit 
în sprijinul lui Andrei Năstase. Şi 
iarăşi au făcut-o împotriva PSRM.

În noiembrie, 2018, PAS – 
PDA, PL, PLDM, PPEM iarăşi se 
vor uni. Aşa susţine ambasadorul 
SUA şi noi îl credem ce spune. Ia 
ghiciţi împotriva cui?

Al doilea moment. Mai multe 
partide moldoveneşti sînt conduse 
de oligarhi. Ele sînt burgheze şi ca 
formă şi ca esenţă. Între ele mereu 
se duce lupta pentru fluxurile finan-
ciare, pentru resurse, voturi. Dar, 
atunci cînd apare un pericol, ele 
mereu se unesc împotriva partide-
lor oamenilor muncii (comuniştilor, 
socialiștilor ş.a.m.d.). aşa a fost şi 
aşa va fi mereu.

Dar principala concluzie este 
următoarea. Aceste alegeri au de-
monstrat clar un adevăr simplu: nu 
este important ce spun cei de stîn-
ga, de dreapta, de centru, nu este 

important de luptă sau se împacă – 
într-un final toţi ei se unesc împotri-
va PSRM şi a lui Igor Dodon. O fac 
pentru că îşi dau seama: PSRM este 
unicul partid ce se opune sistemului 
şi unica forţă antioligarhică, care 
pune în pericol oligarhia, conduce-
rea externă, schemele corupţioniste, 
statutul ţării de semicolonie! De 
aceea, Patronul din exterior mereu 
îi va uni împotriva socialiştilor!

DILEMELE LUI 
V. PLAHOTNIUC
Şi acum dați să reflectăm. Oli-

garhul Vlad Plahotniuc se află într-
un conflict deschis cu oligarhul 
Victor Ţopa, acesta din urmă fiind 
principalul sponsor al lui  Năstase şi 
al Platformei DA. Pornind de aici, 
Năstase îşi construieşte toate acuza-
ţiile pe, chipurile, alianţa existentă, 
pe binomul „Plahodon”. Este inte-
resant că şi însuşi Plahotniuc pro-
movează această idee încercînd a 
discredita şi a distruge PSRM.

Anterior, anume de aceea el i-a 
retras preşedintelui ţării toate împu-
ternicirile şi acum îi atacă pe socia-
lişti prin aliaţii săi.

Plahotniuc a contribuit la ieşi-
rea lui M. Lupu din PCRM în anul 
2009, la crearea AIE-1 şi AIE-2, în 
2010. Tot el l-a ajutat pe Chirtoacă 
să învingă în 2011 şi în 2015.

Dar, astăzi PDM-ul are cîmpul 
pentru manevrare limitat. Occi-
dentul a efectuat presiuni enorme 
asupra lui Plahotniuc. Românii au 
cerut să fie exclusă cu orice preţ 
victoria omului lui Putin în anul 
„centenarului marii uniri”. Washin-
gton în genere a presat nemilos. Şi 
sprijinul lui Năstase de către M. 

Gofman, cel care 
anterior a depus 
mărturii împotri-
va liderilor PDM 
în SUA, confir-
mă acest fapt. La 
fel este şi cu vi-
zita lui I. Grigo-

riev, mîna dreaptă a lui Şor, care a 
găsit refugiu în Spania şi i-a acuzat 
pe democraţi de furtul miliardului!

Există informaţia potrivit căreia 
democraţii au primit garanţii pentru 
propria imunitate şi aflare la pute-
re în cadrul viitoarei AIE-4. A fost 
dată promisiunea că Аndrei Năstase 
va lupta împotriva lui Igor Dodon 
şi PSRM.

Într-adevăr, după alegeri Năsta-
se a declarat că este dispus să coo-
pereze cu Guvernul şi Parlamentul 
şi că va lupta pentru „eliberarea Pre-
şedinţiei”!

În paralel cu aceasta, transmite-
rea puterii în capitală opoziţiei de 
dreapta îi lipsea pe cei de stînga de 
argumentul de „stat capturat” şi de 
dictatură totală. Chipurile, vedeți 
şi dumneavoastră, cei de stînga au 
luat Preşedinţia, cei de dreapta – 
două oraşe! Ce mai vreţi?

Dar Vlad Plahotniuc a comis 
o greşeală serioasă. Alianţa PDM 
cu cei de dreapta va avea un final 
foarte neplăcut pentru democraţi. 
După preluarea capitalei, dreptei 
îi rămîne doar să mai preia MAI şi 
CNA…

CUM PDM L-A AJUTAT 
PE А. NĂSTASE SĂ 
AJUNGĂ PRIMAR
PDM a fost nevoit să-l sprijine 

pe Năstase din cauza presiunilor 
enorme. Însă această acţiune a fost 
realizată foarte filigranat, pentru a 

nu-i afecta şansele la succes.
1. Toţi lacheii PDM l-au sus-

ţinut pe Năstase. Printre aceş-
tia se numără PL, PUN, PPEM şi 
PCRM. Să fi poftit PDM victoria 
lui Ceban, Vladimir Voronin i-ar 
fi îndemnat pe toţi zi şi noapte să 
vină la alegeri, iar ceilalţi ar fi spus 
că Năstase este reprezentantul oli-
garhului Ţopa, cel condamnat! Dar 
acest lucru nu s-a produs. Să fi fost 
Plahotniuc categoric împotrivă – ei 
niciodată nu ar fi riscat să facă una 
ca asta.

