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FELICITĂRI CU PRILEJUL ZILEI INDEPENDENȚEI!
Ziua Independenţei 

Republicii Moldova este 
pe bună dreptate una dintre 

cele mai importante 
sărbători ale ţării noastre 

Ce mesaj a transmis Preşedintele 
Igor Dodon cetăţenilor Republicii Moldova 
pag. 4

Un interviu amplu cu preşedintele 
Partidului Socialiştilor din RM

Ion Ceban şi fracţiunea PSRM au prezentat 
un raport privind activitatea din perioada verii

Evenimentul va fi organizat sub 
egida Preşedintelui RM, în perioada 
20-22 septembriepag. 6-7 pag. 12-13 pag. 3

Zinaida Greceanîi: PSRM are un program 
concret de acţiuni şi o echipă capabilă 
să-l realizeze

În perioada de vară, la Chişinău, 
socialiştii au implementat mai multe 
proiecte sociale

Cel mai de amploare Forum 
economic moldo-rus va avea 
loc la Chişinău 

27 AUGUST

CONGRES MONDIAL AL FAMILIEI
CEL DE-ALXII-LEA

VA AVEA LOC LA CHIȘINĂU SUB EGIDA PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

Chișinău, 13–16 septembrie, 2018



SOCIALIȘTII

2 MOLDOVA ARE VIITOR

Președintele Republicii Moldo-
va a răspuns la multiple între-
bări ale cetățenilor țării, în di-

rect la postul de televiziune Accent 
TV. Vă prezentăm cele mai relevan-
te secvențe.

- Domnule Președinte, cum 
considerați, unde se află Republi-
ca Moldova pe plan internațional 
în rezultatul politicii democraților 
și a ultimelor declarații făcute de 
reprezentanții UE? Mai simplu vor-
bind, cine ne este prieten și cine par-
tener?

Probabil cel mai mare ”neprieten” 
pentru cetățenii Republicii Moldova 
este actuala guvernare și majoritatea 
parlamentară. Deja de 9 ani, în Repu-
blica Moldova la guvernare sunt pro-
europenii, cu toții ne amintim de aprilie 
2009, de acea perioadă, de alegerile în 
care oamenii au dorit să schimbe gu-
vernarea, oamenii își doreau schim-
bări și credeau că odată cu plecarea 
comuniștilor vor veni pro-europenii, 
democrații și noi vom trăi mai bine. 

Aceste partide și-au atribuit titlul 
de partide pro-europene, jonglînd cu 
emoțiile cetățenilor care își doreau 
schimbări și folosindu-se de suportul 
cetățenilor care în anul 2009 erau 70% 
pro-europeni. Timp de 9 ani, dacă e să 
vorbim despre politica externă, ei au 
dus o politică pro-europeană, dar de 
cele mai dese ori una anti-rusească. Nu 
poți duce o politică pro-europeană sau 
pro-rusă, trebuie dusă o politică pro-
moldovenească. 

Fiind la guvernare toți acești 9 ani, 
ei au ratat șansa de a schimba lucrurile 
spre bine. Pentru prima dată ei avut un 
asemenea suport din afara țării. 

În toți acești ani Bruxellesul și Wa-
shingtonul au repetat aceleași greșeli, 

au închis ochii la actele de corupție 
comise de demnitarii țării, fărădelegile 
comise de aceștia, furtul miliardului. Iar 
astăzi, partenerii europeni și americani 
se confruntă cu situația cînd politicienii 
moldoveni nu mai țin cont de părerea 
Bruxelles-ului sau a Washingtonului.  

Dacă e să ne pronunțăm cine ne 
este prieten și cine partener, în situația 
curentă, eu nu aș vrea să separ aceste 
noțiuni. Eu sunt sigur că cetățenii RM 
vor să avem relații bune și cu unii, și cu 
alții.  75% din cetățenii țării pledează 

pentru păstrarea relațiilor cu Uniunea 
Europeană și restabilirea relațiilor pe 
care le-am avut odată cu Federația Rusă. 

Noi trebuie să avem o politică ex-
ternă echilibrată, să menținem relații 
favorabile atît cu Estul, cît și cu Vestul. 
Noi nu ne dorim să prietenim cu cineva 
împotriva altcuiva. Nu ne putem per-
mite să fim prieteni cu SUA sau Europa 
împotriva Federației Ruse. În calitate de 
Președinte, eu  încerc să echilibrez poli-
tica externă a Republicii Moldova. 

- Anterior, ați menționat că în 2018 
trebuie să apară careva premize pen-
tru soluționarea situației Transnistre-
ne, iar în 2019, să apară posibilități 
reale de soluționare a diferendului. 
După părerea dvs, vă încadrați în ter-
menii propuși?

Procesul de reglementare a conflic-
tului Transnistrean s-ar putea activiza 

în a doua jumătate a anului 2018. Ceea 
ce se întîmplă din punct de vedere ge-
opolitic confirmă așteptările că a doua 
jumătate a anului 2018, poate fi înce-
putul unui dialog cu privire la procesul 
de reglementare a conflictului transnis-
trean. În prezent, încă nu există pîrghii 
necesare pentru a face acest lucru. 

Numirea lui Dmitrii Kozac în funcția 
de reprezentant special al Președintelui 
Federației Ruse în Republica Moldova și 
nu Transnistria, cum a fost numit pre-
decesorul său, este un semnal bun pen-

tru începutul procesului de reintegrare 
a țării. Acest lucru este un semnal clar 
cu privire la politica Rusiei în această 
problemă. Se observă unele progrese 
care sunt din ce în ce mai vizibile în ul-
timii ani. Evoluția acestora pe parcurs  
depinde de ce urmează să se întîmple în 
interiorul țării.

Dacă după alegeri vom avea o ma-
joritate pro-moldovenească și un gu-
vern pro-moldovenesc, cu susținerea 
președintelui se va găsi un numitor co-
mun și cu Estul și cu Vestul.

- Cu ce se va ocupa Președintele 
RM după alegerile parlamentare?

În acești doi ani, eu am încercat să 
fiu cît mai aproape de oameni și să mun-
cesc pentru ei. Eu am refuzat să semnez 
documentele cu care nu sunt de acord, 
chiar și cu riscul de a fi suspendat. Am 
elaborat și propus toate proiectele pe 

care le-am promis în campania electo-
rală. Oamenii trebuie să cunoască fap-
tul că Parlamentul nu a acceptat aceste 
proiecte și inițiative. Din toamnă vom 
veni din nou cu aceste proiecte. Ce ține 
de politica externă, am reușit să rezol-
văm foarte multe probleme cu Federația 
Rusă, să stabilim un dialog favorabil cu 
Turcia. 

De asemenea, am decis să fiu mai 
aproape de oameni prin acțiuni de ca-
ritate și în acest mod, zeci de mii de oa-
meni au beneficiat de ajutor. 

Dacă după alegerile parlamentare, 
președintele nu va putea să influențeze 
politica internă a țării, există două sce-
narii. Primul - scoatem oamenii în stra-
dă și încercăm să facem tot posibilul să 
schimbăm situația. Al doilea – să cerem 
trecerea la forma prezindențială de gu-
vernămînt. 

Eu nu vreau să rămîn în istorie 
drept un președinte care nu a făcut ni-
mic pentru țara sa. Cetățenii așteaptă 
acțiuni din partea mea. 

- Cum credeți, victoria PSRM în 
alegerile parlamentare poate crea o 
situație de conflict?

Mulți politologi încearcă să sperie 
lumea, că Occidentul nu va admite vic-
toria Partidului Socialiștilor și, respec-
tiv, ne așteaptă o nouă revoluție colora-
tă. Sunt  convins că în Moldova nu vom 
avea maidan.

Dacă credeți că după victoria 
socialiștilor la alegerile din iarnă, va 
avea loc un maidan, sunt sigur că acest 
lucru nu se va întîmpla. Noi vom putea 
să ne înțelegem cu occidentul, vom fi în 
stare să le explicăm că noi vom rămîne 
aici, în Moldova, și nimeni nu va atar-
ge țara nicăieri. Nu vom pune insigne 
europene, nu vom face reforme pentru 
Washington și Bruxelles, ci pentru Re-
publica Moldova. 

Igor Dodon: 
Republica Moldova 

are nevoie de o guvernare 
pro-moldovenească

LIDER

75% DIN CETĂȚENII ȚĂRII PLEDEAZĂ PENTRU 
PĂSTRAREA RELAȚIILOR CU UNIUNEA 
EUROPEANĂ ȘI RESTABILIREA RELAȚIILOR 
PE CARE LE-AM AVUT ODATĂ 
CU FEDERAȚIA RUSĂ



SOCIALIȘTII

3www.socialistii.md

Cele două ţări ar trebui să semneze acor-
duri privind protecţia reciprocă a investiţii-
lor, precum şi cu privire la constituirea unei 
comisii interguvernamentale pentru coope-
rare economică. Declaraţia respectivă a fost 
făcută de către Preşedintele Igor Dodon, în ca-
drul conferinţei de presă comune cu preşedintele 
Macedoniei, Gjorge Ivanov. 

În opinia şefului statului, Republica Mol-

dova ar putea folosi experienţa Macedoniei, 
deoarece ambele ţări dispun de perspective de 
cooperare bune în sectorul vinificaţiei, precum 
și în dezvoltarea turismului.

 
Gjorge Ivanov l-a invitat pe omologul său 

moldovean într-o vizită oficială în Macedo-
nia. Vizita va avea loc, cel mai probabil, în a 
doua jumătate a anului viitor. 

Președintele Moldovei și al Macedoniei 
au discutat despre economie și investiții

LIDER

I-am solicitat Preşedintelui Federa-
ţiei Ruse să examineze posibilitatea 
de a oferi oraşelor şi satelor Repu-
blicii Moldova pînă la 100 de unităţi 
de tehnică specializată. Este vorba 
sau despre tractoare, sau despre 
tehnică specială pentru necesitățile 
localităţilor. Vladimir Putin a pro-
mis să examineze solicitarea mea şi, 
probabil, decizia va fi una pozitivă.

