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Președintelui Republicii
Moldova, Igor Dodon,
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cu un avantaj de mai bine
de trei ori faţă de cei mai
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IGOR DODON: O NOUĂ „ALIANŢĂ PENTRU
INTEGRARE EUROPEANĂ” NU VA FI!
Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a răspuns la întrebările utilizatorilor reţelei de socializate „Odnoklassniki”.
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IGOR DODON DESPRE ALEGERILE
PARLAMENTARE: GUVERNANȚII DEMOCRAȚI
PENDULEAZĂ ACUM ÎNTRE „FINALUL ORIBIL”,
CARE ÎI AȘTEAPTĂ ÎN TOAMNA ACEASTA CU
AMPLE PROTESTE STRADALE ȘI „OROAREA
FĂRĂ FINAL” — PÎNĂ ÎN FEBRUARIE-MARTIE,
CU FACTURI ENORME LA CĂLDURĂ ÎN IARNĂ ȘI
FĂRĂ FINANȚARE EXTERNĂ.
sursă: Newsmaker.md
area concertului pentru o altă zi nu este
posibilă deoarece ne-am înţeles cu interpreţii încă din luna februarie şi aceştia
îşi au propriul grafic încărcat. De aceea
vom schimba locul evenimentului. Poftim, lasă lumea să protesteze.
DESPRE ATITUDINEA FAŢĂ
DE PREŞEDINTELE TRUMP
— Donald Trump este un bun exemplu de preşedinte, deoarece acţionează
în interesele statului şi ale poporului
său. Sper că relaţiile dintre preşedinţii SUA şi Rusiei se vor normaliza, iar
această normalizare va fi şi în favoarea
Moldovei. Sper că, în viitorul cel mai
apropiat, ei se vor aşeza la masa de negocieri şi, printre mai multe probleme
abordate, vor discuta și despre Moldova.
Şi preşedinţii vor decide să nu ne tragă
ţara ba încolo, ba dincolo. Să o lase să
fie stat neutru şi să-i susţină pe cei care
militează pentru interesele naţionale ale
țării. Iar soluţionarea problemei Transnistriei va fi un bun exemplu al modului
în care poți ajunge la un consens. Dacă
ne va reuşi acest lucru, Moldova are viitor. Avem nu doar şansa să ne păstrăm,
ci şi să ne transformăm într-un stat foarte progresiv şi dezvoltat.
DESPRE AMELIORAREA
SITUAŢIEI MIGRANŢILOR
MOLDOVENI
— În spaţiul UEEA, cetăţenii ţări-

cea din 15 iulie, cînd, la invitaţia preşedintelui Rusiei, voi fi prezent la ceremonia de închidere a Campionatului Mondial de fotbal. Se poartă chiar discuţii
privind adoptarea unei legi speciale, dar
este prea devreme să deschidem parantezele în lipsa unei decizii definitive.
DESPRE VIZITELE ÎN RUSIA ŞI
ÎNTREVEDERILE CU DIASPORA
— În cel mai scurt timp planific
cîteva vizite în Rusia. La moment, au
loc pregătirile pentru vizita oficială în
Federaţia Rusă, cu echipa lui Vladimir
Putin sînt coordonate detalii şi agenda
de lucru.
Intenţionez să vizitez oraşele Rostov-pe-Don şi Omsk, unde am fost invitat de guvernatorul Aleksandr Burkov.
Planific mai multe întrevederi cu migranţii muncitori moldoveni – la Moscova, Sankt-Petersburg (potrivit informaţiilor prealabile, acestea vor avea loc
la toamnă), iar vara – la Rostov.

Emisiunile online precedente au adunat mai bine de trei milioane de spectatori. Iar cea actuală, potrivit calculelor
organizatorilor, timp de doar 24 de ore a
fost vizionată în Internet de mai mult de
o jumătate de milion de ori.
Merită menţionat faptul că dintre
cei care au dorit să comunice cu şeful
statului au fost tinerii – şi Preşedintele,
şi Partidul Socialiştilor acordă o atenţie
sporită acestei categorii de cetăţeni ai
Moldovei.
Apropo, Igor Dodon a promis că următoarea „linie directă” o va face din
clădirea renovată a Preşedinţiei.
DESPRE REZULTATELE
ALEGERILOR ANTICIPATE
DIN CHIŞINĂU
— Nerecunoaşterea rezultatelor alegerilor înseamnă o anarhie adevărată.
Din partea lui Năstase, într-adevăr, au
fost comise foarte multe încălcări, dar
acest lucru nu trebuie să fie un motiv
pentru anularea rezultatelor alegerilor.
Instanţa urma să constate devierile şi
să sancţioneze candidatul, dacă acesta a
meritat-o.
Dar, s-a anulat totul şi, timp de un an,
situaţia cu primarul nu se va schimba.
Să fi comis Ion Ceban astfel de încălcări
sau eu, în timpul campaniei prezidenţiale, imediat am fi fost excluşi din cursa
electorală. Însă în situația dată toţi occidentalii tac.
Bănuiesc că are loc o presiune serioasă din partea UE şi SUA. Probabil, acest
circ a fost organizat de înşişi democraţii,
probabil, Plahotniuc s-a înţeles cu Ţopa
pentru a-i crește ratingul lui Năstase.
Dar, dacă rezultatele alegerilor aşa şi
nu vor fi recunoscute, pentru noi această situaţie este, într-o anumită măsură, chiar favorabilă. Astăzi, o parte din
pro-europeni în persoana liberal-democraţilor şi Sandu luptă împotriva altor
pro-europeni, reprezentanţi de Partidul
Democrat al lui Plahotniuc, cu toate că
nu demult erau cu toţii membri ai aceleiaşi alianţe de guvernămînt.
Şi lumea care pledează pentru Moldova trebuie să înţeleagă că acum luptă
cei care, timp de nouă ani, au fost împreună la putere. Nu am de gînd să mă
implic în toate aceste reglări de conturi
pro-europene şi le voi urmări dintr-o
parte.
Bineînţeles, este trist că instanţele de
judecată au ajuns să se joace cu rezultatele alegerilor, totuşi, într-un final, acest
lucru va face ca cei de dreapta să se certe
rău de tot între ei. Ei, lasă-i să se certe.
Aceasta înseamnă că Alianţa pentru integrare europeană – 4 nu va exista. Toate alianţele precedente, timp de aproape
zece ani de zile, au jefuit Moldova şi poporul acesteia. Cred că noi vom fi în stare să luăm majoritatea şi în parlament, şi
în Consiliul Municipal, şi să cîştigăm la
alegerile primarului.
Dar, deocamdată, le-am cedat protestatarilor PMAN, în care era planificata
organizarea unui concert pentru absolvenţi. Nu vreau să fiu învinuit că noi,
chipurile, pentru a zădărnici protestul,
am organizat special un concert. Amîn-
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lor-membre ai acestei reuniuni de state
îşi desfăşoară activităţile de muncă fără
patente. Ar putea oare Moldova obţine
un astfel de drept, avînd doar statutul de
observator? Vom depune toate eforturile în acest sens, deoarece, deocamdată,
astfel de practici nu există. Săptămîna
viitoare vor avea loc consultări de lucru
la nivel de administraţie a preşedintelui
Moldovei şi conducerii Comisiei Economice Eurasiatice, la care vor fi puse
în discuţie problemele economice concrete. Cred că va fi abordată şi această
problemă. Vom negocia pentru a obţine
un rezultat pozitiv. Cred că şansele sînt
mari, deoarece Moldova, nefiind membră a UEEA, a fost prima care a obţinut
calitatea de observator în cadrul acestei
structuri. Şi procedura a fost elaborată
anume pentru noi. Acest lucru ne oferă
posibilitatea unei cooperări mai strînse
cu ţările UEEA.
Totodată, sînt dispus să obţin amnistia pentru migranţii moldoveni din Rusia în contextul prevederilor articolului
27 al Legii federale „Privind ieşirea din
FR şi intrarea în FR”. Această problemă
este actuală pentru 250 de mii de concetăţeni de-ai noştri. Datorită înţelegerilor
privind amnistierea în baza articolului
26, zeci de mii de cetăţeni moldoveni
au putut reveni în Rusia pentru a-și continua activitatea de muncă. Voi continua
să discut această problemă la fiecare întrevedere cu Vladimir Putin, inclusiv la

DESPRE STUDIEREA
ÎN ŞCOLI A ISTORIEI
MOLDOVEI
— Insist ca elevii din şcolile noastre
să studieze istoria statului propriu, şi nu
al celui vecin. Sub egida mea au fost nu
doar editate manuale de istorie a Moldovei, ci realizat și documentarul în trei
episoade „Istoria Moldovei”. Pelicula a
fost vizionată de cîteva milioane de persoane atît la televizor, cît şi prin intermediul reţelelor de socializare.
Am propus Guvernului să includă
în programul de studii disciplina „Istoria Moldovei”, dar, deocamdată, nu am
un răspuns. Pînă la 1 septembrie nu mai
reuşim să facem nimic, or foarte curînd
vor avea loc alegerile. Iar peste cîteva
luni va fi un alt Guvern şi noi vom insista asupra predării copiilor a istoriei
statului natal. Studierea acestei discipline este necesară, dacă dorim să educăm
nişte cetăţeni demni.
DESPRE VIZITELE
ÎN TRANSNISTRIA
— Acum avem o situaţie inechitabilă. Locuitorii Transnistriei, inclusiv
reprezentanţii autorităţilor, au acces liber pe malul drept al Nistrului. Iar miniştrii, spicherul, deputaţii din Chişinău
nu au dreptul să intre liber în Tiraspol
sau Bender. Cu două săptămîni înainte de vizită, eu sînt obligat să primesc
permisul necesar. În prezent, lucrăm la
soluţionarea acestei probleme. Sper să o
rezolvăm în curînd şi eu voi vizita mai
des Transnistria.
DESPRE POIECTELE
FILANTROPICE
— Fundaţia Primei Doamne „Din
Suflet” oferă ghiozdane cu rechizite de
cancelarie tuturor elevilor de clasa I din
Moldova. Anul trecut, astfel de cadouri
au primit cîteva mii de elevi, iar în acest
an s-a luat decizia de a oferi rechizitele
necesare tuturor copiilor care vor merge
pentru prima dată la școală. Este vorba
despre aproximativ 30 de mii de copii.
Vom începe să oferim ghiozdane deja
din august.
Şi, în ciuda criticii, vor fi continuate
şi alte proiecte importante: construcţia
de complexe sportive, ajutorul acordat
grădiniţelor de copii şi altele. Realizarea
acestora se va face absolut transparent
şi nu din contul fondurilor bugetare.
MK-Moldova

MOLDOVA ARE VIITOR
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DODON ŞI PUTIN AU DISCUTAT
NOI ASPECTE ALE COLABORĂRII

Preşedintele
Republicii
Moldova, Igor Dodon, şi
omologul său rus, Vladimir
Putin, s-au întîlnit la Kremlin și
au discutat mai multe subiecte
importante de interes comun.
Preşedintele Federației Ruse l-a
salutat cordial pe şeful statului
moldovenesc.

- Stimate domnule Igor Nicolaevici, mă bucur să Vă văd astăzi la Moscova. Vă asigur că urmărim cu atenţie evenimentele ce
au loc la vecinii noştri, inclusiv în
Moldova, şi observăm eforturile
pe care le depuneţi pentru normalizarea relaţiilor ruso-moldoveneşti, fiind dispuşi să contribuim
în mod plenar la această cauză, a
subliniat liderul rus.
Totodată, Vladimir Putin a
menţionat că, acum cîteva zile,
a semnat un decret prin care l-a
numit în funcția de reprezentant
special al Preşedintelui pentru
dezvoltarea legăturilor comercialeconomice cu Republica Moldova
pe viceprim-ministrul rus, Dmitri
Kozak.
- Sper că, datorită experienței
pe care o are, domnia sa va reuşi să
dea un impuls important cooperării
noastre, a relatat preşedintele Rusiei, sugerîndu-i domnului Dodon să
discute „despre aceste direcţii ale
eforturilor noastre spre normalizarea şi dezvoltarea relaţiilor dintre
cele două state”.
După cum a menționat Igor
Dodon pe pagina sa de Facebook,
părțile au abordat întregul spectru
de relaţii bilaterale şi situaţia din
regiune, inclusiv din sfera securităţii.
SCHIMBUL COMERCIAL
ŞI MIGRANŢII
În special, cei doi şefi de state
au evidențiat evoluţia pozitivă în
dezvoltarea cooperării comercial-economice, creşterea cifrei de
afaceri între Republica Moldova
şi Federația Rusă. Igor Dodon și-a
exprimat recunoştinţa pentru eforturile şi sprijinul preşedintelui rus
în soluționarea problemelor ce ţin
de sporirea considerabilă a exporturilor de producţie agricolă moldovenească pe piaţa rusă, în anul
2017.
- Totodată, în numele zecilor de mii de cetăţeni ai Moldovei, am mulţumit în mod special pentru soluţionarea mai
multor probleme privind ridicarea interdicțiilor aplicate cetăţenilor Moldovei de către serviciile migraţionale. Am convenit
asupra continuării eforturilor
întru susţinerea dinamicii po-

zitive care a fost înregistrată în
relaţiile comerciale şi rezolvarea
problemelor migranţilor moldoveni aflaţi în Federaţia Rusă, a
declarat liderul moldovean.