2. Plahotniuc ţine sub control 
cel puţin 12 din cele 18 suburbii, 
iar PSRM – doar două. Dar, acolo 
Năstase a obţinut 70% din voturi. 
Cum de s-a întîmplat una ca asta? 
Or, în sate mereu se votează pe 
principii de clan. Să fi dorit Pla-
hotniuc, toţi primarii, consilierii, 
funcţionarii, directorii de şcoli, de 
grădiniţe, de întreprinderi munici-
pale, liderii locali i-ar fi asigurat lui 
Ceban cel puţin 50% sau chiar 70% 
de voturi în sate. Şi acest lucru Pla-
hotniuc l-a demonstrat acum două 
luni, cînd PDM a învins în zece pri-
mării, inclusiv la Sîngera!

3. De ce pretorii PDM-işti au 
organizat întîlniri ale lui Năstase, 
şi nu ale lui Ceban? Un exemplu 
elocvent – pretorul sectorului Buiu-
cani, Valeriu Nemerenco. Totodată, 
Ceban nu a avut nicio întîlnire în 
nicio pretură!

4. Năstase a fost susţinut de 
kockboxerul român Moroşanu. 
Moroşanu este un oaspete frecvent 
al FEA – Asociaţia artelor marţiale, 
unde mai marele este finul lui Pla-
hotniuc, Dorin Damir.

5. În turul II, Năstase a par-
ticipat în România, la un talk-
show al postului Realitatea TV. 
Dar să nu vă fie de mirare. Acţionar 
principal al postului figurează Co-
zmin Guşă, ex-consilierul lui Vlad 
Plahotniuc.

6. Sesizarea liberalilor pentru 
Curtea Constituţională referitor 
la anularea statutului limbii ruse 
drept limbă de comunicare inte-
retnică urma să fie examinată la 1 
iunie, dar CC a amînat examinarea 
pentru 4 iunie. Partidul Democrat 
s-a speriat că decizia CC i-ar putea 
ridica pe toţi vorbitorii de limbă 
rusă, ceea ce va rezulta printr-o vic-
torie desăvîrşită a lui Ceban!

De fapt, Năstase nu avea nici 
cea mai mică şansă de a-l învinge 
pe Ceban fără întreaga susţinere 
din partea PDM. El a pierdut toate 
dezbaterile, el nu avea o echipă, nu 
avea proiecte, programe şi nici vo-
inţă pentru victorie. El a fost mult 
mai slab la toţi parametrii.

Aceasta nu a fost victoria lui 
Năstase.

Aceasta a fost victoria coaliţiei 
monstruoase a forţelor externe şi a 
oligarhilor…

Alegerile locale care s-au 
desfășurat recent au demon-
strat cu lux de amănunte cele 
scrise de noi acum două săp-
tămîni. Şi anume – existenţa 
unei înţelegeri între oligarhi, 
în spatele poporului. Anu-
me această înţelegere a dus 
la crearea unei coaliţii mon-
struoase, alcătuite din vreo 
zece partide, sute de ONG-
uri, mass-medii, comenta-
tori şi actori externi împotri-
va PSRM. Ca niciodată pînă 
acum, a devenit clar că toate 
aceste structuri sînt adminis-
trate dintr-un singur centru.

Bogdan Țîrdea
Doctor în politologie

ANALITICĂ

DE FAPT, NĂSTASE NU AVEA NICI CEA MAI 
MICĂ ŞANSĂ DE A-L ÎNVINGE PE CEBAN 
FĂRĂ ÎNTREAGA SUSŢINERE DIN PARTEA PDM
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RUSIA

VLADIMIR PUTIN: 
Occidentul și-a dat 
seama că Rusia le 
devine concurent
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, 
a participat joi, 7 iunie, la o nouă linie directă 
cu cetățenii. Aceasta a fost a 16-a și prima în noul 
său mandat prezidențial. În acest an, linia directă 
s-a desfășurat într-un nou format - fără oaspeți 
în studiou, dar cu apeluri către guvernatori și alți 
oficiali. Ei au fost preîntîmpinați să fie la legătură, 
în cazul în care vor veni plîngeri din regiunile pe 
care le reprezintă. 