Acestea sînt înțelegerile la 
care au ajuns Igor Dodon şi 
Vladimir Putin în timpul ultimei 
întrevederi dintre cei doi şefi de 
stat.

Igor DODON

„SPERĂM CĂ DEJA ÎN 
ACEASTĂ TOAMNĂ 
SĂ ÎNMÎNĂM 
DIN PARTEA 
PREŞEDINTELUI 
FEDERAŢIEI RUSE 
CÎTE O UNITATE DE 
TEHNICĂ FIECĂRUI 
ORAŞ DIN REPUBLICA 
MOLDOVA ŞI CELOR 
MAI MARI SATE DIN 
ŢARĂ”, A DECLARAT 
PREȘEDINTELE RM, 
IGOR DODON, FĂCÎND 
BILANȚUL VIZITEI ÎN 
FEDERAȚIA RUSĂ

UN EVENIMENT INTERNAȚIONAL 
IMPORTANT AL OAMENILOR DE AFACERI 
ÎN CADRUL CĂRUIA VOR FI DISCUTATE 
PROBLEMELE ACTUALE PRIVIND 
DEZVOLTAREA COOPERĂRII COMERCIAL-
ECONOMICE DINTRE CELE DOUĂ ŢĂRI, 
ORGANIZAT LA MOSCOVA ȘI CHIȘINĂU

ÎNTREPRINDERI
MIXTE

VOLUMUL  SCHIMBULUI 
COMERCIAL

ECONOMIȘTI ȘI EXPERȚI CU RENUME 
VOR DISCUTA PERSPECTIVELE 
COLABORĂRII MOLDO-RUSE

FORUMUL ECONOMIC 
MOLDO-RUS DOMENII

800 1,2 ZECI
DE SPEAKERImld.

de dolari Industrie

Turism

Un mediu urban confortabil

Vinificație

Chișinău, 20 - 22 septembrie 

SUB EGIDA PREȘEDINTELUI RM, LA CHIȘINĂU, VA AVEA LOC

EXTINDEREA COOPERĂRII ECONOMICE
Rusia va examina posibilitatea de a oferi Moldovei 100 de unităţi de tehnică specială pentru 
necesităţile oraşelor şi localităţilor mari din ţară, precum şi de a creşte considerabil potenţialul 
de investiții a marilor companii ruse în dezvoltarea economiei moldoveneşti
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ZIUA INDEPENDENȚEI

ZIUA INDEPENDENȚEI REPUBLICII MOLDOVA ESTE, 
PE BUNĂ DREPTATE, UNA DINTRE PRINCIPALELE 

SĂRBĂTORI DE STAT ALE ȚĂRII NOASTRE

FELICITĂRI CU PRILEJUL 
ZILEI INDEPENDENȚEI 

STIMAȚI CONCETĂȚENI!
În acest an marcăm cea de-a 

27-a aniversare a proclamării 
independenței Republicii Moldova. 
Bineînțeles, sîntem mîndri de is-
toria noastră, de poporul și de țara 
noastră, fiind convinși că vom reuși 
să edificăm un stat democratic de 
drept, modern și prosper. Înțelegem 
că pe această cale ne așteaptă multe 
greutăți, uneori și circumstanțe im-
previzibile. Noi însă avem de la cine 
lua exemplu cum să rezolvăm,  pro-
blemele în mod responsabil, și cum 
să apărăm cu fermitate interesele 
statului.

Prin decret prezidențial, anul 
2018 a fost declarat Anul lui Ștefan 
cel Mare și Sfînt, Domnitor al 
Moldovei. Renumita frază a ma-
relui voievod este relevantă și as-
tăzi: „Moldova nu este a noastră, 
nici a strămoșilor noștri, ea este a 
urmașilor urmașilor noștriˮ. 

Ghidați de ideile și faptele 
personalităților distinse, care au 
marcat istoria Moldovei, noi conti-
nuăm să lucrăm în mod consecvent 
și să facem tot posibilul în numele 
țării noastre și în beneficiul poporu-
lui nostru. 

Sînt profund convins că cea mai 
importantă pentru toate instituțiile 
puterii în țară, pentru societatea ci-
vilă și clasa politică din Republica 
Moldova este problema asigurării 
protecției drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului. Prin urma-
re, necesitatea de a îmbunătăți me-
canismele existente în acest sens nu 
este doar o parte a angajamentelor 
internaționale asumate, ci și un crite-
riu fundamentale pentru dezvoltarea 
cu succes a Republicii Moldova.

 A venit timpul să evaluăm 
cu atenție perioada formării 
instituțiilor de stat din punctul de 
vedere al capacității acestora de a 
respecta și de a asigura protecția 
drepturilor și libertăților funda-
mentale ale omului în țara noastră.

Trebuie să recunoaștem cu toții 
că atît autoritățile publice, cît și clasa 
politică continuă să acorde o atenție 
insuficientă anume acestei sfere.  

În calitatea mea de șef de stat, 
am analizat situația actuală internă 
din domeniu și consider că în viito-
rul apropiat avem obligația să revi-
zuim în mod substanțial atitudinea 
reprezentanților tuturor ramurilor pu-
terii de stat față de respectarea drep-
turilor și libertăților fundamentale ale 
locuitorilor țării noastre. Este necesar 
să îmbunătățim efectiv situația creată. 

Obiectivul nostru comun pe ter-
men mediu este realizarea tranziției 
la etapa de postmonitorizare a Repu-
blicii Moldova din partea Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei. 
Îndeplinind această sarcină impor-
tantă, vom pune o bază solidă pen-
tru construirea durabilă a unui stat 
multinațional de drept, cu adevărat 
liber. 

Țara noastră nu se poate lău-
da cu resurse minerale bogate, cu 
o industrie de înaltă tehnologie și 
cu un complex agroindustrial mo-
dern. Principala avuție a noastră 
o constituie oamenii, noi cu toții – 
locuitorii Republicii Moldova. 

Însă de mai mulți ani, cetățenii 
noștri părăsesc țara în căutarea unei 
vieți mai bune. Experți locali și 
străini atenționează asupra ritmului 
amenințător al declinului populației. 
Este clar că oamenii pleacă nu din 
cauza faptului că ei nu au sentimen-
tul patriotismului, ci pentru că aici 
nu există suficiente locuri de mun-
că, sînt puține oportunități pentru 
asigurarea unui trai decent familiei, 
copiilor. 

Cred că atît actuala conducere a 
țării, cît și cea precedentă ‒ cu toții 
purtăm răspundere pentru situația 
socio-economică creată în Moldova.

 Însă anume noi,  generația li-
derilor de astăzi, trebuie să ela-
borăm urgent un program care 
să sprijine cetățenii noștri acasă 
și în străinătate, un program pen-
tru crearea de noi locuri de muncă 
bine plătite și măsuri care să spo-
rească în mod substanțial bunăs-
tarea oamenilor.

Trebuie să încetăm să-i căutăm 
pe cei vinovați de necazurile noastre 
și să ne concentrăm atenția asupra 
unor acțiuni reale pentru a rezolva 
problema depopulării țării, proble-
ma fluctuației personalului calificat 
din economia națională. Iar pentru 
aceasta trebuie să conjugăm efortu-
rile tuturor ramurilor puterii, tuturor 
forțelor politice și ale societății ci-
vile. Sînt sigur că, în acest caz, vom 
primi sprijin activ de la prietenii 
noștri internaționali și de la partene-
rii de dezvoltare.

Avem nevoie de reforme reale 
în domeniul justiției, de o luptă 
reală împotriva corupției în toa-
te manifestările acesteia, indife-
rent de interesele de rudenie și de 
grup. Cetățenii noștri vor acorda 
credibilitate liderilor țării dacă 
vor vedea într-un timp scurt o 

îmbunătățire radicală a situației 
în lupta împotriva corupției.

A venit timpul ca noi înșine să 
răspundem la cele mai dificile între-
bări care s-au acumulat de zeci de 
ani. Sîntem obligați să tăiem acest 
„nod gordianˮ și să restabilim încre-
derea concetățenilor în capacitatea 
noastră de a construi un stat  modern 
prosper în care condițiile de viață și 
bunăstare vor fi egale pentru toți lo-
cuitorii săi.

Vom putea face schimbări semni-
ficative dacă vom organiza o campa-
nie onestă și corectă pentru alegerile 
în Parlamentul Republicii Moldova. 

Scrutinul apropiat reprezintă 
o șansă de a restabili încrederea 
cetățenilor față de instituțiile pu-
terii din țară și de a relua coope-
rarea eficientă cu toți partenerii 
internaționali. 

Noua componență a Parlamen-
tului urmează să unească nu numai 
politicieni. Noul Parlament trebuie 
să fie un centru de unire a majorității 
absolute a cetățenilor pentru edifi-
carea cu succes a statului Republica 
Moldova.

În acest context, unul dintre cei 
mai importanți factori cu impact 
pozitiv asupra dezvoltării durabile 
a statului moldovenesc este resta-
bilirea unității țării prin finalizarea 
procesului de negocieri în vederea 
soluționării problemei transnistre-
ne. În ultimii ani, în special în tim-
pul Președinției germane, austriece 
și italiene a OSCE, s-au înregistrat 
anumite progrese în rezolvarea pro-
blemelor legate de nevoile și intere-
sele oamenilor simpli și ale agenților 
economici de pe ambele maluri ale 
Nistrului.

Sînt sigur că după încheierea 
campaniei parlamentare și în tim-
pul formării noului guvern una din-
tre prioritățile fundamentale va fi 
soluționarea problemei reglemen-
tării transnistrene. Lucrăm foarte 
serios pe această dimensiune. Am 
convingerea că vom putea crea în 
Moldova un precedent de rezolva-
re pașnică a unei probleme atît de 
complexe precum este fragmentarea 
teritorială. 

Unitatea statului, o societate 
multietnică, neutralitatea perma-
nentă sînt principiile fundamenta-
le ale soluționării politice durabile 
a conflictului transnistrean.

În acest context contăm pe 
sprijinul deplin al partenerilor 
internaționali ai Republicii Moldo-
va în implementarea programului de 
asistență în dezvoltarea țării în peri-
oada postconflict.