TRANSNISTRIA
O atenţie specială din partea
şefilor celor două state a fost acordată aspectelor reglementării transnistrene. Părţile au menţionat progresul în soluţionarea unui bloc de
probleme care-i vizează pe locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului și care vine să consolideze, în
mod consecvent, încrederea dintre
Tiraspol şi Chişinău. ”Contactele
cu liderii regiunii transnistrene vor
continuaˮ, l-a asigurat preşedintele Republicii Moldova pe domnul
Vladimir Putin.
- Am prezentat propria apreciere a declaraţiilor cu caracter
antirusesc, care, în ultimele cîteva săptămîni, au fost lansate pe
diferite platforme internaţionale
şi au ţinut de procesul de pacificare din Republica Moldova.
În calitate de şef al statului am
menţionat caracterul lor absolut politizat, care vine în contradicţie cu situaţia reală din
Republica Moldova. Declaraţiile
unilaterale, făcute de la cele mai
înalte tribune, nu corespund cu
starea de lucruri existentă privitor la operaţiunea de pacificare
din Moldova şi sînt un element
al luptei politice interne şi al
poziţionării în contextul alegerilor parlamentare ce urmează
să aibă loc în curînd, în Moldova. Încă odată am subliniat importanţa tuturor participanţilor
la operaţiunea de pacificare şi
eficienţa celei din urmă timp de
mai mulţi ani. Rezultatele operaţiunii de pacificare influenţează
pozitiv procesul de relansare a
dialogului în actualul format „5
+ 2” pentru căutarea unui model
de reglementare politică amplă
şi de soluţionare cît mai grabnică
a diferendului transnistreanˮ, a
menţionat domnul Dodon.
ASISTENŢA DIN
PARTEA FEDERAȚIEI
RUSE PENTRU LOCALITĂŢILE MOLDOVEI
În cadrul dialogului, liderii
celor două ţări au dat o apreciere
pozitivă oportunităților şi perspectivelor unei ameliorări calitative
a relaţiilor bilaterale, inclusiv în
domeniul comercial-economic şi
cel umanitar. În acest context, s-a
ajuns la o înţelegere ce prevede
eforturi suplimentare pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi
cooperare reciproc avantajoasă.

Preşedintele Republicii Moldova
a participat la ceremonia de
inaugurare a Președintelui
Republicii Turcia

www.socialistii.md

- Preşedintele Rusiei a acceptat şi este gata să examineze solicitarea mea cu privire la acordarea cu titlu gratuit a unor loturi
de tehnică de producţie rusească
pentru nevoile oraşelor şi localităţilor mari din Moldova. Sper
că în lunile imediat următoare
această asistenţă din partea Federaţiei Ruse va începe să ajungă la noiˮ, a specificat Igor Dodon.
MOLDOVA ŞI UNIUNEA ECONOMICĂ
EURASIATICĂ
În timpul întrevederii, Igor Dodon i-a mulţumit lui Vladimir Putin
pentru susţinerea acordată Moldovei în obţinerea statutului de observator în cadrul Uniunii Economice
Eurasiatice, lucru ce nu contravine
altor angajamente externe asumate
de ţara noastră.
- Pentru Moldova, cooperarea cu UEEA în calitate de
proiect integraţionist nou are o
importanţă strategică, dat fiind
potenţialul pieţelor acestor ţări
şi capacităţile noastre de export,
a declarat domnul Dodon.

NIMENI NU VA REUŞI
SĂ DISCREDITEZE
RELAŢIILE DE PRIETENIE ŞI FRĂŢIE DINTRE
CELE DOUĂ POPOARE
La finele întrevederii, domnul
Dodon l-a asigurat pe Vladimir Putin că „niciun fel de forţe politice
nu vor reuşi să discrediteze relaţiile de prietenie şi frăţie dintre popoarele noastre – nici acum, nici în
viitorˮ.
- Am încrederea că majoritatea absolută a cetăţenilor Moldovei vor susţine şi în continuare
poziţia Preşedintelui Republicii
Moldova privitor la promovarea
cursului de parteneriat strategic
cu Federaţia Rusă şi păstrarea
relaţiilor seculare de prietenie,
dar şi privitor la promovarea
unei politici externe echilibrate,
a deschiderii pentru colaborare atît cu Estul, cît şi cu Vestul,
pledînd pentru interesele naţionale ale Republicii Moldovaˮ, a
declarat domnul Dodon.
Menţionăm că din partea
delegației ruse la întrevedere au
fost prezenţi asistentul preşedintelui Federației Ruse, domnul Iuri
Uşakov, ministrul de Externe,
domnul Serghei Lavrov, şi vicepreşedintele guvernului, reprezentantul special al Preşedintelui pentru
dezvoltarea relaţiilor comercialeconomice cu Republica Moldova,
domnul Dmitri Kozak.

DODON: EXPORTURILE DE PRODUSE
MOLDOVENEŞTI ÎN RUSIA VOR FI DEBLOCATE

Preşedintele RM, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu
viceprim-ministru Federaţiei Ruse, Aleksei Gordeev, ex-ministru
al Agriculturii al FR.
În timpul întrevederii, părţile au discutat perspectivele colaborării
comercial-economice între ţările noastre. În mod special a fost remarcată creşterea stabilă a livrărilor de produse agricole din Moldova,
din ultimii doi ani. Plus la aceasta, Dodon a menţionat obiectivul de
importanţă majoră, ce urmează a fi realizat de partea moldovenească:
a reuşi deblocarea completă a exporturilor de produse agroindustriale
din Republica Moldova, pentru a reveni la volumele de exporturi înregistrate pînă la declanşarea crizei.
- Relaţiile cu Rusia reprezintă o prioritate în agenda politicii externe a Preşedintelui RM, deoarece acest lucru îl cere o mare parte din
populaţie, care are încredere în şeful statului, a spus în final Dodon.

ŞEFII CELOR MAI INFLUENTE MASS-MEDIA DIN RUSIA
MANIFESTĂ INTERES PENTRU SITUAŢIA DIN MOLDOVA
Igor Dodon a fost oaspetele prestigiosului Club
al redactorilor şefi – asociaţie informală a şefilor
celor mai influente massmedia federale scrise şi
electronice. Participarea
Președintelui Republicii
Moldova la prînzul de lucru al Clubului a trezit un
interes real din partea a
peste 20 de conducători ai
mass media federale. Pe de altă parte, șeful statului a menționat că
reprezentanții Clubului au dat dovadă de cunoaștere destul de profundă a situației din țară și regiune.
– Am avut o discuţie foarte dinamică şi consistentă. Am făcut
un schimb larg de opinii cu privire la politica internă și externă a
Republicii Moldova, relațiile comerciale și economice cu Rusia, reglementarea diferendului transnistrean, dar și situația din regiune, a
menţionat Dodon.
Ședințele Clubului au loc cu regularitate în agenția TASS din
anul 1990. De atunci, mai bine de 600 de persoane de rang înalt conducerea ţării, şefi ai statelor şi guvernelor din străinătate, conducători de organizaţii internaţionale, diplomaţi etc., au vizitat Clubul.

IGOR DODON A AVUT, LA MOSCOVA,
O ÎNTREVEDERE CU DMITRI KOZAK
Președintele
Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere de lucru cu Dmitri
Kozak, vice-prim-ministru al Federației Ruse,
reprezentantul special al
Președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor
comerciale și economice cu
Republica Moldova.
– Consider numirea domnului Kozak în această funcție drept una
importantă pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că vice-primministrul rus cunoaște bine specificul țării noastre și al regiunii în
întregime, a subliniat Preşedintele în finalul întrevederii.

Preşedintele Republicii Moldova a participat
la ceremonia de inaugurare a Președintelui
Republicii Turcia, dl. Recep Tayyıp Erdoğan.
Igor Dodon l-a felicitat pe dl Erdoğan cu inaugurarea
oficială în funcția de Președinte al Turciei. Domnul
Dodon i-a mulțumit liderului turc pentru sprijinul
acordat țării noastre şi a reiterat invitația în adresa
omologului său turc de a întreprinde o vizită
oficială în țara noastră la finele lunii august.
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RAPORT
În cadrul unei conferinţe de presă, Preşedintele Republicii
Moldova, Igor Dodon, a prezentat raportul
pentru 18 luni de activitate
Textul integral al raportului îl găsiţi pe pagina web a Preşedintelui
sau pe blogul www.dodon.md

18 luni s-au scurs la de alegerile prezidențiale din noiembrie, 2016. De
atunci, Preşedintele Republicii Moldova este unicul demnitar de stat,
cu legitimitate deplină şi reprezentant direct al intereselor poporului în
conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale legislației
naţionale şi ale tratatelor internaţionale.
În această perioadă, Preşedintele a prezentat Parlamentului şi Guvernului
zeci de iniţiative şi propuneri cu caracter economic şi social. În acelaşi
timp, Preşedintele a promovat o politică externă activă. Mai întîi de toate,
şeful statului a reuşit să restabilească relaţiile de prietenie cu Federaţia
Rusă şi să rezolve probleme ce vizează migraţia cetăţenilor
noştri şi exporturile producţiei majorităţii agenţilor
economici din Moldova pe piaţa estică.
Pe lîngă cele indicate, şeful statului, pe bază
de voluntariat, a iniţiat mai multe programe
naţionale de reabilitare a infrastructurii
educaţionale şi sportive, cu atragerea
de fonduri extrabugetare. Mai bine de
118.000 de persoane din întreaga ţară au
beneficiat de asistenţă prin intermediul
campaniei „Iubesc Moldova” şi din
partea Fundaţiei de Binefacere „Din
Suflet”.

RAPORTUL PREŞEDINTELUI
REPUBLICII MOLDOVA
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PENTRU

MII DE PERSOANE AU BENEFICIAT
DE ASISTENŢĂ

18 LUNI DE ACTIVITATE

76 5275
DE INIȚIATIVE
LEGISLATIVE

PETIŢII DIN PARTEA CETĂŢENILOR

27

DE VIZITE OFICIALE ŞI DE LUCRU

INIŢIATIVELE PREŞEDINTELUI

ANULAREA LEGII „PRIVIND
FURTUL MILIARDULUI”

STABILIREA UNUI CUANTUM
MAXIMAL DE REMUNERARE

INSTITUIREA
CAPITALULUI FAMILIAL

INTERDICŢIA ASUPRA EXPLORĂRII
ŞI EXTRACŢIEI GAZELOR DE ŞIST

REDUCEREA NUMĂRULUI
DE DEPUTAŢI

care obligă cetăţenii
să recupereze banii
furaţi din sistemul
financiar-bancar

a muncii pentru conducătorii întreprinderilor de stat
şi agenţiilor de reglementare astfel, încît acesta să
nu depăşească sumar două
salarii medii ale angajaților
din instituţiile administrate
de ei

sub forma unor
indemnizații sociale la naşterea
fiecărui copil

pe teritoriul Republicii
Moldova

ai Parlamentului
de la 101 la 71

ACORDAREA PACHETULUI SOCIAL

TRECEREA DE LA STUDIEREA
DISCIPLINEI „ISTORIA
ROMÂNILOR” LA DISCIPLINA
„ISTORIA MOLDOVEI”

4

pentru militarii din cadrul
Armatei Naţionale

MOLDOVA ARE VIITOR
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Politica internă şi cea externă

COOPERAREA
CU SOCIETATEA
CIVILĂ

STATUT DE OBSERVATOR ÎN CADRUL UNIUNII ECONOMICE
EURASIATICE ŞI AL COMISIEI ECONOMICE EURASIATICE

Pentru prima dată în istoria
Preşedinţiei au fost înfiinţate:

În perioada de referinţă, au avut loc 27 de vizite oficiale şi de lucru, inclusiv în Federaţia Rusă,
Republica Turcia, Regatul Belgia, Republica Federală Germania, Republica Italiană, Ungaria,
Emiratele Arabe Unite, Vatican etc.