DESPRE CREȘTEREA DURABILĂ 
A ECONOMIEI RUSIEI
„Dacă vorbim în categorii precum „alb”,”negru”,”gri”, în ce formație sun-
tem acum, atunci ne îndreptăm spre o culoare albă stabilă. Desigur, în 
natură nu există niciodată puritate absolută în nimic. Uitați-vă, Arctica, 
Antarctica parcă ar fi absolut albe, un deșert alb, totuși există și acolo 
niște interferențe de culoare gri și negru. Așa și la noi. Dar, în general, ne 
mișcăm în direcția corectă. Care sunt motivele să spun așa și să cred în 
asta? În primul rând, am ieșit pe traiectoria creșterii economice durabile”.

Rusia și China au 
relații tensionate cu 
Statele Unite și acum 
acești doi „adversari 
economici” ai SUA își 
întăresc cooperarea la 
summit-ul Organizației 
de Cooperare de la 
Shanghai (OSC), 
transmite canalul TV 
Al Jazeera. Ei au reușit 
deja să încheie o serie 
de tranzacții economi-
ce și investiționale și 
să-și demonstreze pri-
etenia și parteneriatul.

Rusia și China s-au 
apropiat și mai mult în 
alianța lor geopolitică. 
Aceste două țări sunt 
principalii participanți 
la summitul de două 
zile al Organizației de Coopera-
re de la Shanghai. Opt țări tind să 
își extindă legăturile economice 
și strategice cu unele state veci-
ne. Președintele Vladimir Putin 
a anunțat încheierea de noi acor-
duri comerciale și de investiții cu 
omologul său chinez. La rândul 
său, Xi Jinping îl numește pe lide-

rul rus cel mai bun prieten al său.
Vladimir Putin a primit din 

mâinile lui Xi Jinping Ordi-
nul chinez de prietenie - pen-
tru contribuția sa remarcabilă la 
dezvoltarea Republicii Populare 
Chineze. Aceasta este o dovadă a 
unei apropieri și mai strânse între 
cei doi lideri și cele două țări. Ei 
au anunțat despre încheierea mai 

multor tranzacții comerciale, in-
clusiv crearea unui fond comun 
de investiții, precum și proiecte în 
China și Rusia.

VLADIMIR PUTIN, 
președintele Rusiei: S-a discutat 
situația din Peninsula Coreeană. 
Rusia și China sunt interesate de 
stabilirea păcii și stabilității pe 
Peninsula Coreeană și în general 

în Asia de nord-est. Bu-
cură faptul că procesul 
de negocieri inter-core-
ean, care a început, are 
loc în concordanță cu 
logica ruso-chineză pen-
tru rezolvarea coreeană. 
Contactele recente ruso-
nord-coreene confirmă 
pregătirea Phenianului 
pentru o muncă construc-
tivă.

După cum remarcă 
experții, o alianță mai 
strânsă va fi în beneficiul 
atât a Rusiei, cât și a Chi-
nei.

FLORENCE LOUIS, 
corespondent al Al-Jaze-
era: Întâlnire între China 
și Rusia. O demonstrație 
caldă de prietenie între Xi 

și Putin, potrivit președintelui rus, 
are loc în spiritul unui parteneriat 
strategic cuprinzător - parteneriat 
între țări pe care SUA le numește 
oponenții săi economici.

Acordul semnat vineri este de 
o importanță deosebită pentru 
consolidarea acestui parteneriat.

Russia Today  

DESPRE SANCŢIUNILE ANTIRUSE 
ȘI ÎNVINUIRILE ÎN ADRESA RUSIEI
„Am vorbit de mai multe ori despre asta, nu pot decât să repet. Aceasta este 
o modalitate de a potoli  Rusia, la fel ca și sancțiunile. Acuzațiile nesfârșite 
creează o bază pentru aplicarea unor măsuri de restrângere împotriva Rusiei. 
De ce se face asta? Ei văd în Rusia o amenințare, Rusia devine un concurent 
pentru ei”.

RUSIA ȘI CHINA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ ALIANŢA
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RUSIA

Îmi face o deosebită plăcere să adresez Președintelui Federației 
Ruse, Vladimir Putin, și tuturor cetățenilor ruși, în numele poporului 
Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări cu ocazia 
sărbătorii oficiale – Ziua Rusiei, precum și sincere urări de pace, fericire, 
bunăstare și bună înțelegere. 

Timp de mai multe secole, Rusia este un important partener strategic 
al Republicii Moldova. Ne leagă nu doar file de istorie comună, ci și 
o cooperare comercial-economică reușită în diferite domenii, profunde 
relații culturale și interumane care, în pofida dorinței unor politicieni, se 
mențin stabile și, cred eu, pe viitor se vor intensifica.

Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova

Data de 12 iunie îi unește pe toți cetățenii Rusiei de astăzi. În 
această zi, în anul 1990, a fost adoptată Declarația de suveranita-
te a Federației Ruse și a fost proclamat cursul de înființare a unei 
societăți democratice echitabile. Ziua Rusiei a fost începutul unei 
noi istorii. În acești ani, Rusia a devenit un stat stabil din punct 
de vedere politic și economic. Este vorba inclusiv despre schim-
barea societății, situației ei financiare și a autorității sale pe arena 
internațională.