Totodată, țin să reiterez poziția 
mea de șef al statului că sînt un 
susținător fervent al cursului echili-
brat de politică externă al Republicii 
Moldova în relațiile cu partenerii din 
Vest și cei din Est.

În activitatea mea voi continua 
să respect principiile de prietenie, 
deschidere, parteneriat, bună veci-
nătate, respect reciproc, cooperare 
bazate pe respectarea strictă a sta-
tutului constituțional de neutralitate 
permanentă în relațiile de politică 
externă cu alte state și organizații 
internaționale. 

Principalul reper al politicii ex-
terne a statului moldovenesc este 
cooperarea politică și comercial-
economică reciproc avantajoasă cu 
partenerii internaționali care, fără 
îndoială, va avea un impact pozitiv 
asupra dezvoltării economice in-
terne și asupra creșterii bunăstării 
cetățenilor. 

Politica externă echilibrată a Re-
publicii Moldova ca țară neutră și 
pașnică ar trebui să contribuie la eli-
minarea acelor tendințe negative care 
se înregistrează astăzi în regiunea 
noastră și în alte regiuni ale lumii.

Doresc să-i felicit din toată inima 
pe locuitorii țării noastre, pe prietenii 
și partenerii noștri cu ocazia sărbăto-
rii naționale. Ne doresc nouă tuturor 
mult succes în construirea unui stat 
cu adevărat independent și prosper ‒ 
Republica Moldova. 

Independența țării este o oportu-
nitate de a realiza visul cetățenilor 
moldoveni ‒ statul nostru să-și re-
găsească locul binemeritat și de-
cent pe harta Europei și a lumii.
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MOLDOVA - RUSIA

Şeful statului a avut o întrevedere de lucru cu Dmitri Kozak, viceprim-ministrul 
Federaţiei Ruse, reprezentantul special al Preşedintelui FR pentru dezvoltarea relaţiilor 
comercial-economice cu Republica Moldova. 

– Consider numirea domnului Kozak în această funcție drept una importantă pentru 
Republica Moldova, dat fiind faptul că vicepremierul rus cunoaște bine specificul țării 
noastre și a regiunii în întregime, a subliniat Preşedintele ţării în finalul întrevederii.

DODON A DISCUTAT RELAȚIILE 
MOLDO-RUSE CU DMITRI KOZAK

Vice-prim-ministrul Federaţiei Ruse, 
reprezentantul special al Preşedintelui FR 
pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-
economice cu Republica Moldova

Preşedintele 
Republicii Moldova 

Vice-ministrul de Externe 
al Federaţiei Ruse

Ambasadorul Moldovei 
în Federaţia Rusă 

DMITRI KOZAKIGOR DODONGRIGORI KARASIN ANDREI NEGUȚA

Preşedintele FR, Vladimir Putin, l-a 
desemnat pe viceprim-ministrul, Dmitri 
Kozak, drept reprezentantul său special 
pentru dezvoltarea relaţiilor comercial-
economice cu Moldova. În textul decre-
tului publicat pe portalul oficial de infor-
maţie juridică este indicat: „A-i încredința 
vicepremierului Federației Ruse, Dmitri 
Kozak, funcția de reprezentant special al 
președintelui Rusiei pentru dezvoltarea 
relațiilor comerciale și economice cu Gu-
vernul Republicii Moldova”.

PREŞEDINTELE IGOR DODON 
DESPRE NUMIREA LUI KOZAK:

„Dmitri Kozak este un profesionist şi 
un partener de dialog de valoare, bun cu-
noscător al Moldovei şi al specificului lo-
cal. Sper, în cel mai scurt timp, să ne înt-
îlnim şi să lansăm un dialog pe marginea 
mai multor probleme acumulate din agen-
da bilaterală şi cea regională”, a declarat 
şeful statului.

KOZAK – RESPONSABIL PENTRU RELAŢIILE 
COMERCIAL-ECONOMICE MOLDOVA-RUSIA

În anul 1999 – este numit conducător al 
Aparatului Guvernului FR – ministru al FR. 
În 2000 – transferat în Administraţia preşe-
dintelui FR, în funcţia de vice-director. În 
2003 – viceprim-director al Administraţiei 
Preşedintelui. În 2004 – director al Apara-
tului Guvernului FR – ministru al FR. În pe-
rioada 2004-2007 – membru al Consiliului 
de Securitate al FR. În perioada 2007-2008 
– ministru al dezvoltării regionale al FR. În 
2008 – vice-preşedinte al Guvernului FR.
Din mai, 2018 – responsabil pentru politica 
industrială şi energetică.
În 2003 – coautor al Planului de reglementa-
re politică a conflictului transnistrean.

Președintele Dodon i-a dorit suc-
ces noului şef al misiunii diploma-
tice a Federaţiei Ruse la Chişinău, 
menționînd că, pentru perioada ime-
diat următoare, se aşteaptă o agendă 
de lucru bilaterală consistentă care 
include: vizita în Moldova a unei de-
legaţii oficiale a Rusiei, condusă de 
vice-preşedintele Dumei de Stat pen-
tru a participa la Congresul Mondial 
al Familiei, din 14-16 septembrie; 
Forumul Economic de la Chişinău, 
preconizat pentru 20-22 septembrie; 
vizita Patriarhului Kiril în Moldova; 
vizita sa oficială în Federaţia Rusă, 
planificată pentru luna octombrie și 
alte evenimente.

Igor Dodon și-a exprimat încre-
derea că aceste eforturi conjugate în 
viitor vor contribui la dezvoltarea, 
consolidarea și extinderea relațiilor 
bilaterale precum și al parteneriatu-
lui strategic dintre Republica Mol-
dova și Federația Rusă. În context, 
Președintele Dodon a reiterat inte-
resul pentru continuarea dezvoltării 
dialogului politic moldo-rus amplu la 
toate nivelele.

PREȘEDINTELE IGOR DODON 
A PRIMIT SCRISORILE 

DE ACREDITARE DIN PARTEA 
NOULUI AMBASADOR 

AL FEDERAŢIEI RUSE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA, 

OLEG VASNEŢOV 

NOUL AMBASADOR AL RUSIEI ÎN MOLDOVA 
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- Doamna Greceanîi, în ce mă-
sură a reușit fracțiunea PSRM să-
și realizeze agenda fixată pentru 
această sesiune parlamentară?

- Fracțiunea Partidului 
Socialiștilor se ghidează în activi-
tatea sa de platforma electorală cu 
care a venit în Parlament în anul 
2014. Noi consecvent înaintăm ace-
le proiecte care ne vor permite să în-
deplinim promisiunile făcute în fața 
alegătorilor.

În total, în perioada 2014-2018, 
fracțiunea a elaborat și înregistrat în 
Parlament 226 de proiecte de legi. 

Cel mai impunător pachet de 
inițiative este cel social, ceea ce 
nu este de mirare, deoarece una 
din prioritățile principale a PSRM 
este protecția socială a cetățenilor. 
Socialiștii au elaborat și au prezen-
tat Parlamentului proiectul de lege 
privind capitalul familial, proiectul 
de lege pentru implementarea unor 
măsuri adiționale pentru susținerea 
mamei și a familiilor cu mulți copii, 
proiectul de lege privind ameliora-

rea situației persoanelor care se află 
în căutarea unui loc de muncă și 
protecția socială a acestora, asigura-
rea călătoriilor gratuite cu transpor-
tul public în interiorul țării, pentru 
veterani etc.

Încă o prioritate pentru fracțiune 
este protecția pieței și a producători-
lor autohtoni. Fracțiunea a venit cu 
propunerea de a susține producătorii 
autohtoni prin introducerea marjei 
preferenţiale care nu va depăşi 15 la 
sută la achizițiile publice în favoarea 
ofertelor de bunuri și servicii autoh-
tone, majorarea termenului de acti-
vitate în baza patentei de întreprin-

zător până la 31 decembrie 2022. 
Fracțiunea PSRM  s-a opus în mod 

constant subminării suveranității, 
independenței și integrității terito-
riale a Republicii Moldova. În spe-
cial, în februarie, fracțiunea a cerut 
Parlamentului să adopte o declarație 
care să condamne acțiunile cu ca-
racter unionist îndreptate spre lichi-
darea statalității moldovenești.

Doar în sesiunea de primăva-
ră-vară, socialiștii au inițiat trei 

moțiuni de cenzură împotriva mem-
brilor Guvernului Filip în domeniul 
protecției sociale, politicii interne 
și externe, economie. În total, din 
anul 2014, socialiștii au inițiat 19 
moțiuni, iar drept rezultat trei guver-
ne au fost demise.

În timpul sesiunii trecute, 
deputații PSRM au cerut de 25 de 
ori audierea membrilor de Guvern, 
a conducerii Băncii Naționale, a 
Centrului Național Anticorupție, a 
Procuraturii, a Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică, 
privind recuperarea miliardului furat 
din sistemul bancar, anularea recal-
culării pensiilor, creșterea prețurilor 
pentru produsele petroliere, rezulta-
tele negative ale examenelor de ba-
calaureat, interzicerea construcției 
hidrocentralelor pe râul Nistru ș.a.

Pe lângă aceasta, ca urmare a so-
licitărilor parvenite de la cetățeni, 
deputații au înaintat 1141 de inter-
pelări către autoritățile publice cen-
trale și locale.

- Cum explicați randamentul și 
eficiența fracțiunii socialiștilor?

- Este vorba despre lucru meto-
dic și sistematizat. Fracțiunea par-
lamentară a PSRM este o echipă 
bine organizată și disciplinată. În 
fracțiune sunt patru grupe: econo-
mică, socială, juridică și politică. 
Toate inițiativele sunt discutate în 
aceste grupe, apoi sunt prezentate 
fracțiunii. Socialiștii activează trep-
tat și planificat, de aceea toate re-
zultatele noastre nu sunt un efect al 

cauzei sau al norocului, ci a muncii 
sistematice a întregii fracțiuni.