!

PROIECTE
ŞI PROGRAME SOCIALE

Preşedintele a participat la proiecte sociale şi motivaţionale de susţinere a cetăţenilor noştri.

200

• Consiliul Economic, care
întruneşte 42 de asociaţii de companii sectoriale, asociaţii de patronat,
agenţi economici şi experţi.

de grădiniţe de copii
au primit ajutor

118 030 10000
peste

de persoane au beneficiat de asistenţă socială în cadrul campaniei „Iubesc
Moldova” şi din partea Fundaţiei de Binefacere a Primei Doamne „Din Suflet”.

• Consiliul Societăţii Civile (CSC), care întruneşte
14 comisii de profil;

de ghiozdane
şi rechizite şcolare

Cît priveşte construcţia de
complexe sportive pe tot
teritoriul Republicii Moldova, în prezent sînt în desfăşurare lucrări de dare în
exploatare a complexelor la
care au fost începute lucrările. Au fost examinate solicitările depuse de zeci de
localităţi ale ţării.

RELAŢIA CU CETĂŢENII REPUBLICII MOLDOVA. ÎNTÎLNIRI CU DIASPORA.
Au fost organizate
VIZITE ÎN RAIOANELE ŢĂRII

12
5275 230
3000
Preşedinţia Republicii
Moldova a primit

petiţii din partea cetăţenilor

AU FOST VIZITATE

de localităţi din toată ţara

întîlniri cu reprezentanţii
diasporei

la care au participat
circa

de persoane

CUM MAJORITATEA PARLAMENTARĂ LUPTĂ ÎMPOTRIVA
PREŞEDINTELUI ŢĂRII, LIMITÎNDU-I ATRIBUŢIILE
Perioada executării mandatului de către Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon,
a fost marcată de un şir de acțiuni fără precedent de „îngrădire” a împuternicirilor şefului statului. Avînd frică de un lider activ şi
ambițios care se bucură de susţinere din partea poporului, Partidul Democrat, cel care deţine pîrghiile necesare în Curtea Constituţională şi controlează majoritatea în Parlament,
a redus cea mai mare parte din împuternicirile
şefului statului.

dului (referendum consultativ);
— au trecut Servicile pazei de stat în subordinea Guvernului;
— i-au retras şefului statului împuternicirile privind coordonarea activităţii Serviciului Informaţii şi Securitate a Republicii
Moldova, desemnarea de către Parlament a
candidaturii directorului SIS, precum şi interpretările abuzive ale Curţii Constituţionale la
indicaţia majorităţii parlamentare, cu privire la
reducerea împuternicirilor Preşedintelui Republicii Moldova;

— au fost modificate mai multe legi în
scopul limitării dreptului constituţional al
şefului statului de a declara referendum de
consultare cu societatea în probleme de im- — l-au lipsit pe Preşedintele ţării de împortanţă naţională, precum ar fi furtul miliar- puternicirile de luare a decițiilor cu privire

www.socialistii.md

la participarea/retragerea contingentelor
forţelor sistemului naţional de apărare în/
din operaţiunile internaţionale. Aceste împuterniciri au fost transmise Guvernului şi Parlamentului;
— l-au lipsit pe Preşedintele Republicii
Moldova de dreptul de a adopta decizii
privind crearea structurilor instituţionale
ale Guvernului drept urmare a divergenţelor
în problema numirii ministrului Apărării. Curtea Constituţională a suspendat în mod abuziv împuterncirile şefului statului şi a dispus
interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii
Moldova atît pentru numirea unor membri ai
Guvernului, cît şi pentru promulgarea unor
anumite legi.
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RELANSAREA RELAŢIILOR
CU FEDERAŢIA RUSĂ

VOLUMUL EXPORTURILOR ÎN ANUL 2017

În perioada mandatului, au fost organizate 9 întrevederi oficiale şi de lucru,
dar şi cîteva întîlniri neformale cu Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin. În rezultat, au fost deblocate relaţiile cu Rusia pe mai multe direcţii de
interes reciproc.

A ANULUI 2015
EXPORTURILE SPRE RUSIA

MIGRANŢII. Soluţionarea mai multor probleme cu caracter juridic şi instituţional,
cu care se confruntau cetăţenii noştri care muncesc sau trăiesc, temporar sau permanent, pe teritoriul Federaţiei Ruse.

AU CRESCUT

la diferite categorii de mărfuri

comparativ cu perioada similară

DE

ZECI DE PERSOANE AU BENEFICIAT DE AMNISTIA MIGRAŢIONALĂ.
Continuă identificarea soluțiilor pentru alte probleme şi categorii de migranţi.
PENTRU TOAMNA ANULUI 2018, LA CHIŞINĂU, ESTE PRECONIZAT UN FORUM ECONOMIC DE AMPLOARE, la care vor fi prezentate proiecte comune,
programe investiţionale cu un impact semnificativ аsupra economiei naţionale.

1,4 ORI
11 ORI

DE

DE
DE

8 ORI
2 ORI

DE

REINTEGRAREA ŢĂRII

În perioada de referință, au fost organizate trei întrevederi cu liderul transnistrean,
ultima dintre care a avut loc la 25 aprilie, 2018. La prima întîlnire din 4 ianuarie,
2017, a fost aprobată lista de probleme acumulate, cunoscută, astăzi, ca „pachetul celor 8 puncte”.

A FOST SEMNAT DECRETUL PRIVIND DECLARAREA ANULUI 2018

DREPT ANUL LUI ŞTEFAN CEL MARE

ÎN PRIMA JUMĂTATE A ANULUI
2018, AU FOST ORGANIZATE
ZECI DE EVENIMENTE SOCIALCULTURALE

— anunţarea concursurilor de creaţie;
— iniţierea activităţii de reconstrucţie şi reabilitare a monumentelor lui Ştefan cel Mare şi Sfînt în localităţile ţării;
— organizarea competiţiilor sportive regionale;
— expoziţia documentelor din fondurile muzeelor din ţară;
— organizarea întîlnirilor cu istorici din Republica Moldova şi tineretul din regiunea Cernăuţi (Ucraina);
— organizarea de pelerinaje şi excursii pentru tineret la mănăstirile
lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, din Republica Moldova şi România, etc.
La iniţiativa şefului statului, este în proces de elaborarea noul conţinut al manualelor de istorie (“Istoria Moldovei”) pentru clasele
V şi VI, din toate instituţiile de învăţămînt din ţară.
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3 ORI

IMPORTANT
Sub egida Preşedintelui, a fost realizat
filmul documentar televizat în trei episoade „Istoria Moldovei”. Acest film cuprinde întreaga istorie a Moldovei din
cele mai străvechi timpuri şi relatează
despre particularităţile civilizaţiilor care
au trăit, în diferite perioade de timp, pe
teritoriul Moldovei contemporane, despre evoluţia Ţării Moldovei din Evul Mediu pînă în zilele noastre. După recenta
prezentare, filmul a fost vizionat de mai
bine de un milion de cetăţeni.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

SONDAJE

SONDAJ:
ASOCIAȚIA
SOCIOLOGILOR
ŞI DEMOGRAFILOR

- CINE SE BUCURĂ DE CEL MAI ÎNALT NIVEL DE ÎNCREDERE DIN PARTEA CETĂȚENILOR MOLDOVEI

?

- CARE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT
- ALEGEREA MOLDOVEI: UE SAU UEEA

În cadrul sondajului realizat de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor,
moldovenii şi-au exprimat simpatiile faţă de politicieni şi vectorul de politică
externă a ţării:

50,2 % IGOR DODON
VECTORUL DE POLITICĂ

EXTERNĂ

14,1 % PAVEL FILIP
11,6 % ANDREI NĂSTASE
5,4

%

MAIA SANDU

Pentru UEEA

Pentru UE

40,3%

38,7%

DACĂ, DUMINICA VIITOARE, AR AVEA LOC ALEGERI PENTRU PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA,
VOTURILE CETĂŢENILOR DECIŞI S-AR FI DISTRIBUIT ÎN FELUL URMĂTOR:

49,7

%
Pragul electoral pentru accedere
în Parlamentul Republicii Moldova
pentru partide

15,9

6%

%

13,5

%

11,1

%

Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova

Partidul Platforma
„Demnitate şi Adevăr”

Partidul Democrat
din Moldova

Partidul „Acţiune
şi Solidaritate”

2,8

%

Partidul Comuniştilor
din Republica Moldova

Sondajul a fost organizat în perioada 26 iunie – 7 iulie, pe un eşantion de 1195 de cetăţeni adulţi ai Moldovei, marja de eroare constituie +/-3%.

www.socialistii.md
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ZAREA – PENTRU LIMBA RUSĂ

ORGANIZAŢIE OBŞTEASCĂ – ÎN APĂRAREA LIMBII RUSE

La 4 iunie, 2018, Curtea Constituţională a RM a satisfăcut
parţial sesizarea deputaţilor Partidului Liberal şi a declarat Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova învechită. Prin
această decizie au fost afectate atît limbile majorităţii
popoarelor ce locuiesc în ţara noastră, cît şi limba oficială – cea moldovenească, care figura în legea „desuetă” (majoritatea parlamentară promovează în locul
acesteia limba română). Indignarea locuitorilor simpli
ai Moldovei, care a fost provocată de această decizie, a
provocat o serie de acţiuni de protest şi mitinguri în

toată ţara. Locuitorii de la Bălţi, Basarabeasca, Vulcăneşti,
Ocniţa, Căuşeni, Ungheni, Briceni, Soroca şi Taraclia deja
au participat la astfel de acțiuni de protest. În final, aceste
acţiuni au rezultat cu înregistrarea unei noi asociaţii obşteşti, care şi-a asumat obligaţia dificilă de apărare a tuturor etniilor care locuiesc pe teritoriul RM, precum şi a
diversităţii lor lingvistice şi culturale. Organizaţia a primit
numele simbolic «ЗАРЯ» („Zorii”), care se descifrează în
ruseşte drept organizația „Pentru limba rusă («ЗА Русский
Язык»), şi a devenit simbolul de consolidare al tuturor popoarelor Moldovei.