Astăzi, țările noastre sunt legate de un parteneriat echilibrat. 
Sunt sigură că patrimoniul istoric comun, valorile spirituale și cul-
turale comune, legătura indestructibilă a destinelor umane va servi 
drept bază fiabilă pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de 
încredere dintre țările și popoarele noastre.

În această zi de sărbătoare, vă urez căldură și fericire, sănătate, 
bunăstare și pace sub cerul Rusiei!

Zinaida Greceanîi, preşedintele Partidului Socialiştilor 
din Republica Moldova.

FELICITĂRI 
CU PRILEJUL ZILEI RUSIEI

Oficialii au discutat mai multe chestiuni, principala dintre ele vizînd lupta pentru 
ocrotirea și promovarea valorilor familiale tradiţionale. 
În cadrul dialogului, Igor Dodon l-a informat 
pe Patriarhul Chiril despre felul în care decurge 
pregătirea către Congresul Mondial al Familiilor, care 
va avea loc la Chişinău, în luna septembrie. În acest 
context, părțile au discutat detalii ce ţin de vizita 
pastorală a Patriarhului la Chişinău şi participarea la 
Congres. 
De asemenea, șeful statului i-a dorit Sanctităţii 
Sale multă sănătate şi l-a asigurat de ataşamentul 
poporului Republicii Moldova pentru credinţa 
ortodoxă.

Președintele Igor Dodon a avut o întrevedere 
cu Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Chiril

Președintele Partidului Socialiștilor, 
Zinaida Greceanîi, împreună cu deputații, 

consilierii municipali, activiștii PSRM 
și ai „Gărzii Tinere” au depus flori 

la monumentul lui Alexandr Sergheievici 
Pușkin din Grădina Publică ”Ștefan cel 

Mare” din Chișinău.

219 ANI DE LA NAŞTEREA LUI PUŞKIN  
SPRE EL VOR FI CĂRĂRI BĂTUTE ÎNTRUNA DE POPOR...

APEL DIN PARTEA PSRM CĂTRE CONDUCEREA TRANSNISTRIEI 
ÎN LEGĂTURĂ CU REŢINEREA UNOR DEPUTAŢI ŞI ACTIVIŞTI CIVICI

Îl cunoaştem pe Oleg Horjan şi pe adepţii săi ca pe 
nişte patrioţi adevăraţi ai regiunii lor, cu respect pentru 
trecutul nostru istoric,  ca pe susţinători ai echităţii so-
ciale, a identităţii moldoveneşti, a integrării eurasiatice 
şi prieteniei cu Rusia, ca pe antagonişti convinşi ai uni-
onismului şi aderării la NATO.

Totodată, Oleg Horjan şi tovarăşii săi de idei s-au 
manifestat ca nişte oameni deschişi pentru dialog între 
cele două maluri ale Nistrului, în primul rînd cu forţele 
care promovează valori identice. 

Partidul Socialiştilor condamnă categoric manifes-
tările de violenţă în orice formă, cu atît mai mult în 
raport cu angajaţii organelor de drept. În acelaşi timp, 
sîntem convinşi că fiecare om trebuie să aibă dreptul 

garantat la libera exprimare a poziţiei politice proprii 
şi organizarea de acţiuni de protest paşnice. 

Partidul Socialiştilor face apel către conducerea 
Transnistriei cu rugămintea de a schimba măsura pre-
ventivă aplicată şi de a-i elibera pe toţi cei reţinuţi pen-
tru participare la mitingurile de protest paşnice. 

Partidul Socialiştilor îşi exprimă speranţa că an-
cheta se va desfăşura într-un mod obiectiv, fără careva 
presiuni politice din orice parte. 

Partidul Socialiştilor se pronunţă ferm pentru apro-
pierea între cele două maluri ale Nistrului, pentru con-
tinuarea dialogului între reprezentanţii societăţii de pe 
ambele maluri, mai ales între persoane care împărtă-
şesc aceleaşi valori.

PARTIDUL SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎŞI EXPRIMĂ 
ÎNGRIJORAREA ÎN LEGĂTURĂ CU REŢINEREA UNOR POLITICIENI ŞI ACTIVIŞTI 
AI SOCIETĂȚII CIVILE, LA TIRASPOL. ÎN PRIMUL RÎND, ESTE VORBA DESPRE 
DEPUTATUL SOVIETULUI SUPREM AL TRANSNISTRIEI, LIDERUL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN TRANSNISTRIA, OLEG HORJAN ŞI CAMARAZII SĂI CEI MAI 
APROPIAŢI.

REFORMA CU GOGOȘI ELECTORALE
După ce a fost majorat 

cenzul de vîrstă a pensiilor, 
guvernul anulează dreptul 
de recalculare a pensiilor 
odată la doi ani. Cabinetul 
de miniștri propune ca 
oamenii care au muncit 
după ce s-au pensionat 
să aștepte recalcularea 

pensiei între 3 și 9 ani. Guvernarea vrea să limiteze 
dreptul cetățenilor de a dispune de recalcularea pensiei 
doar odată. Ceea ce înseamnă că unii cetățeni vor fi 
nevoiți să aștepte pînă în 2027. 