- Cum ați califica relațiile în-
tre fracțiunile parlamentare în 
această sesiune? În special, relația 
PSRM cu majoritatea parlamen-
tară?

- Chiar de la începutul activității 
acestui Parlament, Partidul 
Socialiștilor a pledat pentru dizol-
varea acestuia, deoarece noi am 
considerat și considerăm activita-
tea majorității parlamentare ca fiind 
una artificială, care nu corespunde 
cerințelor cetățenilor, ceea ce în-
seamnă nelegitimă. Majoritatea par-
lamentară a uzurpat puterea în țară, 
a limitat competențele șefului sta-
tului, încălcând grav Constituția și 
voința poporului.

În aceste condiții, majoritatea 
parlamentară s-a transformat într-
o mașină de vot, care și-a pierdut 
funcția de control a puterii execu-
tive. În special, împotriva voinței 
poporului și a locuitorilor capitalei, 
majoritatea parlamentară a adoptat 
o decizie netransparentă și care lasă 
loc de interpretări privind transferul 
terenului Stadionului Republican în 
posesia Ambasadei SUA.

Pe parcursul acestei sesiuni, noi 
am criticat proiectele antisociale, 
antidemocratice venite din partea 
majorității parlamentare, a po-
liticii sale economice lipsite de 
perspicacitate. În același timp, 
majoritatea parlamentară sau 

CHIAR DE LA ÎNCEPUTUL ACTIVITĂȚII ACESTUI 
PARLAMENT, PARTIDUL SOCIALIȘTILOR A 
PLEDAT PENTRU DIZOLVAREA ACESTUIA, 
DEOARECE NOI AM CONSIDERAT ȘI 
CONSIDERĂM CĂ ACTUALA MAJORITATE 
PARLAMENTARĂ A FOST CREATĂ ARTIFICIAL ȘI 
NU CORESPUNDE CERINȚELOR CETĂȚENILOR, 
CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ ESTE NELEGITIMĂ

INTERVIU - www. tribuna. md

ZINAIDA GRECEANÎI: 
PSRM ARE UN PROGRAM 

CONCRET DE ACȚIUNI ȘI O ECHIPĂ 
CAPABILĂ SĂ-L REALIZEZE

AGENDA SOCIALIȘTILOR

ACTIVITATEA FRACȚIUNII

DESPRE MAJORITATEA 
PARLAMENTARĂ
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a sabotat inițiativele PSRM, 
sau a plagiat proiectele 
socialiștilor, dar și inițiativele 
șefului statului, prezentîndu-

le drept ale sale și camuflînd astfel 
criza de idei din cadrul acesteia.

Spre exemplu, pe ordinea de zi a 
ședinței Parlamentului din 20 iulie, 
a fost inclus proiectul de lege cu pri-
vire la metodologia calculării plății 
pentru serviciile notariale, care a 
fost înregistrat acum un an de zile 
drept inițiativa Președintelui Repu-
blicii Moldova –  pe 5 aprilie 2017. 
Atunci, proiectul a fost respins de 
către guvernul moldovenesc, însă 
peste un an, vedem în Legislativ o 
inițiativă asemănătoare.

- Care, în opinia Dvs., au fost 
cele mai mari greșeli ale guvernă-
rii în 2018, dar și în general?

- Dacă vorbim despre greșelile 

guvernării, atunci putem să le di-
vizăm în două categorii: în primul 
rând, erorile propriu-zise, de calcul 
și lipsa de vizibilitate a guvernă-
rii. În al doilea rând, aceasta este 
renunțarea deliberată la interesele 
naționale în beneficiul partenerilor 
externi.

La cea de-a doua categorie se 
atribuie, spre exemplu, concesiona-
rea a 40% din teritoriul național că-
tre o companie off-shore – Fronte-
ra Resources; deschiderea oficiului 
NATO și acordarea unor prerogative 
considerabile angajaților acestui ofi-
ciu, care nu sunt prevăzute nici de 
Convenția de la Viena; cedarea în 
procesul de negocieri cu Ucraina, 
privind construcția a șase hidrocen-
trale pe râul Nistru, care semnifică 
pierderea efectivă a resurselor de 
apă potabilă pentru Moldova; adop-

tarea legii cu privire la așa-zisa luptă 
cu propaganda rusească; acordarea 
terenului Stadionului Republican 
în proprietatea Ambasadei SUA; 
creditele, care în majoritatea cazuri-
lor sunt utilizate pentru consum, și 
avem motive să credem că acestea 
sunt furate.

Atunci când am deținut funcția de 
prim-ministru, toate creditele aveau 
un scop clar, erau distribuite pe pro-
iecte, mergeau spre modernizarea 
infrastructurii, producției, dar nici 
într-un caz pentru consum. În 2009, 
datoria externă era de 13% din PIB, 
astăzi, această cifră s-a dublat.

Iar despre deciziile guvernării, 
care au dus la privatizarea BEM, 
concesionarea aeroportului și retra-
gerea unui miliard în off-shor-uri, 
nici nu mai vorbim. Aici deja nu 
trebuie să vorbească politicienii, ci 
procurorii. Sunt dovezi clare de tră-
dare sau predare deliberată a intere-

selor naționale.
Eronate sunt foarte multe 

inițiative economice și sociale ale 
guvernării. De exemplu, reforma 
pensiilor, optimizarea școlilor, re-
forma sistemului judiciar, care a dus 
la subjugarea justiției. Considerăm 
foarte periculoasă noua Strategie de 
apărare.

Proiectul de lege privind legali-
zarea capitalului ridică multe semne 
de întrebare. Indiferent de faptul că 
funcționarii, judecătorii, deputații 
nu cad sub incidența acestei legi, dar 
rudele acestora, afiliații lor, în a câta 
generație nu pot beneficia de această 
lege? Aceasta este o portiță, foarte 
clară, știți voi pentru ce.

Vreau să reamintesc că, noi, în 
2007, am întreprins un șir de măsuri 
pentru reforma fiscală și legalizarea 
capitalului, scopul fiind atragerea 

investițiilor în economie. Și în 2008, 
această reforma a avut efecte reale. 
Noi ne-am pregătit pentru aceasta 
un an și jumătate și am început re-
forma abia la 1 ianuarie 2008. Care 
este scopul actualei guvernări, nu 
este clar.

Eu am ridicat mai multe întrebări 
la acest subiect, în cadrul ședinței 
comisiei de profil, însă nu am primit 
nici un răspuns. Inclusiv nu este răs-

puns la întrebarea cum vor fi com-
pensate pierderile de la buget, care, 
potrivit Prim-ministrului, sunt de 2 
miliarde de lei? Potrivit calculelor 
mele, doar bugetul asigurărilor soci-
ale va pierde circa 2 miliarde de lei.

Proiectul de lege presupune, de 
asemenea, includerea unei cote de 
impozitare unice pentru impozitul 
pe venit pentru persoanele fizice 
în valoare de 12%. Dar cine are de 
câștigat din aceasta? Este clar că vor 
câștiga cei care au venituri mai mari. 
La rândul lor, socialiștii propun cote 
de impozitare diferențiată: 7% pen-
tru cei cu venituri minimale, 17% și 
25% – pentru cei cu venituri înalte.

În același timp, noi considerăm 
rezonabilă creșterea venitului mi-
nim neimpozabil al cetățenilor, care 
este prevăzut și în proiectul de lege. 
Socialiștii au venit cu această pro-
punere încă în 2011.

În general, această lege nu este 
gândită până la capăt, iar adoptarea 
ei în această formă este o greșeală.

- Care sunt prioritățile 
socialiștilor pentru perioada ur-
mătoare?

- Scopul principal pentru 2018, 
este pregătirea pentru alegerile 
parlamentare, obținerea victoriei, 
asigurarea unei puteri verticale uni-
te: Președinte-Parlament-Guvern. 
Avem un program concret de acțiuni 
și o echipă aptă să realizeze acest 
program.

Programul Partidului Socialiștilor 
este în concordanță cu interesele 
majorității covârșitoare a cetățenilor 
țării noastre, direcțiile sale de bază 
sunt – echitatea socială, neutralita-
tea, restabilirea relațiilor bune cu 
Federația Rusă, soluționarea con-
flictului transnistrean, protejarea 
valorilor ortodoxe. Noi vom obține 
rezolvarea tuturor sarcinilor ce stau 
în fața noastră.

- Cât de pregătit este PSRM 
de alegerile parlamentare și când 
veți anunța candidații pentru 
circumscripțiile uninominale?

- Partidul Socialiștilor este gata 
de alegeri. Pregătirile pentru alege-
rile parlamentare curente, noi le-am 
început a doua zi după alegerile par-
lamentare din 2014. Organizațiile 
noastre teritoriale și aleșii poporului 
de toate nivelurile se află în contact 
permanent cu oamenii. Dar candidații 
îi vom anunța atunci când va fi luată 
decizia cu privire la alegeri.

- La modul practic, ce șanse are 
PSRM să preia puterea în viitorul 
apropiat?

- Această întrebare trebuie for-
mulată altfel: dacă nu socialiștii, 
atunci cine? PSRM este cel mai 
mare și popular partid din societatea 
moldovenească. Acest lucru este de-
monstrat de absolut toate sondajele 
de opinie publică.

Reprezentanții PSRM în fiecare 
zi apără interesele cetățenilor țării 
noastre, fie de la tribuna Parlamen-
tului sau în cadrul Consiliului Mu-
nicipal, a comisiilor parlamentare, 
fie în instanțele de judecată, în ca-
drul dezbaterilor publice. Noi avem 
susținerea Președintelui Igor Dodon, 
ales de întreg popor. Poporul are în-
credere în noi. Vom obține victoria, 
să nu aveți dubii!