CETĂŢENII VORBITORI DE LIMBĂ RUSĂ AU TĂCUT ATÎT DE
MULT TIMP, ÎNCÎT AUTORITĂŢILE RM AU DECIS ÎN GENERE SĂ-I
LIPSEASCĂ DE DREPTUL LA CUVÎNT
Explicaţi-mi, de ce în această ţară au dreptul să se mîndrească deschis cu
propria limbă şi etnie doar românii? De ce ucrainenii nu trebuie să vorbească
despre istoria lor, ruşii să tacă despre realizările lor, polonezii şi belaruşii nu au
dreptul să se indigneze, găgăuzilor li se închide gura...
Puţin spus, chiar şi moldovenii sînt impuşi să plece umil ochii şi să se ruşineze
de faptul că Moldova este mult mai veche ca stat decît România. În schimb,
românii se „mîndresc” peste tot şi în gura mare!
Cei de la putere se întrec la strigat „deşteaptă-te, române!” de la tribune înalte,
dar face doar să pomenești că şi alte popoare au demnitate, imediat te vezi alături
cu o ceată de „moralişti”, care îţi indică să vorbeşti româneşte, să scrii româneşte
şi, în genere, „geamantanul – gara – Rusia”.
Gata. Pînă aici a fost. Şi noi avem drepturi şi demnitate. Aşa a apărut ideea
organizaţiei „Zarea” – organizaţie ce întruneşte oameni care se pronunţă pentru
cultura, istoria şi limba etniilor pe care le reprezintă şi care alcătuiesc toate

împreună poporul Moldovei.
În această ţară, toate naţionalităţile dispun de drepturi
egale. În această ţară nu există şi nu pot să existe legi care ar
ridica o naţiune mai sus decît o altă naţiune, care ar nimici
o limbă de dragul unei alte limbi, care i-ar împărţi pe toţi
locuitorii în cetăţeni şi „necetăţeni”. Aici, timp de secole, au
trăit moldoveni şi ruşi, ucraineni şi polonezi, bulgari, evrei
şi găgăuzi... zeci de etnii care alcătuiesc în singur popor.
Limba moldovenească este limba oficială, cea rusă
este limbă de comunicare interetnică. Moldova este o ţară
multietnică şi casa noastră comună. Să o țină minte cei
care cred altfel. Noi prea mult timp am tăcut şi minoritatea
național-îngrijorată agresivă a hotărît că poate face orice. A
venit timpul să le explicăm că nu au dreptate. Şi noi o vom face. O vom face cu mult
tact. Şi foarte convingător.
Mihail AHREMŢEV,
Preşedintele organizaţiei obşteşti ”Zarea”

PERSONAL VOI LUPTA PENTRU CA STATUL NOSTRU SĂ
FIE UN STAT DE DREPT ŞI SĂ CORESPUNDĂ BUCHIEI
LEGII
Începînd cu anul 1998, de problemele privind apărarea
şi respectarea drepturilor etniilor şi ale limbii ruse ca
limbă de comunicare interetnică s-a ocupat deputatul
Parlamentului, Vadim Mişin. El conducea grupul pentru
elaborarea şi implementarea unor astfel de acte precum
Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedură Civilă,
Codul de Procedură Penală din anul 2002, în care şi-au
găsit o reflecţie şi problemele ce ţin de limbă.
În anul 2012, Vadim Mişin a înregistrat în Parlament iniţiativa legislativă
privind reeditarea Legii „Cu privire la funcţionarea limbilor pe teritoriul RM”, care
nu a fost acceptată de componenţa de atunci a Legislativului. Astăzi, eu, Sergiu
Mişin, sînt succesorul acelor idei de apărare a etniilor din Moldova de atacurile
tuturor reprezentanţilor societăţii, doritori de a ne perturba convieţuirea paşnică şi
statalitatea.
Este de menţionat faptul că „desuetudinea” actului, de fapt, a creat o lacună în
cîmpul juridic al republicii, afectînd nu doar situaţia limbii ruse, ci şi statutul limbii
moldoveneşti în baza grafiei latine, acest statut fiind consfinţit în Constituţie.
Prin adoptarea unei astfel de decizii, unica autoritate de jurisdicţie constituţională
din ţară şi-a depăşit limita împuternicirilor deţinute, evitînd, în acelaşi timp, să ia în
considerare faptul că, la 30 mai, 2002, Curtea Constituţională a examinat o sesizare
din partea unui grup de deputaţi care credeau că unele acte normative amplifică
în mod nejustificat arealul de aplicare a limbii ruse. Atunci, Curtea a constatat că
Legea privind funcţionarea limbilor are un statut special comparativ cu alte legi,
de aceea este recunoscută drept principala normă în vigoare de reglementare a
modului de utilizare a limbilor pe teritoriul ţării.
În calitatea mea de doctor în ştiinţe juridice în domeniul constituţional, pot să
declar ferm că acest gest nu va rămîne nesancţionat, noi vom sesiza toate structurile
de rigoare şi eu personal voi obţine prin metode legale ca statul nostru să fie un stat
de drept şi să respecte buchia legii.
Sergiu Mişin, doctor în ştiinţe juridice, membru al Consiliului
de Administrare al societăţii ”Zarea”, vice-preşedintele Comisiei Camerei
Publice de pe lîngă preşedintele RM

SĂ RĂPEŞTI OAMENILOR DREPTUL LA LIMBĂ ESTE UN MARE PĂCAT!
Nu reprezint careva partide sau minorităţi naţionale, dar,
fiind un arhiereu ortodox şi patriot al ţării mele consider că
moldovenii, ruşii, ucrainenii, belaruşii, găgăuzii, bulgarii,
evreii şi reprezentanţii multor alte etnii, care, timp de mai multe
generaţii, trăiesc pe teritoriul Moldovei, reprezintă un singur
popor, poporul Republicii Moldova! Nu pun la îndoială faptul
că limba oficială a Moldovei a fost şi rămîne a fi limba naţiunii
titulare, şi anume limba moldovenească, dar mărturisesc şi
afirm că reprezentanţii tuturor etniilor, care convieţuiesc în
statul nostru, au dreptul să vorbească, să se roage, să scrie, să
citească şi să studieze în limba maternă. Este un drept suveran
al fiecărui om, dat de la Dumnezeu, şi nu se poate, este un mare
păcat să încerci să răpeşti acest drept!
Preasfinţitul Marchel,
episcopul de Bălţi şi Făleşti
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ABORDAREA PROBLEMEI LINGVISTICE –
O PROVOCARE DIN PARTEA AUTORITĂŢILOR
Haideţi să ne amintim care au fost motivele conflictului
transnistrean. Raioanele de acolo nici nu revendicau, ele
cereau un singur lucru – o autonomie culturală. Dreptul
de a vorbi şi de a se adresa autorităţilor în limba rusă.
Atît! Nu se cerea nici un fel de autonomie politică,
nici economică, nici financiară etc. Lumea cerea doar
autonomie culturală. Ţinem minte cu toţii care au fost
consecinţele. Cum au început problemele din Sud-Estul
Ucrainei? La fel. Tot cu aceleaşi probleme. Întrebare: la
ce bun acum Curtea Constituţională, aflată sub control, a
adoptat această decizie?
Vladimir Golovatiuc,
deputat în Parlamentul RM

BRICENI

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

LUPTA PENTRU LIMBA RUSĂ

PREŞEDINTELE ȚĂRII DESPRE STATUTUL LIMBII RUSE ÎN MOLDOVA
- Limba rusă în Moldova trebuie să-şi păstreze statutul de limbă de
comunicare interetnică, încercările de a o interzice în mod artificial nu
vor avea sorți de izbîndă, a declarat preşedintele Republicii Moldova,
Igor Dodon, pentru postul de televiziune NTV Мoldova.
- La noi, o treime din populaţie – un milion de cetăţeni – sînt vorbitori
de rusă, iar emisiunile în limba rusă au cele mai înalte ratinguri. În Moldova, tentativele de interzicere artificială a limbii ruse nu vor avea sorţi
de izbîndă, Limba rusă a fost, este şi va fi — este un avantaj al nostru,
al moldovenilor, care comunicăm liber în limba rusă, a declarat Dodon.
TREBUIE SĂ FIE CREATE CONDIŢII
PENTRU BILINGVISM
Nu-i pot înţelege pe politicienii noştri din
perioada „anilor 90”. Atunci, la noi s-a creat
o situaţie unică, cînd, avînd acel sistem de
pregătire în limba rusă, printr-o reformare
a metodologiei de predare a limbii de stat,
se putea obţine ca toţi cetăţenii Moldovei să
cunoască la fel de bine ambele limbi, respectiv,
asemenea probleme cum este cea despre care
discutăm acum, nu ar fi existat. Dar, şansa a
fost ratată.
Alexandru Usatîi, consilier municipal – Bălţi

Totodată, şeful statului a propus revenirea la studierea obligatorie
a limbii ruse în şcoli.
- Potrivit legii, limba rusă are statut de limbă de comunicare interetnică. Acest lucru înseamnă că întregul flux de documente trebuie
să fie dublat în limba rusă. Sînt convins că atunci cînd vom ajunge
să ne reintegrăm ţara, în cadrul procesului de negocieri cu Transnistria, va fi abordată problema privind statutul limbii ruse drept limbă
de comunicare interetnică, pentru ca nimeni să nu mai aibă dubii, a
adăugat Dodon.

SOROCA
BĂLȚI

INDIFERENT DE LIMBA DE COMUNICARE
– TOŢI SÎNTEM PATRIOŢII ŢĂRII!
În ţara noastră, 80 la sută din populaţie
vorbesc limba rusă. Există Autonomia
Găgăuzia şi raionul Taraclia, malul sting
al Nistrului, unde la fel pretutindeni este
folosită limba rusă. Pentru a ne reintegra
BASARABEASCA ţara în totalitate – de la sud pînă la nord –
trebuie să se renunţe la sfidarea drepturilor
oamenilor acestei ţări. Nu este important în
ce limbă vorbim – este important că sîntem cu toţii patrioţi ai
ţării natale!
Petru Puşcari, preşedintele raionului Basarabeasca

AVEM NEVOIE VITALĂ DE CÎTEVA LIMBI!
Oraşul Briceni este situat la intersecţia
mai multor căi comerciale, în imediata
apropiere de Ucraina. Chiar din prima zi a
fondării sale, din anul 1562, aici mereu a
trăit o populaţie multietnică. Din cele mai
vechi timpuri, toate etniile comunicau şi se
BRICENI înţelegeau bine în limba rusă. La momentul
actual, practic 100% din locuitorii oraşului
nostru vorbesc fluent limba rusă. Sînt ţări
unde funcţionează oficial două şi chiar trei limbi. De ce n-am
prelua această practică pentru Moldova?
Vitalie Gorodinschi, primarul oraşului Briceni

GĂGĂUZII AU NEVOIE ŞI DE LIMBA
GĂGĂUZĂ, ŞI DE CEA RUSĂ
Legea ne-a oferă nouă, găgăuzilor, dreptul
de a ne adresa în instanţele publice folosind
limba pe care o consideram potrivită pentru
noi. Ne oferea dreptul de a primi informaţie
în limba rusă şi de a studia documentele
VULCĂNEȘTI adoptate de autorităţi. Legea obliga
autorităţile publice să dubleze documentele
în limba rusă, iar cetăţenii vorbitori de
rusă aveau dreptul să se adreseze în instanţele de judecată şi în
alte structuri în limba rusă. Acum, toate aceste beneficii au fost
anulate.
Fiodor Gagauz, deputat în Parlamentul RM

COMRAT

CĂUȘENI

SÎNTEM IMPUŞI SĂ DĂM UITĂRII LIMBA POPORULUI
CARE NE-A ELIBERAT DIN LAGĂRELE FASCISTE!
Mă doare sufletul pentru ceea ce vor să facă din noi şi chiar fac deja.
Cam de ce oare noi, romii, sîntem impuşi să vorbim limba poporului
care, în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei, ne ucidea?
Totodată, sîntem impuşi să uităm limba poporului care ne-a eliberat din
lagărele şi ghettourile fasciste. E corect aşa ceva?
Artur Cerari, baronul romilor din Moldova

SÎNTEM PUTERNICI PRIN DIVERSITATEA NOASTRĂ!
Sîntem puternici prin diversitatea noastră. Ruşi, găgăuzi, bulgari, moldoveni,
evrei – sîntem cu toţii o familie. Ceea ce am văzut la Curtea Constituţională
înseamnă anarhie şi rusofobie, care ne subminează statalitatea. În esenţa sa,
avem de-a face cu un război, declarat de actuala putere nouă tuturor. Ei vor să
ne alunge pe noi de aici, de pe pămîntul nostru natal. Spun că legea este desuetă,
imperfectă şi neactuală. Dar, poate oare comunicarea între etnii să-şi piardă din
actualitate şi să devină învechită?
Alexandru Suhodolschi,
vice-preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei
DECIZIA CC – MOTIV PENTRU NOI DE A NE CONSOLIDA ŞI DE A RIPOSTA
Se pare că guvernarea şi-a propus drept scop să alunge din Moldova un număr
cît mai mare de cetăţeni ai ţării, creîndu-le condiţii de-a dreptul insuportabile.
După medici, profesori, ingineri acum a venit rîndul cetăţenilor vorbitori de
limbă rusă şi a minorităţilor etnice. Dar mai întîi de toate au mai lovit o dată în
moldoveni, or în Legea cu privire la funcţionarea limbilor se menţiona şi limba
oficială – cea moldovenească. Pe de altă parte, sînt convins că acest lucru ne va
ajuta tuturor, indiferent de naţionalitate, să ne consolidăm şi să dăm o replică, la
toamnă, acestui regim antipopular.
Oleg Cuciuc, deputat în Parlamentul RM