Astfel, primii beneficiari vor fi acei care s-au pensionat 
pînă în 1999. Premierul afimă că pensiile vor fi recalculate 
doar celor care au lucrat mai mult de 15 ani după ce 
s-au pensionat. Iar cei care au muncit mai puțin de 15 ani 

după pensionare îi va ajunge rîndul abia în 2020, însă 
sunt și categorii care vor trebui să aștepte pînă în 2027. 

 Socialiștii antenționează că guvernul vrea să introducă 
un nou instrument de economisire a banilor din contul 
pensionarilor. 

Deputatul Vladimir Odnostalco afirmă că, dacă 
o persoană s-a pensionat și a muncit trei ani sau cei 
care s-au pensionat în luna aprilie 2017, cînd era o altă 
normă, vor putea beneficia de  un recalcul abia peste 9 ani, 
în 2027. Mai mult de atît, acest recalcul va fi unic, adică 
doar o singură dată. 

”Iată acesta este adevăratul obiectiv stabilit de guvern. 
Pe de o parte, noi știm că, pînă acum, oamenii aveau 
posibilitatea să ceară recalcularea  o dată în doi ani, iar 
această normă se anulează și nu vor mai avea ocazia de 
a dispune de acest drept. Oamenii trebuie să aștepte 7-8 
ani un recalcul. De aceea, ei, vor benieficia, dacă vor 

supraviețui. Aceasta este logica actualei guvernări”, a 
declarat Odnostalco. 

Acest proces a stîrnit un șir de nemulțumiri în societate. 
”Totul este foarte simplu. Vin alegerile și trebuie să 

le promită oamenilor că vor avea grijă de ei. Noi vedem 
că, din păcate nu există criterii clare stabilite privind 
majorarea pensiei. Cu cît se va majora această pensie? Cu 
100, cu 200 de lei, dacă încă va fi majorată.  Totodată, 
trebuie să fim sinceri, în nota informativă a proiectului 
este vorba de echitate și despre un tratament egal pentru 
toți pensionarii”, a menționat deputatul socialist. 

Socialiştii au propus ca recalcularea să aibă loc cu 
regularitate (o dată la cîţiva ani), şi nu doar o singură 
dată, inclusiv pentru persoanele pensionate pînă în anul 
1999. Astfel, după recalcularea de care vor beneficia 
TOŢI pensionarii, cuantumul pensiei urmează să 
crească în medie cu 20-25%.

Guvernarea încearcă să ducă în eroare cetățenii promițîndu-le majorări 
de pensie și recalcularea acesteia.
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În cadrul întrevederii cu preşedintele Dumei de 
Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse, Vea-
ceslav Volodin, șeful statului a menționat că între 
Moldova şi Rusia, în ultimul an şi jumătate, relaţi-
ile au evoluat pozitiv la nivelul şefilor de state și la 
nivel de regiuni. Totodată, șeful statului a menționat 
că în prezent, este nevoie de a lucra în vederea spo-
ririi calităţii raporturilor bilaterale la nivel interpar-
lamentar şi interguvernamental.

Președintele și-a exprimat convingerea că rela-
ţiile dintre toate ramurile puterii de stat ale ţărilor 
noastre se vor îmbunătăţi după alegerile parlamen-
tare, care vor avea loc în Moldova în toamna aces-
tui an.

În context, Igor Dodon a informat despre obţine-

rea de către Republica Moldo-
va a statutului de observator 
în cadrul Uniunii Economice 
Eurasiatice. “Acest statut ne 
oferă posibilitatea de a coo-
pera mai activ cu UEEA şi cu 
toate statele-membre ale aces-
tei formaţiuni”, - a menționat 
șeful statului. 

Igor Dodon a mulțumit 
conducerii Federaţiei Ruse 
în frunte cu Preşedintele, 
Vladimir Putin, pentru poli-
tica înţeleaptă şi cu adevărat 
prietenoasă față de Moldova. 
“Graţie înţelegerilor obţinute, 
am reuşit să stopăm tendința 
negativă de scădere a cifrei 
de afaceri dintre ţările noas-

tre. Respectiv, în anul 2017 am obținut o creştere 
de 10 la sută a cifrei de afaceri, iar de la începutul 
anului 2018 a fost înregistrată o creștere de circa 
25%, ceea ce, indiscutabil, este un semnal pozitiv”, 
a subliniat șeful statului. 

Președintele Moldovei l-a invitat pe reprezen-
tantul Dumei de Stat a Federației Ruse să parti-
cipe la Congresul Mondial al Familiei, care se va 
desfășura la Chişinău, în septembrie, 2018. Dom-
nul Volodin la rîndul său a confirmat că Duma de 
Stat a Federației Ruse va delega la acest forum in-
ternaţional de amploare și de o imortanță majoră pe 
vicepreședintele Dumei de Stat.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o 
întrevedere cu guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Mi-
hailov. Cu această regiune, Moldova are relaţii tradiționale 
bune şi consolidate, inclusiv prin intermediul oraşelor în-
frăţite.