DACĂ VORBIM DESPRE GREȘELILE GUVERNĂRII, 
ATUNCI PUTEM SĂ LE DIVIZĂM ÎN DOUĂ 
CATEGORII: ÎN PRIMUL RÂND, ERORILE PROPRIU-
ZISE, DE CALCUL ȘI LIPSA DE VIZIUNE A 
GUVERNĂRII. ÎN AL DOILEA RÂND - RENUNȚAREA 
DELIBERATĂ LA INTERESELE NAȚIONALE ÎN 
BENEFICIUL PARTENERILOR EXTERNI

MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A UZURPAT 
PUTEREA ÎN ȚARĂ, A LIMITAT COMPETENȚELE 
ȘEFULUI STATULUI, ÎNCĂLCÂND GRAV 
CONSTITUȚIA ȘI VOINȚA POPORULUI

VICTORIA PSRM ESTE INEVITABILĂ

ZINAIDA GRECEANÎI A PARTICIPAT LA CONGRESUL 
PARTIDULUI DE GUVERNĂMÎNT DIN TURCIA

PREȘEDINTELE PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, 
ZINAIDA GRECEANÎI, A PARTICIPAT LA CEL DE-AL VI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI JUSTIȚIE ȘI DEZVOLTARE DIN TURCIA, LA INVITAȚIA 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII TURCIA, RECEP TAYYIP ERDOĞAN, CARE ESTE ȘI 
PREȘEDINTELE PARTIDULUI RESPECTIV.
”Sunt convinsă că o cooperare activă între partidele pro-prezidențiale ale țărilor 

noastre va contribui la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de bună vecinătate și a 
cooperării reciproc avantajoase dintre Republica Moldova și Republica Turcia”, a spus 
Zinaida Greceanîi.

Amintim că anul trecut, la data de 5 mai, Partidul Socialiștilor din Republica Moldo-
va, al cărui lider informal este Președintele Republicii Moldova Igor Dodon, a semnat 
un Acord de cooperare cu Partidul Justiție și Dezvoltare din Turcia.

GREȘELILE GUVERNULUI

PRIORITĂȚILE SOCIALIȘTILOR

DESPRE ALEGERI
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CRONICĂ

2017
IANUARIE

0,5 55,2 22
0,4 3,8 2,8

FEBRUARIE

2,1

7 LUNIIULIEIUNIEAPRILIE MAIMARTIE

2018
0,2 12 5,6 6,4 102 MLN. $

MLN. $15,2 46,9 49 120

JOCUL DE-A DOI 
POLIȚIȘTI
După ce Comisia Europeană 

a înghețat acordarea asistenței 
macrofinanciare Moldovei în 
valoare de 100 milioane de euro, 
mulți au ajuns la concluzia că 
Occidentul a refuzat să susțină 
autoritățile moldovenești.

Dar chiar să fie totul așa 
în realitate?

Da, Uniunea Europeană a 
refuzat la sfârșitul lunii iunie 
să acorde asistență financiară, 
care, între altele, a fost inclu-
să în bugetul de stat (60 mili-
oane de euro împrumut și 40 
milioane de euro grant). Dar, 
în același timp, în iunie, FMI 
și diferite structuri ale Băncii 
Mondiale au apreciat înalt apli-
carea reformelor în țara noastră 
și au decis să aloce următoarele 
tranșe de împrumuturi și gran-
turi.

Astfel, la sfârșitul lunii 
iunie au fost primite 22,5 mi-
lioane de dolari și 40,4 mili-
oane în iulie. În total, 62,9 
milioane de dolari, inclusiv 
42,5 milioane de dolari SUA, 
pentru sprijin bugetar.

Atunci ce se întâmplă - o 
parte a Occidentului refuză să 
ofere asistență, iar cealaltă ofe-
ră?

De fapt, totul este simplu: 
UE și Statele Unite joacă de-a 
polițistul rău și polițistul bun. 
Asta în primul rând.

În al doilea rând. Nu trebu-
ie să uităm că anul acesta este 
unul preelectoral, iar guverna-
rea face și va face TOTUL pen-
tru a se justifica într-o oareca-
re măsură în fața alegătorilor, 
pentru a-i vota, adică să creas-
că salariile, indemnizațiile, să 
repare drumurile, școlile etc., 
iar acest lucru necesită bani.

Reamintesc că circa 30% 
din bugetul de stat pentru 
2018 reprezintă împrumuturi 
și granturi externe. Chiar și 
după modificarea bugetului, 
volumul acestora este excesiv. 
Stoparea finanțării poate duce 
la neîndeplinirea bugetului, in-
clusiv cheltuielile pentru sfera 
socială, și asta, în ajunul alege-
rilor, este foarte periculos!

De aceea Occidentul a 
susținut și va susține autoritățile 
moldovenești!

IUBIȚII SE CEARTĂ 
DOAR DE OCHII LUMII
Iar acum fapte. BNM pu-

blică informații lunare privind 
împrumuturile și subvențiile 
primite efectiv de Guvern și 
Banca Națională. Deci, în 7 

luni din 2018 ei au primit 120 
milioane de dolari, față de 102 
milioane de dolari acum un 
an. Este caracteristic faptul că 
80% din resursele valutare pri-
mite în 2018 au ajuns în lunile 
iunie și iulie. Mai mult decât 
atât, în primele două luni ale 
verii 2018, au fost primite 96 
milioane de dolari, adică de 8 
(!!!) ori mai mult decât un an 
în urmă.

Astfel, în ciuda criticilor, 
ajutorul Occidentului nu scade, 
ci crește. Cu adevărat, iubiții se 
ceartă doar de ochii lumii!

AUTORITĂȚILE 
CONSUMĂ VIITORUL 
ȚĂRII
Oamenilor nu le arde de 

distracții. Din octombrie 
2009, adică după venirea așa-
numitei forțe pro-europene, 
și până în prezent, autoritățile 
moldovenești au primit mai 
mult de 3 miliarde de dolari, 
potrivit BNM (Balanța de Plăți 
a Republicii Moldova), și în 
general, în țară au ajuns împru-
muturi și granturi în valoare 
totală de peste 10 miliarde de 
dolari.

Actuala guvernare declară 
că nu ei! Dar, și sub conduce-
rea lui Filip, autoritățile au pri-

mit mai mult de 700 milioane 
de dolari, iar țara în ansamblu 
- aproximativ 2,3 miliarde de 
dolari.

Apare întrebarea, oame-
nii au început să trăiască mai 
bine? A crescut competitivi-
tatea economiei noastre? La 
acestea și alte întrebări răs-
punsurile sunt negative.

Mai mult de jumătate din 
resursele externe primite sunt 
împrumuturi, deci au trecut la 
datorii externe. Doar datoria 
publică, adică a organelor pu-
terii, s-a dublat! Datoria exter-
nă totală a Republicii Moldo-
va a crescut de 1,8 ori.

Pe timpul Guvernului Fi-
lip, datoria externă publică a 
crescut cu aproape 20%, în 
timp ce economia - cu aproa-
pe 9%.

Banii merg în cea mai mare 
parte la consumul curent, 
ȚARA NU SE DEZVOLTĂ!

Creditele și granturile 
acordate țării vin, datoriile 
cresc, dar nu există DEZ-
VOLTARE!

Există atât de multe pro-

bleme economice, sociale, 
demografice și teritoriale - și 
sunt atât de profunde, încât 
nu pot fi rezolvate cu toate 
intrările de valută, inclusiv 
din partea migranților, fără un 
progres economic serios.

Ei nu au timp să se ocu-
pe serios de economie, dar și 
scopurile acestei puteri sunt 
diferite!

De aceea, autoritățile se 
ocupă de reparații cosmetice, 
dar în esență „cumpără” alegă-
torul, iar Occidentul îi ajută și 
va ajuta în acest sens.

Altfel nu se poate!
 În caz contrar, va exista o 

schimbare radicală a puterii. 
Și este bine, dacă în schimbul 
lui Plahotniuc vor veni Sandu 
cu Năstase! Dar dacă Dodon și 
socialiștii?! Este ca un vis teri-
bil. Aceasta înseamnă că 9 ani 
și miliardele injectate în Mol-
dova au fost în zadar! Ei nu vor 
fi de acord cu acest lucru!

Vladimir GOLOVATIUC, 
deputat în Parlamentul RM, 

doctor în economie

DE CE OCCIDENTUL SUSȚINE 
AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI

MAI MULT DE JUMĂTATE DIN RESURSELE 
EXTERNE PRIMITE SUNT ÎMPRUMUTURI 
CARE AU TRECUT LA DATORII EXTERNE

DOAR DATORIA EXTERNĂ PUBLICĂ, ADICĂ A 
ORGANELOR DE LA CONDUCERE, A CRESCUT 
MAI MULT DE 2 ORI!

DATORIA EXTERNĂ A RM

A CRESCUT
DE 1,8 ORI

Igor Dodon: 
Doar neutralitatea 
Republicii Moldova, 
recunoscută pe plan 
internațional, poate 
garanta păstrarea 
statalității moldovenești.

Sub egida Președintelui a fost organizată o  conferință 
internațională privind neutralitatea Republicii Moldova

Printre oaspeţii conferinţei au 
fost prezenți – fostul șef al Misi-
unii OSCE în Moldova, Willi-
am Hill, fostul șef al Delegaţi-
ei Uniunii Europene, Kalman 
Mizsei, fostul Ambasador al 
Ucrainei în Moldova, Serghei 
Pirojkov, politologii ruşi An-
drei Deviatkov şi Dmitri Dani-
lov, reprezentanţi ai ministerelor 
federale din Elveţia şi Austria, 

experţi din ţările Uniunii Euro-
pene.

Discuţia, care a durat mai bine 
de două ore, a avut un caracter 
amical şi, în acelaşi timp, foarte 
constructiv. Oaspeții forumului 
au dat dovadă de o cunoaştere 
profundă a problematicii şi, tot-
odată, s-au arătat dispuși să ofe-
re ţării noastre un suport specia-
lizat de calitate.

Potrivit președintelui RM, 
Igor Dodon, pentru Republica 
Moldova este foarte important 
să atragă specialiști străini în 
discutarea problematicii aborda-
te, deoarece consolidarea statali-
tăţii Moldovei poate fi garantată 
doar cu condiţia recunoaşterii 
internaţionale a statutului de ne-
utralitate al statului moldove-
nesc.