CEI CARE INSTIGĂ LA URĂ NAŢIONALĂ TREBUIE SĂ PLECE ÎN ISTORIE
Nu există şi nu poate exista nici o scuză pentru oamenii care, acum, aflîndu-se
la putere, dar fiind cetăţeni ai unui alt stat, acţionează premeditat împotriva ţării
noastre. Ceva timp în urmă, problema limbii era cît pe ce să provoace lichidarea
statului nostru. Şi iată ne confruntăm cu noi încercări. Sînt convins că cetăţenii
de rînd, locuitorii ţării noastre multietnice vor trage concluziile corecte şi deja
la următoarele alegeri parlamentare vor proceda astfel încît cei care provoacă
discordie naţională să plece în istorie.
Ghenadie Mitriuc, deputat în parlamentul RM

OCNIȚA

UNGHENI

VIITORUL LIMBII RUSE DEPINDE DE NOI
Raionul Ocniţa este practic în întregime alcătuit din locuitorii care posedă
sau folosesc limba rusă în comunicarea cotidiană. Noi nu trebuie să rămînem la
o parte şi sîntem datori să apărăm statutul limbii ruse drept limba de comunicare
interetnică. Deja de pe acum vin la mine după sfat locuitorii raionului, speriaţi
de decizia Curţii Constituţionale. Le explic oamenilor simplu: de noi şi doar de
noi depinde dacă ne vom apăra dreptul la comunicare, la dezvoltare şi la cultură.
Vasile Romaniuc, preşedintele raionului Ocniţa

PRIN INTERZICEREA LIMBII NI SE INTERZICE SĂ TRĂIM ÎN ACEASTĂ ŢARĂ
În raionul Taraclia, 68% din populaţie o constituie bulgarii. Cu toate acestea,
mai multe funcţii administrative sînt deţinute de reprezentanţii altor etnii. Dar,
niciodată nu am auzit ca cineva să pună problema naţionalităţii sau limbii. Limba
rusă este vorbită de mai bine de un milion de concetățeni de-ai noştri. Cu toate
acestea, unele formaţiuni politice vor să ne lipsească de această posibilitate. De
fapt, prin interzicerea limbii noastre, ni se interzice să trăim şi să muncim în
această ţară.
Kiril Tatarlî, preşedintele raionului Taraclia

TARACLIA

LÎNGĂ SEDIUL CURŢII CONSTITUŢIONALE A FOST POMENITĂ LEGEA CU PRIVIRE LA FUNCŢIONAREA LIMBILOR
La 13 iulie, s-au împlinit 40 de zile din momentul adoptării de către Curtea Constituţională a deciziei „istorice”, prin care Legea cu privire la funcţionarea
limbilor a fost declarată drept desuetă. În legătură cu acest fapt, la Chişinău, lîngă sediul instanţei a avut loc un miting de pomenire -„parastas”.
Unul din organizatorii evenimentului,
preşedintele organizaţiei obşteşti ”Zarea” (Za russkii iazîc - Pentru limba
rusă), Mihail Ahremţev, şi-a expus regretul în legătură cu faptul că o lege „încă
tînără” a devenit pentru unii mult prea veche şi, în final, ţara a rămas fără documentul ce reglementa folosirea limbilor în care
comunică cetăţenii Moldovei de diferite
naţionalităţi.
Preşedintele Consiliului de Adminis-

www.socialistii.md

trare al societăţii ”Zarea”, doctor în ştiinţe juridice, Sergiu Mişin, a menţionat că
prin decizia lor magistraţii de la CC au înmormîntat toate limbile în care comunică
Moldova multietnică.
Jurnalista Elena Pahomova a subliniat că în timp ce în toată lumea se vorbeşte despre multiculturalism, pentru toţi
este un prilej de mîndrie să cunoască mai
multe limbi, în Moldova se înfăptuieşte
„trunchierea” drepturilor cetăţenilor, iar

discriminarea devine o normă a vieţii.
Jurnalistul şi omul public, Ilia Kiseliov, a menţionat că odată cu intensificarea
persecutării limbii ruse se agravează situaţia în ţară: cetăţenii deziluzionaţi pleacă de
aici pentru totdeauna.
Cei prezenţi au ţinut un minut de
reculegere pentru legea răposată şi au
depus coroane de flori şi pachete „de
pomană” lîngă peretele Curţii Constituţionale.
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ALEGERILE PRIMARULUI DE CHIŞINĂU: CE S-A ÎNTÎMPLAT?

1

1

2

Năstase şi-a început campania
electorală cu încălcări de lege

Implicarea
politicienilor
din străinătate

În cadrul lansării oficiale a
campaniei lui Năstase, la Chişinău a ţinut un discurs un deputat al parlamentului român,
iar prin transmisiune video au
vorbit încă doi politicieni din
străinătate - liderul Partidului Popular European, Joseph
Dole, precum şi preşedintele
Partidului Naţional-Liberal,
Ludovic Orban. Plus la aceasta, mai mulţi politicieni români au făcut agitaţie deschisă
pentru Năstase.

2

Agitaţie în ziua
scrutinului

Năstase a avut, cel puţin, 4
ieşiri publice online şi, timp de
cîteva ore cumulat, i-a îndemnat
pe chişinăuieni nu doar să iasă
la alegeri, ci şi, practic, în mod
direct îi chema să „nu voteze
pentru candidatul lui Dodon”.
Anume acest fapt a constituit
temeiul formal pentru anularea
alegerilor, cu toate că Ion Ceban
nu a făcut o astfel de agitaţie în
ziua scrutinului şi nu este clar
motivul pentru care a fost şi el
exclus din alegeri

3

Vizitele
candidatului la
secţiile de votare

Andrei Năstase a mers
personal pe la secţiile de
votare, ceea ce este strict
interzis de legislaţia electorală. Fiecare persoană este
în drept să se afle la secţia
de votare, în ziua alegerilor,
dar doar pentru a participa
la procedura de votare. Cu
atît mai mult un candidat nu
trebuie să apară la secţiile de
votare, pentru că astfel îi împiedică pe cetăţeni să facă o
alegere liberă

Socialiştii au cerut
interpretarea cazurilor de
implicare a politicienilor
din străinătate şi
de agitaţie în ziua
scrutinului.

3

Instanţa de judecată
a emis o decizie fără
precedent, anulînd
rezultatele alegerilor,
sancţionînd astfel
şi pe Năstase, şi pe
Ceban.

CEBAN: Nu văd în ce mod decizia judecăţii şi invalidarea alegerilor ar trebui să mă afecteze pe mine în
calitate de candidat. Logic ar fi ca, atunci cînd Năstase a fost exclus din cursă, mandatul să fie în mod
automat transmis mie. Eu nu am nevoie de o astfel de victorie,
dar mă interesează motivul pentru care am fost exclus din alegeri
şi eu?
Eu cred că principalul beneficiar în această situaţie este
anume Andrei Năstase. El se victimizează. Mari succese la Primărie nu ar fi avut. Dar eu, contracandidatul său, aş fi preferat
să-l văd la Primărie, şi nu în stradă. Aș fi preferat să-l văd demonstrînd chişinăuienilor calităţile sale de administrator, de organizator, capacităţile sale. Cred că în urma acestei situaţii cel mai
mult a avut de suferit anume PSRM, sesizarea căruia regimul a
folosit-o în scopuri proprii

SOCIALIŞTII AU OBŢINUT SUPLIMENTE SALARIALE
SUBSTANȚIALE PENTRU BUGETARII DIN CAPITALĂ
Începînd cu 1 iulie

în Chișinău

Suplimente
salariale

În anul 2017 socialiştii au obţinut deja alocarea unor
suplimente salariale de 50 la sută pentru dădace, bucătari
şi lucrătorii tehnici din grădiniţele de copii, precum şi penru
personalul medical din instituţiile preşcolare şi cele şcolare.
În acest an, programul socialiştilor a inclus şi alte categorii
de bugetari.

+40% +30% +40%
ANGAJAȚI AI SFEREI

SOCIALE

ANGAJAȚI DIN DOMENIUL

PROTECȚIEI

DREPTURILOR COPIILOR

PERSOANELE CU NEVOI
SPECIALE
Socialiştii propun şi
implementează programe
pentru persoanele cu nevoi
speciale, elaborate de ei înșiși

ANGAJAȚI DIN SFERA

CULTURII

CONFORT
ÎN TRANSPORTUL
PUBLIC

Fracţiunea PSRM
propune dotarea cu
aparate de climatizare
a unui număr de 50
de troleibuze

Socialiştii fac viaţa chişinăuienilor mai bună
După victorie în alegerile parlamentare, vom face
acelaşi lucru şi în toată ţara.
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PROFESORII

6620 de profesori vor
beneficia de ajutor material
în volum de 500 de lei
pentru a se pregăti de noul
an de studii, precum şi de
compensaţii pentru călătorii
cu transportul public.

TERENURI DE JOACĂ PENTRU COPII

100

50

PESTE

DE TERENURI

au fost montate în primul se preconizează a fi instalate
în semestrul doi al anului 2018.
semestru al anului

ASIGURAREA SECURITĂŢII ECOLOGICE A CAPITALEI

AGENDELE
ELECTRONICE
Socialiştii iniţiază un proiect-pilot
privind interacţiunea în regim
online dintre şcoală – elevi –
profesori.

MEDICII

ȘI ASISTENTELE MEDICALE

DE FAMILIE
Vor primi
„abonamente”
pentru călătorii cu
transportul public.

Au fost achiziţionate
12 autogunoiere noi

DVS DECIDEȚI
CUM VA FI BUGETUL

www.decide.md

DOCUMENTELE IMPORTANTE ALE PRIMĂRIEI

VOR FI TRADUSE ÎN LIMBA RUSĂ
Liderul fracţiunii PSRM în Consiliul
Municipal Chişinău, Ion Ceban, a dat asigurări că toate documentele importante şi
actele normative emise de Primăria Chişinău, precum şi toată informaţia privind
activitatea autorităţii publice vor fi de azi
înainte traduse în limba rusă. Potrivit socialistului, acest lucru trebuia să-l facă Primăria capitalei, dar din cauza inerţiei sale
de mai mulţi ani, socialiştii au decis să-şi
asume această obligaţie.
La traducerea actelor şi informaţiei va
lucra o echipă de voluntari. Va urma traducerea în limba engleză sau, probabil,
franceză.

– Despre Chişinău drept capitală europeană se vorbeşte deja de 10 ani, dar pe
site-ul capitalei nu există nici o informație
în limbile oficiale ale UE. La momentul
actual, examinăm posibilitatea asigurării
traducerii în limba engleză şi, presupun că
acest lucru va începe din luna septembrie,
a relatat Ion Ceban, menţionînd că ideal
ar fi ca materialele traduse să fie postate pe
site-ul Primăriei şi nu vede careva impedimente în acest sens. Dar, dacă acest lucru
nu va fi posibil, socialiştii ar putea crea o
resursă aparte, pe care vor fi postate toate
documentele traduse.

CEBAN: despre care
capitală „europeană”
putem discuta, dacă
lumea dinafara
Moldovei, interesată de
Chişinău din aspectul
turismului sau investiţiilor,
nu poate găsi pe site-ul
Primăriei de Chişinău nici
un cuvînt în limba rusă sau
engleză?

Platforma de comunicare între cetăţeni, deputaţi şi consilieri PETITIA.MD

WWW.PETITIA.MD

Ce întrebări pot fi adresate personal
deputaților din Parlament
și consilierilor locali:

DOAR DIN CHIȘINĂU ȘI SUBURBII, ÎN ULTIMII
2,5 ANI AU FOST RECEPȚIONATE
PESTE

Ajutor juridic

AU FOST REZOLVATE PESTE 80% DIN PETIȚII

Fărădelegile
funcționarilor

Întrebări privind
serviciile Ajutor social
comunal-locative
și altele...
www.socialistii.md

14871

DE PETIȚII

AU FOST EXAMINATE
PESTE

12466

Accesați site-ul www.petitia.md – înregistrați-vă cererea, primiți un
număr de înregistrare după care veți putea monitoriza la ce etapă
de examinare se află cererea Dvs. Toate cererile se află la evidența
serviciului intern de control al Partidului Socialiștilor.
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Socialiștii au reiterat lipsa acțiunilor din partea autorităților
în cadrul anchetei

„FURTULUI MILIARDULUI”

Deputatul Vasilie
Bolea a relevat
faptul că, de la cel
mai faimos furt,
care a avut loc în
Moldova, au trecut
deja patru ani,
dar până acum nu
există informații
privind banii care
au fost returnați
datorită anchetelor,
efectuate de
către Procuratura
Generală.