Șeful statului i-a adresat domnului Aleksandr Mihailov 
cuvinte de recunoştinţă pentru asistenţă şi contribuţie ple-
nară în organizarea şi desfăşurarea, în regiunea Kursk, a 
Festivalului Interregional „Mărţişor-2018”.

Președintele țării i-a mulţumit guvernatorului regiunii 
Kursk pentru semnarea protocoalelor privind stabilirea re-
laţiilor de înfrăţire între oraşul Jeleznogorsk şi raionul Ba-
sarabeasca, precum şi raionul Kurciatov şi raionul Ocniţa, 
documente ce au fost semnate la 29 martie, curent. 

În cadrul dioalogului președintele a exprimat 
recunoștință domnului Aleksandr Mihailov pentru invita-
ţia de a participa la acţiunile solemne, dedicate aniversării 
a 75-a a Victoriei în Bătălia de la Kursk, care vor avea loc 
în perioada 22-23 august, 2018, cît şi pentru inițiativa de 
a organiza participarea la aceste acţiuni a unei delegaţii a 
veteranilor din Republica Moldova – participanţi la Bătă-
lia de la Kursk. Igor Dodon a menţionat că o delegație a 
reprezentanților din Moldova va fi prezentă la acest eve-
niment.

Totodată, șeful statului i-a mulţumit domnului Mihai-
lov pentru contribuție în dezvoltarea relaţiilor comercial-
economice, în susţinerea businessului mic şi mijlociu în 
raioanele şi oraşele înfrăţite din regiunea Kursk, în speci-
al, pentru platoul oferit gratuit pentru producţia de origine 
moldovenească în cadrul Tîrgului Universal Interregional, 
care va avea loc la Kursk, în perioada 8-10 iunie, 2018.

Părțile au discutat despre continuarea colaborării efi-
ciente comercial-economice între Moldova şi regiunea 
Kursk, despre studierea experienţei în domeniul educaţiei, 
culturii şi turismului și colaborarea în sfera umanitară.

În cadrul întrevederii cu Aleksandr Burkov, guver-
nator interimar al regiunii Omsk, Igor Dodon a subli-
niat că în anul 2017 a fost înregistrată o creştere record 

în domeniul colaborării comercial-economice dintre 
Republica Moldova şi regiunea Omsk. 

Președintele a specificat că cifra de afaceri a co-
merţului exterior dintre Moldova 
şi regiunea Omsk, în anul trecut, 
a crescut de 3,4 ori comparativ 
cu 2016, constituind 2340,5 mii 
dolari SUA, iar exporturile, în pe-
rioada dată, s-au majorat de 13,3 
ori. 

Igor Dodon a acceptat invita-
ţia domnului Aleksandr Burkov 
de a vizita orașul Omsk de ziua 
oraşului, care este sărbătorită la 5 
august.

Președintele Igor Dodon a participt la Forumul 
Economic Internaţional 2018, care s-a desfășurat la Sankt 

Petersburg în perioada 24-26 mai. 
În cadrul evenimentului șeful statului a avut mai multe 

întrevederi cu persoane oficiale, inclusiv cu preşedintele Dumei 
de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin, cu preşedintele 

Consiliului Federaţiei al Adunării Federale a Rusiei, 
Valentina Matvienko, cu preşedintele Consiliului de Administrare 

“Gazprom”, Aleksei Miller, președintele ”Sberbank” din Rusia, 
Gherman Gref și alții oficiali.

Menționăm că Igor Dodon participă annual la SPIEF, 
începînd cu anul 2005.

Conducerea Dumei de Stat va participa 
la Congresul Mondial al Familiilor din Chișinău

Consolidarea înfrățirii dintre 
orașele din Moldova 
și regiunea Kursk din Rusia 

Exporturile moldovenești în regiunea Omsk 
S-AU MAJORAT DE CEL PUȚIN 13 ORI

FORUMUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL 2018

Igor Dodon a avut mai multe întrevederi în cadrul SPIEF 2018

SPIEF 2018
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Igor Dodon s-a întîlnit cu unul dintre liderii 
organizaţiei obşteşti „Delovaia Rossia”, cunoscu-
tul om de afaceri rus, Igor Ceaika.

Interlocutorii au discutat un spectru larg de 
aspecte importante ale cooperării economice 
moldo-ruse, în primul rînd, chestiunea privind 
investițiile mediului de afaceri rusesc în econo-
mia Moldovei.

În cadrul dialogului, părțile au ajuns la con-
cluzia că oamenii de afaceri din Rusia sunt dis-
puşi să investească în economia noastră, să creeze 
noi întreprinderi şi locuri de muncă. Dar, pentru 
realizarea acestor obiective este nevoie de a crea 
condiţii de activitate favorabile.