IGOR DODON A AVUT O ÎNTÂLNIRE INFORMALĂ CU PARTICIPANȚII LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ 
DEDICATĂ PROBLEMELOR PRIVIND STATUTUL DE NEUTRALIATE AL REPUBLICII MOLDOVA

NEUTRALITATEA
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VALORILE TRADIŢIONALE

PELERINAJ PE SFÎNTUL MUNTE ATHOS
PREȘEDINTELE 
A DĂRUIT O ICOANĂ

Igor Dodon a mers în pelerinaj 
pe Sfîtul Munte Athos

În cadrul pelerinajului pe Muntele 
Athos, şeful statului, Igor Dodon, şi 
echipa care-l însoțea au urcat pe vîrful 
Sfîntului Munte unde au arborat 
drapelul Republicii Moldova. 
După cum au spus călugării de 
pe Athos, Igor Dodon este 
primul preşedinte de ţară în 
exerciţiu, care a urcat pe 
jos pe Sfîntul Munte. 

Şeful statului şi echipa 
au parcurs un traseu dificil în 5 ore. Membrii 
expediţiei au avut de parcurs 15 kilometri 
de teren muntos pentru a ajunge la cel mai 
înalt punct de pe peninsula Sfîntului Munte, 
la o altitudine de 2033 metri deasupra 
nivelului mării. 

Există o tradiţie potrivit căreia nu se 
vine în ospeție cu mîna goală. Din numele 
poporului moldovenesc, şeful statului a 
oferit în dar călugărilor care slujesc pe 
vîrful Muntelui Athos, o Icoană a Sfintei 
Născătoare de Dumnezeu.

Icoana va fi plasată în Mănăstirea Sfintei Cuvioase Ana, 
mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu – cea mai ve-
che (fondată în secolul XIV) şi cea mai mare de pe Sfîntul 
Munte. Acest locaş este cunoscut prin statutul său foarte 
rigid  şi prin faptul că de aici au ieşit mai mulţi noi mucenici, 
care au suferit pentru Hristos în timpul domniei otomane. 
Menţionăm că expediţia actuală este cea de-a treia vizi-
tă de pelerinaj a Preşedintelui Moldovei pe Sfîntul Munte 
Athos.

Panaghia” am adus-o din Moldova. Am urcat-o aici, pe sfîntul Munte, 
la o înălţime de 1500 de metri. Dorim să aducem această icoană în 
dar. Este un dar din partea poporului ortodox al Moldovei, 98 la sută 
din cetăţenii căreia sunt creştini ortodocşi. Această icoană din partea 
ţării noastre va rămînea aici, pe vîrful Muntelui Athos. 

Igor Dodon, Președintele RM

Chișinău, 13–16 Septembrie, 2018

PATRIARHUL MOSCOVEI 
ŞI AL ÎNTREGII RUSII KIRIL 

 VA VIZITA MOLDOVA 
Vizita la Chişinău va avea loc în această toamnă, 

la invitaţia specială a preşedintelui Republicii 
Moldova, Igor Dodon.

În cadrul vizitei Patriarhului, sînt preconizate vizite 
la Bălţi şi Comrat.

din

din

țări

țări

CONGRES MONDIAL AL FAMILIEICEL DE-AL

2000
30
50

XII-LEA
 Zilele acestea, a început să funcţio-

neze pagina-web oficială a Congresului, 
care îi informează pe participanţii inte-
resaţi despre evenimentul ce urmează să 
aibă loc. 

Înregistrarea la Congres poate fi fă-
cută pe site-ul:

VA AVEA LOC LA CHIŞINĂU SUB EGIDA PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA

DE PARTICIPANȚI
EXPERŢI 

INTERNAŢIONALI 
ŞI POLITICIENI

PERSOANE PUBLICE 
ŞI REPREZENTANŢI 

AI SOCIETĂŢII 
CIVILE

• PORTUGALIA 
• GEORGIA 
• SLOVACIA 
• FILIPINE 
• COSTA RICA 
• UZBEKISTAN 
• GAMBIA 
• KENYA 
• GANA 
• ECUADOR
• AFRICA DE SUD
• TANZANIA 
• ȘI MULȚI ALȚII.

• RUSIA
• BELARUS 
• SUA
• FRANȚA 
• ITALIA
• MAREA BRITANIE 
• CANADA 
• ELVEȚIA 
• NAMIBIA 
• NIGERIA 
• ROMÂNIA 
• SPANIA 
• OLANDA

www.WORLDCONGRESS.md

Potrivit Preşedintelui, anume 
acest Congres, organizat pe diferite 
continente deja pentru a 12-a oară, 
se desfăşoară sub drapelul unită-
ţii sociale, culturale şi spirituale, 
aducînd omagiu tradiţiilor familiale, 
cultivînd respectul şi dragostea faţă 
de familia tradiţională.

„Putem declara cu toa-
tă certitudinea că ediţia din 
2018 a Congresului Mon-
dial al Familiei va fi cel 
mai important eveniment 
din ultimii ani din Repu-
blica Moldova, ”, a menţi-
onat Igor Dodon.
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COPIII SUNT VIITORUL NOSTRU!

25000 
de ghiozdane
cu rechizite şcolare

circa

LA 24 DE COMPETIŢII INTERNAŢIONALE

Cu prilejul Zilei mondia-
le a șahului, marcată recent, 
Președintele Federației de 
Șah a Republicii Moldova, 
Igor Dodon, a felicitat toți 
jucătorii și amatorii de șah, 
urîndu-le performanțe în ca-
drul competițiilor naționale și 
internaționale.

Pentru anul curent Federația 
națională preconizează 60 de 
competiții naționale, iar șahiștii 

urmează să participe la 30 de 
competiții internaționale, și în 
special, la Olimpiada Mondială 
de Șah, care va avea loc la Ba-
tumi (Georgia) în toamna anului 
curent și se va desfășura con-
comitent cu Congresul FIDE, 
la care va participa și Igor Do-
don în calitate de Președinte al 
Federației de Șah. Tot acolo vor 
avea loc alegerile noului Preşe-
dinte al FIDE.

Șahiștii moldoveni au participat

Voi face tot posibilul ca șahul să devină idee națională, astfel încît un număr 
cît mai mare de oameni din țara noastră să practice acest sport minunat și 
respectat. În acest sens, o sarcină primordială rămîne implementarea șahului în 
școală și propagarea acestui sport în rîndurile copiilor.

Igor Dodon, Președintele Federației de Șah din RM

ZIUA INTERNAŢIONALĂ 
A ŞAHULUI

Preşedintele Republicii Moldova 
a participat la Festivalul ortodox 
„Un trandafir, o lumînare pentru 
Ștefan cel Mare”, aflat la cea de-a 
XV-a ediție. În acest an, Festivalul 
s-a desfășurat în localitatea 
Molovata, raionul Dubăsari, cu 
binecuvîntarea Înalt Preasfințitului 
Vladimir, Mitropolit al Chișinăului 
și al Întregii Moldove. 

Inițial, şeful statului a vizitat 
Biserica ”Sf. Ierarh Nicolae” din 
satul Oxentea, raionul Dubăsari, sat, 
în care acest eveniment s-a desfășurat 
în anul trecut. Atunci Igor Dodon a 
făcut o donație sfântului locaș pentru 
efectuarea unor lucrări de reparație, 
iar de data aceasta s-a familiarizat cu 
rezultatul final al acestora, a vorbit 

cu sătenii, dorindu-le credință și pace 
sufletească. 

Preşedintele Moldovei a salutat 
organizarea unor astfel de evenimente 
ce au drept scop cunoașterea și 
promovarea istoriei neamului nostru 
moldovenesc. 

Cea de-a XV-a ediție A FESTIVALULUI ORTODOX 
„UN TRANDAFIR, O LUMÎNARE PENTRU ŞTEFAN CEL MARE”

Toți elevii din țară care merg în clasa întîi 
primesc ghiozdane și rechizite școlare

Prin Decretul Președintelui 
Republicii Moldova, anul 2018 
a fost declarat Anul lui Ștefan 
cel Mare și Sfînt, Domnitor al 
Moldovei, în scopul sporirii 
interesului societății față de istoria 
și cultura Moldovei, în semn 
de înaltă recunoștință a rolului 
Marelui Domnitor în istoria statului 
moldovenesc. 

Adresăm cordiale felicitări elevilor, părinţilor 
şi profesorilor cu prilejul începutului de an 
școlar.

 
Pentru noi toţi, acest eveniment, primul sunet 

este un început de noi explorări. 

Le dorim tuturor elevilor succes la învăţătură, 
sănătate, perspicacitate, sîrguință şi rezultate 
remarcabile. Părinţilor şi profesorilor le dorim 
răbdare şi înţelepciune pentru a creşte şi educa 
cetățeni destoinici ai țării. 

Vom depune tot efortul astfel ca şcolile 
şi grădiniţele de copii să nu fie închise. Vom 
identifica soluții pentru stimularea şi creşterea 
salariilor pentru profesori. În mod special, vor 
fi examinate necesităţile unor anumite şcoli, în 
vederea acordării asistenței necesare pentru o 
funcţionare normală. 

Igor şi Galina DODON

25 mii de elevi ai claselor întîi din toată ţara, 
în ajunul începutului noului an de studii, vor 
primi ghiozdane şi rechizite şcolare. Iniţiatorul 
acţiunii este Fundaţia de Binefacere ”Din 
Suflet” a Primei Doamne, Galina Dodon. 
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O ȚARĂ SĂNĂTOASĂ

Noile complexuri includ cîte 
un teren de fotbal, baschet, 
volei, tenis, aparate de 
fitness, un teren de joacă 
pentru copii şi un spațiu de 
odihnă pentru maturi

Din acest considerent depunem eforturi conjugate pentru 
crearea unor condiţii favorabile şi pentru stimularea cetăţenilor 
de a practica sportul şi un mod de viaţă sănătos. Sper că noile 
complexuri sportive vor deveni puncte de atracţie pentru tineretul 
de la sate, loc preferat pentru odihnă şi agrement. 