La ședința din 12 iulie a Parlamentului, deputații Partidului Socialiștilor
au cerut să fie audiați procurorul anticorupție și șeful
Centrului Național Anticorupție cu privire la situația privind
returnarea banilor furați din cele trei bănci naționale.

DEMOCRAŢII
AU REFUZAT
SĂ AUDIEZE
INFORMAŢIA CE ŢINE
DE ANCHETA PRIVIND
„FURTUL MILIARDULUI”
- În ultima perioadă, în presă au apărut
mai multe întrebări cu privire la activele
care au fost cumpărate cu acești bani. Se
spune că se dau lupte pentru proprietatea
fostului prim-ministru, scriu că primarul

Orheiului a cumpărat avioane și apoi le-a
vândut. Vedem că procuratura nu a luat
măsuri pentru a pune sechestru pe unele
bunuri. Vrem să știm care este situația în
prezent, câți bani au fost returnați, a spus
socialistul.
Vasilie Bolea a reamintit, de asemenea, că banii alocați pentru acoperirea găurii financiare din cele trei bănci, au fost
puși pe umerii cetățenilor, ceea ce reprezintă sute de milioane de lei anual, care ar
putea fi cheltuiți pentru alte necesități, mai
importante.
- Pentru a majora pensiile cetățenilor

care s-au pensionat înainte de 1999, sunt
necesari circa 300 de milioane de lei, iar
noi dăm 800 de milioane nu știm cui.
Iată de ce, cerem să fie audiați procurorul anticorupție, directorul CNA, privind
banii care au fost returnați până acum, a
adăugat el.
Inițiativa socialiștilor a fost susținută
de fracțiunile PLDM, PL și PCRM. Însă,
democrații și sateliții lor au refuzat să
fie audiată informația privind ancheta
„furtului miliardului”.

BĂTRÎNCEA: „ESTE LA MODĂ SĂ CRITICI RUȘII, PENTRU ASTA
SE DAU BANI, IAR EUROPENII SUNT CA O VACĂ SACRĂ”
Deputatul Partidului Socialiștilor a vorbit din nou de la tribuna
parlamentară despre standardele duble de care se ghidează în ultimii 9 ani
elita de la guvernare din Moldova.

Secretarul executiv al
PSRM, deputatul Vlad Bătrîncea, a remarcat încă o dată
că socialiștii consideră că nu
au existat motive pentru ca
instanța să anuleze rezultatele alegerilor locale noi din
Chișinău: în primul rând, pentru că această decizie a fost
absolut disproporționată față
de fapta făcută, în al doilea
rând, deoarece subiectul adresării socialiștilor în instanță a
fost complet diferit.
- Nu am cerut anularea rezultatelor alegerilor, am cerut
instanței să interpreteze participarea politicienilor străini

în campania electorală a
lui Andrei Năstase. Iar
astăzi evitați cu multă
delicatețe această temă,
deoarece este vorba despre cancelarii europene
- Dole, Hann, Mogherini. Nu
se poate spune acestor europeni respectabili că nu au
avut dreptul să participe în
campanie și să le amintești că
există o astfel de lege pentru
care, apropo, majoritatea dintre voi ați votat. Când Deliu
a reprezentat-o la tribună, el
a vorbit despre Valuev și nu
despre Mogherini. Victoria
lui Năstase în alegerile primarului general de Chișinău este
victoria europenilor care l-au
sprijinit, și nu victoria lui.
Am mers în instanță pentru a
constata încălcări și pentru a
ști pe viitor care sunt regulile

Recalcularea facturilor

pentru căldură şi apă caldă
Deputaţii Partidului
Socialiştilor au
solicitat în cadrul
şedinţei Parlamentului
organizarea audierilor
ministrului Economiei
şi Infrastructurii,
precum şi a directorului
ANRE referitor la
situaţia din sectorul
termoenergetic şi
motivele lipsei de
recalculare a facturilor
pentru căldură
şi apă caldă.
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jocului, a spus el.
Bătrîncea a menționat, de
asemenea, că socialiștii nu
au cerut intenționat anularea
rezultatelor alegerilor din
Chișinău, deoarece înțelegeau
că Năstase a încălcat deliberat legea și a provocat situația
creată. PSRM nu a vrut să-i
creeze o agendă politică și
să-i permită să devină victimă, astfel încât acesta să intre
în Parlament, folosindu-se de
această temă, a adăugat el.
- În loc ca Năstase să-și
demonstreze impotența în
conducerea orașului, el a fost
făcut victimă politică și și-a
făcut un rating mai mare decât a lui Sandu. Atunci când
propuneți niște legi, gândițivă la regula bumerangului.
Voi îndreptați inițiativele împotriva adversarilor voștri,

BATRÎNCEA: Noi nu am cerut anularea
rezultatelor alegerilor, noi am solicitat
instanţei să se expună pe marginea
participării politicienilor străini în campania
electorală a lui Andrei Năstase.
Astăzi dvs., cu multă delicateţe şi rafinament,
evitaţi acest subiect, pentru că este vorba despre
cancelariile europene – Dole, Hann, Mogherini.
Nu se poate nicidecum să le spui acestor stimaţi domni
europeni că nu au avut dreptul să participe în campanie
şi să le aminteşti că există o astfel de lege pentru care,
apropo, majoritatea dintre domniile voastre aţi votat.
împotriva lui „Valuev”, dar
gândiți-vă la ce se va întâmpla cu europenii. „Este la
modă să critici rușii, pentru
asta se dau bani, iar europenii
sunt ca o vacă sacră, acesta
este principiul vostru. Dar nu

DEPUTAȚII PSRM AU SOLICITAT
TARIFE

Deputatul PSRM, Radu
Mudreac, a amintit celor
prezenţi că în luna martie a
fost adoptată decizia privind
reducerea cu 20 la sută a preţului la gaz pentru consumatorul final, urmare a căreia
trebuia să fie efectuată recalcularea facturilor pentru gaz,
pentru lunile ianuarie şi februarie. “Dar, până în
prezent nu a fost efectuată recalcularea pentru
căldură şi apa caldă, consumate de cetăţeni în
lunile ianuarie-februarie. Mai mult ca atât, nici
până astăzi nu a fost efectuată recalcularea tarifului pentru apă caldă. Reieșind din aceasta, este
evident că urmează să fie recalculat preţul unui
metru cub de apă caldă şi a unei gigacalorii de
căldură”, a declarat Mudreac.

MEDICINA

STANDARDE DUBLE

uitați, bumerangul se va întoarce, iar Sandu și Năstase
se vor întoarce aici și vor sta
în locul vostru”, a subliniat
socialistul.

Audierea Ministerului Sănătății

privind prețurile la medicamente

Deputații socialiști
au reamintit
Parlamentului că,
la 6 aprilie 2017,
parlamentarii
au adoptat în
unanimitate un apel
adresat Guvernului
prin care se solicită
revizuirea prețurilor
la serviciile medicale,
care la acea dată erau
majorate cu 300400%. În acest scop,
Cabinetul de miniștri
a primit o lună.

- A trecut de
mult această lună.
Astăzi, la aproape
15 luni de la acel
moment, nu am
primit de la Guvern nici o foaie
oficială, nu a urmat nici o reacție,
nici verbală, nici
scrisă.
De aceea, noi cerem ca săptămâna viitoare, în Parlament să vină ministrul Sănătății,
Svetlana Cebotari, și să ne spună ce s-a făcut
în acest sens, deoarece situația este catastrofală, oamenii plătesc o grămadă de bani, a remarcat deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco.
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PROMISIUNILE

SOCIALIȘTII ÎȘI ÎNDEPLINESC ELECTORALE
ÎN BAZA PLATFORMEI SALE ELECTORALE PENTRU ALEGERILE DIN 2014

Fracțiunea
INIȚIAT
socialiștilor din
Parlamentul
Republicii Moldova a DE PROIECTE DE LEGI

1

ZECI

de Preşedintele Republicii Moldova,
Igor Dodon

Proiectul de lege privind introducerea a 14 întreprinderi de stat în
numărul de obiecte care nu sunt destinate privatizării.

Proiectul de lege privind impozitul progresiv pe venit la 7% și
25%, precum și pe scutirea de la impozit a banilor investiți în
economia Moldovei.
Proiectul de lege privind susținerea producătorului autohton.
Proiectul de lege privind prelungirea activității în baza patentelor
pentru activitatea de întreprinzător.
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SFERA POLITICĂ

SOCIALĂ

inițiate de fracțiunea Partidului Socialiștilor
din Parlamentul Republicii Moldova

2 SFERA SOCIALĂ

Proiectul de lege privind educația preșcolară garantată pentru copiii sub 3 ani,
inclusiv pentru cei din mediul rural.
Proiectul de lege privind asigurarea gratuită a școlarilor cu manuale.
Proiectul de lege privind capitalul familial (15 mii lei pentru nașterea primului copil,
30 mii lei pentru nașterea celui de-al doilea, 50 mii lei pentru nașterea celui de-al
treilea și următorilor copii).

Proiectul de lege privind oferirea asistenței medicale și psihologice mamelor
însărcinate și celor care alăptează cu scopul de a renunța la fumat.
Proiectul de lege privind garanțiile sociale pentru militari.

Proiectul de lege privind denunțarea Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Proiect de lege privind sprijinirea mamelor în procurarea hainelor pentru nou-născuți.
Proiectul de lege privind transportul gratuit pentru veterani.

Proiectul de lege privind interzicerea unionismului.
Proiectul de lege privind introducerea în programul școlar a
cursului de istorie a Moldovei și a limbii moldovenești.

Proiectul de lege privind indexarea pensiilor de 2 ori pe an și creșterea pensiilor până
la nivelul minimului de existență.

ÎNTREBARE - RĂSPUNS a pensiei constituie venitul condiţiilor de salarizare, 31 decembrie 1991.
mediu lunar asigurat obţinut pe teritoriul Republicii
Moldova după strămutare.
Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui
stat, cu care Republica Moldova are încheiat acord în
domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul Republicii Moldova şi care, după
strămutare, nu au activat şi
nu au realizat pe teritoriul
acesteia stagiul minim de
cotizare necesar pentru calcularea venitului în scopul
stabilirii pensiei, baza de
calcul a pensiei constituie

reglementate de stat, în vigoare la momentul stabilirii
pensiei.
Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui
stat care a făcut parte din
URSS, cu care Republica
Moldova nu are încheiat
acord în domeniul asigurării cu pensii, pe teritoriul
Republicii Moldova şi care,
după strămutare, nu au activat şi nu au realizat pe
teritoriul acesteia stagiul
minim de cotizare necesar
pentru calcularea venitului
în scopul stabilirii pensi-

Totodată, în conformitate
cu art. 36, asiguratul care își
stabilește domiciliul în străinătate nu i se acordă dreptul la pensie conform acestei legi.
La art. 39 sînt stabilite
obligațiunile
și
responsabilitățile organului
de asigurări sociale, ale angajatorului și nu în ultimul
rînd ale pensionarului. Astfel, potrivit alin. (6), pensionarul este obligat să comunice, în termen de 30 de
zile, organului de asigurări
sociale care efectuează plata

www.PETITIA.md

La acestea şi alte întrebări similare, deputaţii, consilierii de
toate nivelele şi juriştii Partidului Socialiştilor sînt gata să vă
ofere răspuns prin intermediul sistemului online de interacţiune
cu cetăţenii Moldovei www.petitia.md
salariul lunar calculat unui
lucrător de aceeaşi profesie (funcţie) şi calificare în
ramura respectivă, antrenat
într-o activitate similară în
Republica Moldova, în baza

www.socialistii.md

ECONOMICĂ

Proiectul de lege privind alimentele gratuite pentru copiii de până la 1 an.

Proiectul de lege privind o singură cetățenie pentru judecători.

”Am beneficiat de pensie pentru limita de vîrstă
în Republica Moldova și
în alt stat. Casa teritorială
de asigurări sociale este în
drept să-mi ceară restituirea pensiei primite?”
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din
Legea nr. 156 adoptată la
14 octombrie 1998, dreptul la pensie îl are persoana domiciliată în RM care
îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
Art. 8 al legii menționate
prevede că baza de calcul a
pensiei o constituie venitul
mediu lunar asigurat din
toată perioada de activitate.
Pentru persoanele strămutate de pe teritoriul unui stat,
cu care Republica Moldova
are încheiat acord în domeniul asigurării cu pensii, pe
teritoriul Republicii Moldova şi care, după strămutare,
au realizat pe teritoriul acesteia stagiul minim de cotizare necesar pentru calcularea
venitului în scopul stabilirii pensiei, baza de calcul

JURIDICĂ

Iată doar CÂTEVA DIN PROIECTELE de legi

Proiectul de lege privind o rată de zero procente la credite pentru
agricultori.