În acest context, șeful statului i-a mulţumit dom-
nului Igor Ceaika pentru interesul său faţă de cola-
borarea cu ţara noastră, precum şi pentru decizia de 
a finanţa integral restaurarea monumentului din sec. 
XIX, de la Vulcăneşti, dedicat victoriei armatei ruse 
în bătălia de la Cahul din anul 1770.  Igor Dodon a 

menționat că lucrările de reabilitare a monumentului 
sînt efectuate sub egida Preşedintelui Moldovei şi a 
başcanului Găgăuziei, iar inaugurarea monumentu-
lui este planificată pentru toamna anului curent.

Totodată, Igor Dodon și Igor Ceaika au discutat 
mai multe chestiuni legate de organizarea şi desfă-
şurarea la Chişinău, a unui forum de afaceri moldo-
rus, preconizat pentru luna septembrie, curent.

În cadrul Forumului Eco-
nomic Internațional din Sankt 
Petersburg, Igor Dodon a ținut 
un discurs la întrevederea cu 
reprezentanții mediului de afaceri 
din Federația Rusă, care au mani-
festat o atenţie sporită pentru Re-
publica Moldova şi interes pentru 
consolidarea relațiilor comercial-
economice cu țara noastră. La în-
trevedere au participat reprezen-
tanţi ai conducerii organizației 
obşteşti ruse “Delovaia Rossia” 

şi alţi reprezentanţi ai businessu-
lui mare. În cadrul întrevederii a 
avut loc prezentarea climatului de 
investiții din Republica Moldova.

Președintele Dodon a 
menționat caracterul deschis al 
economiei moldovenești pentru 
investitorii ruşi. De asemenea, 
șeful statului a atenţionat asupra 
faptului că Federația Rusă este 
unul dintre cei mai mari parte-
neri comerciali ai Moldovei, dar 
potențialul comercial-economic 
existent între țările noastre nu 
este valorificat pe deplin. ”M-am 
referit nu doar la comerț, dar și 
la crearea întreprinderilor mixte, 
transfer de tehnologii, de proiecte 
în domeniul infrastructurii, trans-
portului, logisticii etc.”, a decla-
rat Igor Dodon.

 Totodată, șeful statului a sub-
liniat că poziția geografică favo-
rabilă a Moldovei între Europa 
și Rusia ne face atractivi pentru 
dezvoltarea business-ului în re-
giune. În context, Igor Dodon a 
mai subliniat, că impozitele pen-
tru agenții economici din Mol-
dova sînt aproape egale cu cele 
din Rusia, iar rezidenții celor 7 
Zone Economice Libere se bucu-
ră de mai multe privilegii. ”Plus 
la aceasta, oamenii de afaceri din 

Moldova vorbesc fluent limba 
rusă şi cunosc bine specificul de 
organizare a afacerilor în spa-
ţiul post-sovietic”, a menționat 
Președintele Republicii Moldova.

În final, Igor Dodon a invitat 
oamenii de afaceri ruși la Foru-
mul economic moldo-rus care va 
avea loc pe 20-22 septembrie la 
Chișinău și va deveni o platformă 
de negocieri și încheiere a con-
tractelor. ”La forum vor participa 
cîteva sute de oameni de afaceri 
din Moldova și Rusia, ceea ce 
va permite investitorilor să facă 
cunoștință cu țara noastră și să 
semneze contracte de investiții 
avantajoase”, a menționat șeful 
statului.

Igor Dodon: ”Poziția geografică 
favorabilă a Moldovei ne face 
atractivi pentru dezvoltarea 
business-ului în regiune”

ÎN CADRUL FORUMULUI ECONOMIC INTERNAŢIONAL

Forumul Economic Internaţional de la Sankt 
Petersburg este un eveniment unic în domeniul 
economiei şi al afacerilor. 

În Rusia, evenimentul se desfășoară începînd 
cu anul 1997, iar din 2006 este organizat sub 
egida şi cu participarea Preşedintelui Federaţiei 
Ruse.

Forumul din anul curent s-a desfăşurat sub 
lozinca „Creînd o economie a încrederii”.

 La eveniment au participat circa 15 mii de 
oaspeţi din peste 140 de ţări ale lumii, printre 
care Germania, Elveţia, Suedia, Grecia, Italia, In-
dia, Arabia Saudită, Qatar, Israel, Vietnam, SUA, 
Canada, ţările din Africa - reprezentanţi ai co-
munităţilor de afaceri, conducători ai organiza-
ţiilor internaţionale, persoane oficiale, experţi, 
savanţi şi jurnalişti.

În cadrul întrevederii cu președintele Consiliului de Ad-
ministrare ”Gazprom”, Aleksei Miller, părțile au discutat mai 
multe chestiuni legate de cooperarea moldo-rusă în domeniul 
livrării gazelor naturale din Federația Rusă în Republica Mol-
dova, precum și despre reducerea prețurilor la gazele naturale 
pentru țara noastră.