Vă amintesc că în toamna anului trecut a fost lansat Programul 
naţional de reabilitare a infrastructurii sportive, care prevede 
construcţia a 300 de complexuri sportive în localităţile ţării, 
prioritare fiind localităţile din mediul rural. Realizarea proiectului 
are loc sub egida Preşedintelui Republicii Moldova, în cadrul 
Campaniei Naţionale „Iubesc Moldova” în parteneriat cu 
Fundaţia de Binefacere a Primei Doamne „Din Suflet”. 

Igor Dodon

Unul dintre acestea 
este situat în satul 

Truşeni, municipiul 
Chişinău, al doilea 

– în satul Baurci, 
raionul Ceadîr-

Lunga, iar al  treilea 
în or. Comrat

PREȘEDINTELE 
A INAUGURAT ÎNCĂ 

PROGRAMUL NAŢIONAL 
PREZIDENŢIAL DE REABILITARE 
A INFRASTRUCTURII SPORTIVE 
PREVEDE CONSTRUCŢIA 
A 300 DE COMPLEXURI SPORTIVE

VOX  POPULI

COMPLEXURI
SPORTIVE NOI

Promovarea şi dezvoltarea sportului 
şi culturii fizice în ţara noastră 
reprezintă direcţii de activitate 
prioritare

NOUL COMPLEX SPORTIV – O POSIBILITATE EXCELENTĂ 
DE A FACE SPORT ÎMPREUNĂ CU TOATĂ FAMILIA! 

De cînd mă ţin minte, mereu m-am străduit să găsesc timp pentru 
sport. De cele mai multe ori făceam antrenamente în aer liber, făceam 
gimnastică și alergam afară, fiindcă îmi era milă să cheltuiesc bani pen-
tru săli de sport. Iar odată cu apariţia copilului - îndeosebi... 

Îmi place noul complex sportiv. Voi merge să fac sport acolo împre-
ună cu soţul şi cu fiul. 

Îi mulţumim preşedintelui pentru ajutor şi susţinere reală!

Victoria S. 29 de aniSergiu I. 36 de ani

INVESTIŢIA ÎN SPORT – O ACTIVITATE PENTRU VIITORUL UNUI TINERET SĂNĂTOS, 
DECI O ACTIVITATE PENTRU VIITORUL ŢĂRII! 

În ultimii 8-9 ani, de cînd la putere au venit aşa-zişii „eurointegratori”, tot ce este legat 
de sport şi modul de viaţă sănătos au fost trecute de actuala guvernare nu pe planul doi, ci 
pe o sută doi. Pe acest fundal este chiar uimitor şi plăcut să vezi activitatea lui Igor Dodon, 
care, aflîndu-se în postul de şef al statului, îşi consumă timpul şi puterile pentru edificarea 
unor obiecte sportive, terenuri, stadioane. S-ar părea că efectul de la această activitate pentru 
o perioadă scurtă este mic. Dar, este o activitate pentru binele tineretului, pentru o generaţie 
sănătoasă, deci şi pentru viitorul ţării. Aşa lucrează politicienii cu viziuni de perspectivă şi sînt 
convins că viitorul aparţine tinerilor. Şi preşedintelui nostru!

3

Un complex-tip include: cîte un teren de fotbal, baschet, 
volei, tenis, aparate de fitness, un teren de joacă pentru 
copii şi unul de odihnă pentru maturi.
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CHIȘINĂU

ION CEBAN: „TREBUIE SĂ PUNEM CAPĂT 
ACESTUI DEZMĂȚ ÎMPOTRIVA RM”

În cadrul unui interviu acordat 
portalului TRIBUNA, Ion Ceban, 
liderul fracţiunii PSRM în CMC,  a 
vorbit despre activitatea socialişti-
lor în capitală, și-a expus părerea cu 
privire la stabilirea datei alegerilor 
parlamentare la 24 februarie 2019, 
dacă dorește să devină deputat, dacă 
va mai candida pentru funcția de 
primar general al capitalei etc.

- Dle Ceban, în ce măsură 
fracțiunea consilierilor socialiști din 
CMC a reușit să îndeplinească sco-
purile propuse pentru prima jumă-
tate de an?

- Cred că toate scopurile pe care ni 
le-am propus le-am realizat. Un mic 
regret, evident, ține de alegerile ce au 
avut loc. Noi am așteptat ca acestea să 
aibă loc și am așteptat că și rezultatul 
acestora să fie un pic diferit. Ceea ce 
avem la nivel de CMC, noi, fiind în 
opoziție deja de peste 3 ani, am făcut 
un raport de activitate pe care l-am pre-
zentat și în cam- pania 
electorală. Mul-
te lucruri sunt 
făcute, evident 
poate am fi dorit 
să facem și mai 
multe, dar trebu-
ie să înțelegem 
și diferența din-
tre ceea ce este 
Executivul și 
Legislativul. 
Oamenii des în-
treabă: Ce ați făcut 
acolo o perioadă anumită?. Noi putem 
prezenta rapoarte pe fiecare domeniu 
în parte, dar ceea ce nu am făcut la Pri-
mărie este politica - ne-am ocupat doar 
de administrare.

Funcția noastră de bază este să ad-
optăm legi locale. De la un consilier nu 

poți cere să-ți explice de 
ce nu s-au făcut drumurile. 
Da, noi planificăm cum tre-
buie cheltuiți banii, apro-
băm, stabilim prioritățile, 
avem un sistem de control 
asupra gestionării acestor 
bani. Ținând cont de noua 
Lege cu privire la statu-
tul municipiului Chișinău, 
aceste competențe și mai 
mult au fost reduse.

Noi am reușit mai mul-
te lucruri. Vorbim aici de 
salarizare. Chișinău este 
singura localitate din RM 
unde noi am reușit, din 
sursele interne, să oferim 
adaosuri la salarii unor ca-
tegorii de bugetari: cadre-
lor didactice, asistenților 
sociali, ajutorilor de bucă-
tari în grădinițe, unor cate-
gorii de medici. Astea nu 
sunt majorări la salariu, ci 
adaosuri. Sunt aproape 20 
de mii de bugetari care be-
neficiază de adaosuri.

La ultima ședință a 
CMC am aprobat suma de 

500 de lei, suplimentar, la cei 2 700 
educatori din grădinițe, la cele 50% 
care au fost aprobate anterior. Pentru 
tinerii specialiști (circa 500 persoane) 
am aprobat un adaos 
la salariu pentru plata 
chiriei lunare în sumă 
de 1 000 de lei. Am 
calculat că asta ar fi 
jumătate din chiria 
unei garsoniere, ca-
mere, etc.

Ultimul proiect cu caracter social 
ține de procurarea la 1 000 de persoane 
cu deficiențe de văz a ochelarilor spe-
ciali, acum trebuie să fie tenderul.

Avem și modificarea regulamente-
lor pentru recepționarea documentelor 
pentru plata compensațiilor în perioa-
da rece a anului - noi am dublat acest 
număr de beneficiari. Astăzi, fiecare 
membru din familiile cu venit de până 
la 3 mii de lei poate beneficia de aceste 
compensații în perioada rece a anului 
la plata facturilor. Se recalculează fac-

turile, ținând cont de 
aceste compensații, 
cu aproape 40% din 
costul total al aces-
tora. Sunt aproape 
42 mii de familii 
care vor avea aces-
te compensații, in-
clusiv cele tinere.

- Care pro-
iecte aproba-
te de CMC le 

considerați de succes?
- Toate proiectele pe care le fa-

cem noi, chiar și cele mai mici - de la 
transferarea unui liceu în altă locație 
până la efortul de a păstra instituțiile 
educaționale - le considerăm de suc-
ces. De obicei, vine Executivul cu anu-
mite inițiative, fracțiunile mai puțin, 

sunt unele care 
în general vin cu 
vreo două subiec-
te funciare și de 
arendă.

Noi insis-
tăm și, repet: 
sunt mândru de 
fracțiunea noas-
tră, întrucât ni-
meni nu poate de-
monstra că avem 
vreun proiect cu 
tentă coruptibilă. 
Au fost diverse 
vorbe, dar...

Din contra, noi am fost cei care au 
depistat diverse încălcări: și acel pro-
iect cu parcările, care CMC trebuia să-l 
aprobe, nu Chirtoacă; situația cu darea 
în exploatare a blvd. Ștefan cel Mare și 
Sfânt, care trebuia făcută încă în 2015, 
cu costuri mai mici, calitate mai multă, 
pentru ca peste câțiva ani să vină unele 
entități să spună că, da, au fost încăl-
cări. Noi am venit cu inițiativa multor 
proiecte de succes și aici mă pot referi 
la e-Guvernare, achiziții publice elec-
tronice, votarea electronică, transmi-
siunea online a ședințelor comisiilor. 
Proiectele sunt diferite și impactul, de-
sigur, e diferit.

- La care proiecte lucrează acum 
fracțiunea Dvs. și 

când credeți că vor 
fi gata pentru a fi 
prezentate? Aveți 
certitudinea că 
ele vor fi apro-
bate de consi-
lieri?

- Noi lucrăm etapizat la toate pro-
iectele care se conțin în programul 
meu electoral din anul curent. Multe 
deja sunt realizate. Sunt proiecte care 
nu stârnesc obiecții sau întrebări din 
partea altor fracțiuni și vom merge pe 
această filieră în continuare.

Chiar în aceste zile am discutat 
despre un proiect, ca familiile care au 
copii de vârstă preșcolară să nu achite 
grădinița, facem evaluările respective, 
inclusiv din punct de vedere financiar. 
Majoritatea modificărilor și operărilor 
la buget le-am făcut deja, dar vedem 
ce o să avem la bilanț 
la 9 luni de zile.

Acum câteva 
zile, am avut ședința 
fracțiunii, am făcut 
evaluările tuturor pro-
gramelor municipa-
le care ne aparțin. În 
primele 3-4 luni s-au 
instalat aproape 50 de 
terenuri de joacă pen-
tru copii. Acum alte 100 de terenuri 
de joacă trebuie instalate în 2 luni de 
zile. Săptămâna trecută a trecut tende-
rul cu privire la instalarea a 65 de te-
renuri sportive, de asemenea lucrările 
la circa 300 de adrese unde trebuie să 
fie făcute lucrări de amenajare a teri-
toriului.