SFERA JURIDICĂ

POLITICĂ

MULTE DINTRE ACESTEA AU FOST INIŢIATE

ECONOMIA

3

SOCIALIȘTII LUCREAZĂ
ÎN PARLAMENT PE PATRU DIRECȚII

ei, însă confirmă stagiul de
cotizare realizat pînă la 31
decembrie 1991 pe teritoriul URSS, baza de calcul
a pensiei constituie salariul
mediu lunar realizat pînă la

pensiei noile circumstanțe
care pot avea ca urmare
schimbarea
cuantumului
pensiei sau suspendarea ei.
La alin. (7) al aceluiași articol este stabilit că în cazul

în care s-au tăinuit anumite
circumstanțe care ca și efect
au avut cheltuirea nejustificată de mijloace de plata
pensiilor , persoana vinovată restituie în fondul de
pensii sumele încasate necuvenit.
Prin urmare, în temeiul
normelor legale, Dvs. aveți
obligația să cereți suspendarea plății pensiei în legătură cu primirea pensiei
de la autoritățile altui stat.
Dacă acest lucru nu a fost
făcut, atunci reiese că mijloacele financiare din fondul de asigurări sociale au
fost cheltuite nejustificat
si urmează a fi restituite.

La întrebări
răspunde deputatul
în Parlament
din partea PSRM,
membrul grupului
social al fracţiunii
Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova
Vladimir
ODNOSTALCO
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VLAD BATRÎNCEA LA APCE: TREBUIE SĂ RENUNŢĂM LA GEOPOLITICĂ ŞI STANDARDE DUBLE
DESPRE CORUPȚIA
SUB SUPRAVEGHEREA
EUROPEANĂ
Țara noastră deja de mulți
ani este monitorizată de către
Consiliul Europei. Deja de 9
ani, la guvernare se află regimul care optează pentru integrarea europeană. Toate guvernele acestui regim au fost
Deputatul PSRM a ținut recunoscute și susținute de
către Uniunea Europeană, regiun discurs în cadrul
mul
a existat datorită suportului
Adunării Parlamentare
financiar venit din Occident. În
a Consiliului Europei
acești 9 ani, în Moldova s-a făcut și mai multă corupție, tot mai mulți cetățeni au părăsit
țara în căutarea unei vieți mai bune. Au fost scandaluri răsunătoare de corupție, a avut loc cel mai mare furt din sistemul bancar din istoria mondială. Iar, numărul cetățenilor
care cred în integrarea europeană s-a redus în jumătate. Și
toate acestea s-au întâmplat sub drapelul Uniunii Europene

și cu suportul politic și financiar al UE.
DESPRE LIBERTATEA CUVÂNTULUI
ȘI A PRESEI
Vorbind despre libertatea presei și accesul cetățenilor la
informație, trebuie de atras atenția la noul Cod al Audiovizualului, votat de Parlament în primă lectură, care prevede
introducerea directă a cenzurii în politica editorială a massmediei, majorarea amenzilor de 5-10 ori și simplificarea
procedurii de retragere a licenței posturilor de televiziune.
Iar faptul că noua lege crează un mecanism rigid de
interzicere a mass-mediei incomode, restricționează libertatea presei și dreptul cetățenilor la informare – nu-i îngrijorează pe experții europeni!
DESPRE APĂRAREA
STATUTULUI LIMBII RUSE
Pe lângă acestea, trebuie de remarcat decizia scandaloasă a Curții Constituționale, controlată de regimul de
la guvernare, ce ține de legea cu privire la funcționarea
limbilor pe teritoriul RM. În condițiile în care Republica

Moldova nu a ratificat Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare. Într-o țară care se pretinde a fi europeană, este creat un vid legislativ, nu este o legislație
de reglementare, iar drepturile minorităților nu sunt protejate. În același timp, Moldova, așa cum este indicat în
raportul APCE - este un stat multietnic în care etniile nu
au garanții, nu au dreptul chiar și la propria limbă.
SOLICITAREA DE A REFUZA
LA STANDARDE DUBLE
Sau Consiliul Europei își îndeplinește menirea sa - de
a asigura supremația drepturilor pe continentul european
și a mecanismelor reale de protejare a drepturilor fiecărui
cetățean al Europei sau se ocupă de politică. Sau Consiliul
Europei pune în prim plan protecția drepturilor cetățenilor,
sau protejează guvernările corupte și controlate.
Interesele politice sunt temporare. Iar asigurarea
supremației legii și a democrației este absolută.
Îndemn APCE să fie mai principială și să renunțe la
dublele standarde și geopolitică în propriile concluzii și
evaluări.

GOLOVATIUC: FIIND LIPSIT DE FINANŢAREA DIN EXTERIOR,
GUVERNUL O VA SUBSTITUI DIN MIJLOACE INTERNE
DECLARAŢIILE PRIM-MINISTRULUI, PAVEL, FILIP, PRECUM CĂ MOLDOVA NU ARE NEVOIE DE BANII PE CARE I-A PROMIS ŢĂRII NOASTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ, SUNĂ, CEL PUŢIN, STRANIU, BA CHIAR CINIC. ESTE OPINIA ECONOMISTULUI, DEPUTATULUI PARLAMENTULUI
DIN PARTEA FRACŢIUNII PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR, VLADIMIR GOLOVATIUC.
Fiind lipsit de finanţarea din exterior, Guvernul va fi nevoit să o substituie cu mijloace interne, ceea ce va influenţa extrem de negativ atît asupra
economiei, cît şi a locuitorilor ţării.
Potrivit lui Vladimir Golovatiuc,
Guvernul are doar două modalităţi de a
acoperi suma lipsă de 100 mln. euro din
partea UE. Prima – provenită din majorarea încasărilor fiscale la buget, care,
în opinia deputatului, vor fi numite cu
mult patos de Guvern drept ameliorare a
administrării fiscale, dar de fapt vor însemna o creştere a poverii fiscale pentru
mediul de afaceri.
„Creşterea încasărilor fiscale la buget din acest an depăşeşte 20%. În anul

curent. Acest lucru înseamnă o creştere
a poverii fiscale, or baza fiscală nu s-a
majorat. A crescut povara fiscală pentru
mediul de afaceri”, a spus Vladimir Golovatiuc.
Cea de-a doua modalitate o va constitui emisiunea titlurilor de stat. Potrivit lui Golovatiuc, acest lucru va face să
crească datoria publică internă, ceea ce,
la rîndul său, va lăsa fără finanţare majoritatea problemelor de ordin social.
„Emisiunea titlurilor de stat va
creşte în mod direct datoria publică, în
cazul dat concret – datoria publică internă. Orice datorie înseamnă costuri de
deservire a acestei datorii, nu mai spun
despre rambursare. Altfel spus, trebuie

să recuperezi datoria şi să mai achiţi şi
dobînzi aferente. Astfel, fondurile care ar
putea fi folosite pentru susţinerea categoriilor vulnerabile ale populaţiei, pentru
reparaţia spitalelor, şcolilor, vor merge la
achitarea dobânzilor, la rambursarea datoriei”, a spus cu indignare economistul.
Vladimir Golovatiuc a amintit că o
astfel de situaţie, cînd Guvernul încearcă, folosind fondurile interne, să cîrpească breşe din urma lipsei de finanţare
din exterior, a devenit deja tradiţională
pentru Moldova. În ultimii ani, reprezentanţii cabinetului de miniştri vin în
Parlament cu propuneri de reducere a
bugetului anume din cauza reducerii finanţării din exterior.

TRANSFORMER: ÎNAINTE DE ALEGERI, DUDOGLO SOCIALIȘTII AU CÂȘTIGAT
RENUNȚĂ PENTRU O PERIOADĂ SĂ FIE DEMOCRAT LA VULCĂNEȘTI

Potrivit vechii tradiții,
ex-deputatul Parlamentului
Moldovei de la PDM, Nikolai
Dudoglo, care a reprezentat în
Legislativ aripa proeuropeană,
încearcă să stabilească în Rusia legături cu politicienii anti-

ruși și oponenții
deschiși
ai
președintelui rus
Vladimir Putin.
În special, în
timpul recentei călătorii la Moscova,
el s-a întâlnit cu
„prietenii loiali ai
Găgăuziei”, printre care Vladimir
Homeriki, care anterior se prezenta ca persoană de încredere
a lui Putin și se pronunța în
sprijinul liderului formațiunii
„Noua Găgăuzie”.
Cu toate acestea, viziunile

„ACTIVITATEA PRO-RUSĂ” A LUI DUDOGLO

politice ale lui Vladimir Homeriki sunt cunoscute în Rusia - în
timpul alegerilor prezidențiale
din Rusia, acesta a fost unul
dintre cei mai violenți critici ai
lui Putin.
O astfel de alegere a „prietenilor” nu este ceva neobișnuit.
În plus, activitatea politică a
lui Nikolai Dudoglo a fost întotdeauna îndreptată împotriva Rusiei. Cu toate acestea,
datorită particularităților din
regiune, el continuă să joace silit rolul unui „pro-rus”,
comandându-și „prieteni” formali din Rusia.

22 martie 2015 – a obținut interzicerea difuzării canalului de televiziune Rusia 24 în RM.
30 iunie 2016 – a votat pentru deschiderea oficiului NATO în Moldova.
8 iulie 2016 - și-a dat votul pentru interzicerea retranslării în Moldova a programelor și canalelor TV
rusești.
21 iulie 2017 – a susținut Rezoluția antirusească în Parlament.
13 iunie 2017 – a susținut proiectul de lege, care prevedea completarea și introducerea modificărilor în
Codul audiovizualului, ce interzicea retranslarea în Moldova a mass-mediei rusești.
8 februarie 2018 – a susținut Proiectul de declarație ce acuza Rusia de agresiune împotriva Moldovei.
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Partidul Socialiștilor
mai are un deputat în
Adunarea Națională a
Găgăuziei
Pe 24 iunie au avut loc
alegeri
suplimentare
în
circumscripția 10 a orașului
Vulcănești. În timpul votării,
localnicii au ales un deputat în
Adunarea Națională a Găgăuziei. Cele cinci încercări anterioare au eșuat - alegerile au
fost recunoscute ca nereușite
din cauza participării scăzute
la alegeri.
Doi candidați au participat
la cursa electorală din această
circumscripție electorală: Petru Fazlî de la PSRM și candidatul independent Gheorghe
Cerven.
De remarcat faptul că
reprezentanții Partidului Democrat Dudnik și colegul său
Dudoglo au lucrat sistematic
împotriva candidatului socialist.

În ciuda faptului că
democrații au folosit resursele administrative, candidatul socialiștilor Petru Fazlî a
câștigat la o distanță impunătoare față de oponenții săi.
Chiar și după victorie,
autoritățile au încercat să
conteste rezultatul, dar pe 26
iunie victoria lui Petru Fazlî
a fost confirmată de Comisia
Electorală Centrală din Găgăuzia.

MOLDOVA ARE VIITOR
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SUB BAGHETA DIRIJORILOR EUROPENI

CUM MOLDOVA A FOST AJUTATĂ
DE OCCIDENT SĂ EDIFICE
DEMOCRAȚIA…
La 5 iulie 2018, Parlamentul European a
adoptat o rezoluție privind situația din Republica Moldova. Pentru adoptarea rezoluției au votat
343 din cei 538 de deputați prezenți la ședință,
35 au votat împotrivă și 160 s-au abținut.