Igor Dodon a discutat 
cu conducătorul companiei 
”Gazprom” despre reducerea 
prețurilor la gaze pentru 
Moldova

Oamenii de afaceri ruși sunt dispuși să deschidă noi 
întreprinderi în Moldova și să creeze locuri de muncă

În cadrul întrevederii cu Iuri Osipov, secretarul 
general al Adunării Interparlamentare a CSI șeful 
statului a pledat pentru continuarea consolidării 
colaborării dintre state din cadrul Comunităţii Statelor 
Independente.

Totodată, Președintele Igor Dodon a menţionat 
că, în ciuda tuturor obstacolelor, CSI rămîne a fi un 
mecanism viabil care oferă soluţii pentru mai multe 
probleme importante.

”Datorită acestui fapt, eu şi reprezentanţii partidului 
pro-prezidenţial PSRM am participat şi vom participa 
la toate evenimentele din cadrul Comunităţii Statelor 
Independente”, a declarat Președintele țării.

Igor Dodon: ”Am participat şi vom participa 
la toate evenimentele din cadrul CSI”
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Alexandru AGHENIE

REDUCEREA PREȚURILOR LA CARBURANȚI

ANULAȚI OPRIȚI OPRIȚINU VĂ BATEȚI JOC
TARIFELE LIBERALE! GENOCIDUL! CREȘTEREA PREȚURILOR!DE OAMENI!

7 lei / 2 = 3,5 lei
DUPĂ MICȘORAREA IMPOZITELOR 
ȘI ACCIZELOR, PREȚUL LA CARBURANȚI 
SE VA DIMINUA CU 3,5 LEI

PSRM lansează inițiativa de reducere a impozitelor 
și accizelor la benzină și motorină de 2 ori

PREȚUL LA CARBURANȚI PENTRU ZIUA DE AZI

40% 
din prețul 
pentru benzină 
și motorină 
este compus din 
impozite și accize (7 lei)

PREȘEDINTELE ȚĂRII A SUSȚINUT INIȚIATIVA PSRM

Socialiștii au solicitat de la ANRE

Această creștere a 
prețurilor la combustibil a 
fost efectuată de către ANRE 
în baza metodologiei de cal-
culare a tarifelor. În Parla-
ment am cerut schimbarea 
acestei metodologii și prote-
jarea intereselor cetățenilor 
Moldovei și nu a unei cete de 
oameni de afaceri. Această 
creștere a prețului va duce în 
mod inevitabil la o majorare 
a prețurilor pentru toate ce-
lelalte produse și servicii în 
Moldova.

Fracţiunea parlamentară a PSRM a propus 
reducerea accizelor la produsele petroliere.

„În practica mea, este pentru prima dată cînd 
Guvernul în persoana Ministerului Economiei 
îl acţionează în judecată pe regulatorul inde-
pendent ANRE şi decizia instanţei prevede nu 
suspendarea, ci anularea deciziei ANRE. Este, 
cu certitudine, o decizie bună. Dar, acum două 
săptămîni am atenţionat asupra faptului că pro-
blema nu este doar în preţ, cît în documentele 
de reglementare”, a menţionat Vladimir Golo-
vatiuc. 

Potrivit deputatului, accizele în structura 
preţului la benzină şi motorină au crescut din 
2008-2009, practic de trei ori. Iată de ce, fracţiu-
nea a propus reducerea accizelor ca în rezultat să 
se reducă şi preţul la aceste produse petroliere.

A avut loc o 
crimă împotriva 
tuturor moldove-
nilor. În martie

ANRE a decis 
să reducă prețul 
gazelor, dar a 
„uitat” să reducă 
tarifele la o giga-
calorie, ceea ce 
logic urma să se 
întîmple.

Vlad Batrîncea, 
secretar executiv al PSRM

Vladimir Golovatiuc
deputat PSRM

Vasile Bolea
deputat PSRM

Agenția Națională pentru 
Reglementare în Energetică 
(ANRE) a adoptat o nouă decizie 
antisocială de majorare a prețurilor 
pentru benzină și motorină. 
Acest lucru va declanșa creșterea 
prețurilor pentru produsele de pri-
mă necesitate, produsele alimen-

tare și va avea un impact negativ 
asupra sferei transportului și agri-
culturii din țara noastră.

Avînd în vedere faptul că 40 % 
din prețul final al combustibilului 
pentru consumatori constă din 
impozite și accize, iar guvernarea 
raportează despre o creștere consi-

derabilă a veniturilor din impozite 
în buget, PSRM vine cu inițiativa 
de a micșora de două ori impozi-
tele și accizele pentru benzină și 
motorină, fapt ce va oferi un spri-
jin substanțial populației și produ-
cătorilor autohtoni în această peri-
oadă dificilă.

SOCIALISTII PROPUN O SOLUȚIE DE REDUCERE 
A PREȚULUI LA BENZINĂ ȘI MOTORINĂ