CINISMUL UNIUNII EUROPENE
Esența rezoluției a fost următoarea: anularea
victoriei proeuropeanului Andrei Năstase este
o provocare serioasă pentru democrație. Prin
urmare, Parlamentul European cere înghețarea
sprijinului financiar pentru Republica Moldova.
Este și de înțeles. Năstase a fost sprijinit de
liderul celei mai mari forțe politice - Partidul Popular European, care conduce Parlamentul European - Joseph Doll. Anularea alegerilor a fost
o palmă dată atât lui Doll, cât și Parlamentului
European.
Această rezoluție surprinde prin cinismul și
ipocrizia sa.
În primul rând, nu conține nici un cuvânt
despre Ion Ceban. Dacă UE susține principiile
statului de drept, ar trebui să ceară respectarea
legii. Și aceasta înseamnă organizarea celei de-a
doua runde de alegeri cu un candidat, Ion Ceban!
În al doilea rând, partidele proeuropene de
guvernământ pur și simplu au călcat în picioare
timp de nouă ani democrația, drepturile omului
și statul de drept. Și acest lucru s-a făcut sub îndrumarea strictă a oficialilor UE!
Ei au oferit sprijin politic, au dat bani, au
consultat, închideau ochii și, mai des, au acope-

Amintim: Președintele APCE Mevlut Cavusoglu, care a vizitat Republica Moldova în
perioada 23-25 martie 2010 și președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, care a
fost la Chișinău la 23 martie 2010, și ambasadorul delegației UE în Moldova, Dirk Schuebel,
convingeau practic în unison pe liberalii moldoveni de la guvernare că recomandările Comisiei de la Veneția sunt corecte și trebuie luate
neapărat în calcul, că trebuie să depună eforturi
pentru obținerea unui consens în Parlament cu
comuniștii.
Cu toate acestea,
UNIUNEA EUROPEANĂ, TIMP DE NOUĂ ANI, A URMĂRIT
conducătorii AIE de
TACIT CUM AIE A DISTRUS OPOZIȚIA, DEMOCRAȚIA, ȚARA. guvernământ au priTOATE ACESTEA AU FOST FĂCUTE DOAR CU UN SINGUR
mit atunci permisiuSCOP – SĂ ÎMPIEDICE VICTORIA PARTIDELOR DE STÂNGA. nea Secretarului General al Consiliului
Europei, Thorbjørn Jagland, care la 3 iunie 2010
rit fărădelegile autorităților moldovenești.
a efectuat o vizită fulger în Moldova. Scopul viCu această ocazie, propun cititorilor o se- zitei a fost de a reconcilia conducătorii AIE, care
rie de articole pentru a înțelege mai bine modul s-au certat din cauza postului de președinte.
în care Occidentul „a ajutat” Republica MolConsiliul Europei, care de obicei este neutru
dova în consolidarea democrației, în reforma și corect din punct de vedere politic, prin secrejustiției, în combaterea corupției, în reformarea tarul său general, dl Thorbjørn Jagland, brusc a
învățământului, în medicină și așa mai departe.
luat partea AIE, participând la o conferință de
presă comună cu aceștia. Mai mult ca atât, el a
COMPROMITEREA DEMOCRAȚIEI
spus că dacă este imposibil de găsit consens în
Uniunea Europeană, timp de nouă ani, Parlament, atunci trebuie de lăsat poporul mola urmărit tacit cum AIE a distrus opoziția, dovenesc să-și spună cuvântul la referendum!
democrația, țara. Toate acestea au fost făcute
«Nici o țară nu va reuși să mențină relații
doar cu un singur scop - pentru a împiedica vic- bune cu Uniunea Europeană, mai ales să facă
toria partidelor de stânga.
parte din ea, fără a respecta standardele și principiile Europei. Prin urmare, este important ca
JUDECAȚI ȘI SINGURI
toate acțiunile întreprinse pentru depășirea cri1. AIE a anulat funcția de președinte al Con- zei constituționale din Moldova trebuie să întrusiliului Municipal Chișinău pentru a împiedica nească standardele europene», a spus Jagland.
opoziția să dețină funcția respectivă. Dar aceasReprezentantul Consiliului Europei a confirtă funcție a fost introdusă încă sub conducerea mat că susține inițiativele anunțate ale Alianța de
PCRM, la recomandarea UE.
guvernământ din Moldova. Jagland a îndemnat
2. AIE a abolit practica implementată de populația Moldovei să participe activ la referenPCRM, la recomandarea UE, privind acordarea dum, astfel încât Moldova să depășească în cele
opoziției a conducerii CCA, CEC, Curții de Cor- din urmă criza constituțională.
turi. Începând cu anul 2009, majoritatea, precum
și președinția în aceste organe aparțin partidelor
ÎNȚELEGEȚI DESPRE
Alianței (mai precis PLDM). Doar pe 27 iunie
CE ESTE VORBA?
2016, președinte la CEC a devenit Alina RusConsiliul Europei a permis încălcarea
su, reprezentantul PCRM, care este dependentă Constituției, ignorând recomandările Comisiei
complet de Partidul Democrat.
de la Veneția!
3. AIE a încetat practica examinării preliDar, la 4 iunie 2010 a avut loc ședința Cominare a proiectelor de legi de către Consiliul misiei de la Veneția a APCE, care a continuat să
Europei și Comisia de la Veneția. Doar în cazuri insiste că AIE și PCRM ar trebui să găsească un
excepționale, au loc consultări.
consens în Parlament pentru a evita un referen4. AIE a organizat un referendum la 5 sep- dum. Cu toate acestea, AIE a primit aprobarea
tembrie 2010 pentru a modifica Constituția, Secretarului General al Europei. Referendumul
contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. a eșuat din cauza participării reduse. Jagland
De fapt, AIE a avut 53 de mandate, iar pentru a chemat oamenii să participe la referendum,
alegerea președintelui erau necesare 61. Pentru aceștia așa și au făcut.
a rezolva problema, ei au venit cu un plan de
5. La 16 noiembrie 2011, M. Ghimpu a
modificare a art.78 din Constituție printr-un re- anunțat existența unor acorduri secrete în caferendum, chiar dacă în Legea fundamentală se drul AIE, sub forma unor protocoale adiționale
stipula că aceasta nu poate fi schimbată decât în la acordul AIE-2. Potrivit acestora, Curtea de
Parlament, cu voturile a 2/3 din deputați!
Conturi, Centrul Național pentru Protecția Da-
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răspuns cinic: «Puneți cele mai multe întrebări.
Aveți posibilitatea să le acordați ceea ce demonstrează că partidul dvs. are drepturi. Voi sunteți
așa cum sunteți, noi suntem ceea ce suntem.
Trebuie să privim spre viitor, nu spre trecut «, a
concluzionat Jean-Claude Mignon.
Mai simplu spus, președintele APCE a sprijinit inițiativa autorităților de a interzice simbolul celui mai mare partid de opoziție din țară.
Cum mai putem vorbi despre APCE ca protector
al democrației, dacă președintele său a sprijinit
lichidarea opoziției și, prin urmare a fundamentului democrației?
Pe 4 iunie 2013, inclusiv prin reformatarea
AIE, Curtea Constituțională anulează interzicerea simbolului «secera și ciocanul». Cred
că acest lucru a fost posibil datorită protecției
PDM, care până atunci a încheiat un acord secret
cu liderul PCRM.

OCCIDENTUL ȘI PROTECȚIA CURȚII
CONSTITUȚIONALE
7. La 22 aprilie 2013, Curtea Constituțională
a săvârșit o lovitură de stat. De fapt, a interzis
telor cu Caracter Personal au trecut la PLDM; primului ministru, care a fost demis «pentru susProcuratura Generală, CCCEC și CCA la Parti- piciune de corupție», să dețină funcții publice!
Cităm decizia CC: ”Prim-ministrul unui
dul Democrat; SIS, Banca Națională, ANRE și
Guvern
demis prin moţiune de cenzură pentru
Curtea Supremă de Justiție la PL!
suspiciuni
de corupţie se află în imposibilitate de
Aceasta a constituit un fapt revoltător de
a-şi
exercita
atribuţiile”.
uzurpare a puterii, subordonare a justiției, staAu fost călcate în picioare două baze
bilire a unei dictaturi. Doar, potrivit legii, toate
fundamentale ale democrației: prezumția de
aceste instituții sunt independente!
Toate acestea încălcau grav planul de libe- nevinovăție și voința poporului. Doar cetățenii
ralizare a vizelor, contravenea principiilor și pot determina cine are dreptul de a ocupa funcții
standardelor Consiliului Europei. Dacă Uniunea și cine nu! Această decizie a fost un atac grav
Europeană ar fi respectat propriile principii, ar asupra statului de drept. Și nimic. A trecut. Chiar
fi trebuit să supună AIE unor sancțiuni dure, să și Comisia de la Veneția a tăcut! Doar ambasadoînghețe orice asistență financiară până vor fi eli- rul SUA a avut o poziție mai distinctă, spunând
minate consecințele. Dar nu s-a întâmplat nimic că decizia Curții Constituționale este politică!
La 3 mai 2013, deputații PLDM și PCRM
din toate acestea...
au votat proiectul de lege potrivit căruia Parlamentul ar putea să destituie judecătorii Curții
INTERZICEREA
Constituționale. Conform proiectului, judecătoSIMBOLULUI VICTORIEI
6. La 31 mai 2010, Comisia pentru Studi- rul putea fi lipsit de mandat în cazul încălcării
erea și Evaluarea Regimului Comunist Totali- jurământului sau a pierderii încrederii. Demisia
tar, condusă de Gheorghe Cojocaru, a prezen- judecătorului poate fi inițiată de 25 de parlamentat președintelui interimar, speakerului Mihai tari, iar pentru retragerea mandatului vor trebui
Ghimpu, o propunere de interzicere a simbolului să voteze 61 de deputați.
Până la acel moment, articolul 137 din
comunist tradițional (secera și ciocanul) și chiar
Constituție stipula că juCUM MAI PUTEM VORBI DESPRE APCE CA PROTECTOR decătorii CC nu pot fi
schimbați.
AL DEMOCRAȚIEI, DACĂ PREȘEDINTELE SĂU A
Și ce credeți? UniuSPRIJINIT LICHIDAREA OPOZIȚIEI ȘI, RESPECTIV, A
nea Europeană a criticat
FUNDAMENTULUI DEMOCRAȚIEI?
dur Parlamentul! La 3
mai, Stefan Fule a cerut
denumirea Partidului Comunist. Mulți membri
ca
președintele
Timofti
să nu promulge legile
ai comisiei au fost lideri proeminenți ai PCUS,
privind
Curtea
Constituțională
și cea privind
apropiați de PL. Alții – bursieri ai Fundației Soros. Însăși comisia a justificat decizia prin faptul ridicarea pragului electoral. În aceeași zi, cocă decizia corespunde «spiritului recomandărilor ordonatoarea UE pentru politică externă CaConsiliului Europei, OSCE, Uniunii Europene». therine Ashton și comisarul european Stefan
La data de 12 iulie 2012, autoritățile intro- Fule au anunțat într-o declarație comună despre
duc în legislație interdicția privind utilizarea amenințarea democrației! Au apărut acuzații
privind încercările de a subordona Curtea
simbolului «secera și ciocanul».
Președintele Comisiei de la Veneția din ca- Constituțională, distrugerea statului de drept,
drul APCE, D. Buquicchio și-a exprimat nedu- supremația legii.
În așa fel, Occidentul a luat partea celor care
merirea față de interzicerea simbolului, precum
au
uzurpat
puterea în țară, întărind fenomenul
și încercării de a egala comunismul cu nazismul.
capturării
statului!
Apropo, raportorii APCE Liz Kristoffersen și
Pe 2.06.13, Curtea Constituțională a declarat
Petr Vlach, după o vizită de monitorizare în
Moldova, și-au exprimat îngrijorarea cu privire legea neconstituțională. Cererea a fost făcută de
la decizia de interzicere a simbolului comunist liberalii M. Ghimpu, V. Munteanu, G. Brega, C.
Fusu.
«secera și ciocanul».
Cu toate acestea, la 20 decembrie 2012,
președintele APCE, Jean-Claude Mignon, vorbind despre interzicerea «secerii și ciocanului», care, de altfel, este și simbolul Partidului
Comunist din Franța, a declarat că împărtășește
viziunile de dreapta și, în general, a votat pentru
Sarkozy, și nu pentru Hollande. «Nu pot interveni în politica internă a țării voastre. Aveți Curtea
Constituțională, adresați-vă acolo. Există, de
asemenea, și Curtea europeană pentru drepturile
omului».
Răspunzând la întrebarea PCRM, dacă
deputații francezi ar putea interzice simboluriBogdan ȚÎRDEA,
le partidului de opoziție, Jean-Claude Mignon a
doctor în științe politice
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