Lucrăm acum la un program pe 

care îl vom propune 
pentru bugetul de anul 
viitor, este vorba de 
reparația acoperișurilor 
și blocurilor de locu-
it. Sperăm că vom fi 
susținuți în CMC.

- La nivel de par-
tid, cum își consoli-
dează PSRM acti-
vitatea în Chișinău 
și la general, în 
țară?

- Noi suntem 
un partid foarte disciplinat. Suntem 
toată ziua în teren alături de oameni. 
Încercăm să răspundem solicitărilor 
lor. Fracțiunea noastră, a consilierilor, 
este în topul celor care interacționează 
cu cetățenii zi de zi, chiar dacă nu este 
datoria noastră nemijlocită sau nu în-
totdeauna putem să facem acest lucru 
pentru că foarte multe lucruri depinde 
de executiv. Avem 13 mii petiții doar 
în Chișinău pe care le-am prelucrat în 
ultima perioadă și continuăm să lu-
crăm.

Ieșim în suburbii, discutăm cu oa-
menii, avem o practică nouă să dis-
cutăm cu primarii și consiliile locale 
direct. Suntem pregătiți, facem plani-
ficare, acum lucrăm la chestiuni ce țin 
de organizarea internă a tot ce ține de 
campania electorală pe care urmează 
să o avem în iarnă.

- Dvs. personal nu sunteți tentat 
să candidați?

- Am avut o înțelegere cu 
reprezentanții Biroului politic că, cel 
mai probabil, voi merge pe listă de 
partid, pentru că ceea ce fac eu ține 
și de tactica și strategia de campanie 
a PSRM. O să particip, o să merg pe 
listă de partid cu echipa, care m-a aju-
tat mult în campania mea electorală. 
Voi face tot posibilul ca să ajut și eu 
echipa de partid.

- Spuneți-ne pe ce se vor axa 
socialiștii în CMC până la alegerile 
locale?

- A rămas mai puțin de un an și, 
evident, vom face tot ce ne-am propus 
în program. Sperăm că o bună parte 

din aceste lucruri să 
le realizăm. Suntem 
oameni consecu-
tivi, oameni con-
structivi, acolo 
unde-i de luptat 
– luptăm, unde-i 
de soluționat – 
soluționăm.

- Veți can-
dida și atunci pentru funcția de Pri-
mar?

- Asta o decidem împreună cu par-
tidul, am zis că voi face tot posibilul 
ca să fac față lucrurilor care sunt as-
tăzi puse pe tabel. Cel mai probabil, 
voi candida.

Cristina Parfeni
Tribuna.md

Fracţiunea socialiştilor 
interacţionează zilnic 
cu chişinăuienii de rînd, 
le rezolvă problemele şi 
propune soluţii noi în baza 
informaţiei acumulate din 
sectoarele şi curţile orașului 
Chișinău și a suburbiilor

Noi, socialiştii, rămînem 
a fi unica forţă politică 
din Chişinău, care, în mod 
sistematic, inclusiv prin 
intermediul sistemelor 
electronice online, menţinem 
legătura permanentă cu orăşenii. 
Suntem gata să activizăm această 
experienţă în toată ţara, după 
victoria în alegerile parlamentare

Sunt mândru de 
fracțiunea noastră, 
întrucât nimeni nu poate 
demonstra că avem vreun 
proiect cu tentă coruptibilă

Avem multe reuşite. De 
exemplu, în problemele 
privind salarizarea, 
compensarea cheltuielilor 
pentru transport, 
achitarea de compensaţii 
pentru mai multe servicii 
etc. Chişinăul este unicul 
oraş din RM în care s-a 
reuşit, datorită surselor 
interne, alocarea de fonduri 
pentru achitarea unor 
suplimente salariale unor 
categorii de bugetari
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CHIȘINĂU

500
În anul 2018, Consiliul Municipal a 
continuat proiectul de anul trecut al 
socialiştilor – suplimentar cîte 500 de lei 
lunar la cele 50% alocate anterior pentru 
educatori, bucătari şi alţi angajaţi ai 
grădiniţelor de copii.

Pentru prima dată, 
la Chişinău, au fost 
procurate sonerii 
luminiscente pentru 
500 de familii cu 
deficiențe de auz.

Începînd cu 1 
ianuarie 2019, 
va fi asigurată 
alimentarea 
zilnică a pensionarilor, persoanelor 
cu nevoi speciale, a familiilor social-
vulnerabile, a persoanelor fără domiciliu 
stabil sau fără venituri, astfel numărul 
de beneficiari a crescut de la 700 la 1200 
de persoane.(plafonul privind venitul s-a 
majorat de la 2000 la 3000 de lei)

500DE FAMILII

1200DE PERSOANE

DE LEI

PENTRU ANGAJAŢII 
GRĂDINIŢELOR DE COPII

PENTRU FAMILIILE CU DEFICIENŢE DE AUZ

CANTINE SOCIALE

GRATIS
CHIȘINĂUIENII 
CU DEFICIENŢE 
DE VEDERE VOR 
BENEFICIA DE 
OCHELARI SPECIALI

1000DE PERSOANE

OCHELARI

CUM

În Consiliul Municipal Chişinău 
urmează să fie instalat un echipament 
special (ascensor) pentru accesul 
liber în sediul Primăriei Muncipiului 
Chişinău a persoanelor cu dizabilități.

ACCES PENTRU TOȚI!

ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANELE 
CU DEFICIENŢE DE VEDERE

8000
700

8000 de copii se vor bucura de un 
ajutor material în valoare de 700 
lei pentru noul an școlar.

DE COPII

DE LEICUM

AJUTOR MATERIAL

Pentru a beneficia de ajutor, 
părinții urmează să depună cere-
rea la instituția de învățămînt la 
care studiază elevul. Listele vor fi 
perfecționate de către conducerea 
instituției împreună cu diriginții, 
apoi acestea vor fi revăzute de că-
tre Direcția Generală Educație, Ti-
neret și Sport și înaintată Direcției 
Generale Asistență Socială spre a fi 
oferiți banii. Elevii din clasa întîi, 
a V-a și a XII-a vor beneficia de 
suport la finele lunii septembrie – 
începutul lunii octombrie.

Respectiv, au fost alo-
cate 500 mii lei pentru 

aproximativ 1000 de persoane. Lo-
cuitorii capitalei care au probleme 
de vedere vor trebui să prezinte 
rețeta prescrisă de către medicul 
oftalmolog a ATM teritoriale agen-
tului economic care urmează să fie 
ales în urma licitațiilor publice. Pen-
tru mai multe detalii cetățenii pot să 
se adreseze către Direcția Asistență 
Socială și Sănătate, mun. Chișinău 
str. București, 53.

ÎNTREBĂRI?
APELAȚI

La telefonul aparatului fracţiunii PSRM 
din Consiliul Municipal Chişinău

Unde apelăm?
Cum obţinem compensaţii?
Care categorii?
Întrebări pentru Primărie?

022 201 545

NOI, SOCIALIŞTII, AM REUŞIT 
SĂ FACEM ACEST LUCRU LA

DUPĂ VICTORIA ÎN ALEGERILE 
PARLAMENTARE, VOM PUTEA REALIZA 

ASTFEL DE INIŢIATIVE SOCIALE

ÎN TOATĂ
CHIȘINĂU

MOLDOVA

ANGAJAȚI DIN SFERA

CULTURII
+40%

PROTECȚIEI
DREPTURILOR COPIILOR

+30%
ANGAJAȚI DIN DOMENIUL

PROTECȚIEI

+40%
ANGAJAȚI DIN SFERA

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. 

1000
Lunar vor fi alocate cîte 1000 de lei  
tinerilor specialişti care activează primii 
trei ani în cadrul autorităților publice 
locale, a instituţiilor medico-sanitare, 
în sistemul de educaţie şi alte instituţii 
bugetare.

DE LEI

PENTRU TINERII SPECIALIŞTI

900
Rudele sau asistenţii, care 
îngrijesc de bolnavii imobilizaţi, 
se pot angaja oficial (salariu şi 
pachet social). 

A fost alocat un ajutor echivalent 
a 3 salarii. 

Au fost alocate mijloace necesare 
pentru finalizarea lucrărilor de reparaţie 
a mai multor şcoli şi centre medicale.   

DE ASISTENŢI PERSONALI

1000 DE  PERSOANE

PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

ANGAJAŢI  AI  SFEREI  BUGETARE

REPARAŢIA  POLICLINICILOR  
ŞI  A  ŞCOLILOR

Începînd cu 1 iulie în Chișinău Suplimente salariale

ÎN PERIOADA VERII, ÎN CHIŞINĂU, 
SOCIALIŞTII AU IMPLEMENTAT 
MAI MULTE PROIECTE SOCIALE 

Socialiştii din Consiliul Municipal adoptă, în primul rînd, decizii menite să 
asigure un trai mai bun angajaţilor din sfera bugetară, învăţătorilor, 
medicilor, să asigure condiţii mai bune de studii şi educaţie în școli 
și grădiniţe. Noi implementăm programe pentru susţinerea tinerilor 
specialişti. O atenţie sporită o acordăm persoanelor cu necesităţi 
speciale, cu deficienţe de auz şi de vedere.

Protecţia socială a fiecărui chişinăuian - 
unul din obiectivele noastre principale.

SOCIALE
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RAPORT

PREȘEDINTELE 
FRACȚIUNII 
PARLAMENTARE 
A PARTIDULUI 
SOCIALIȘTILOR, 
ZINAIDA GRECEANÎI, 
A FĂCUT BILANȚUL 
SESIUNII DE 
PRIMĂVARĂ-VARĂ

Sesiunea parlamentară 
de primăvară-vară a aces-
tui an nu a fost o excepție și, 
conform obiceiului stabilit, 
a avut loc în cele mai bune 
tradiții ale coaliției majori-
tare de la guvernare, care 
nu are cu ce să ne mai sur-
prindă. Politica obișnuită 
neprietenoasă față de par-
tenerii noștri strategici, 
cum ar fi Federația Rusă, 
aceeași indiferență față de 
propriul popor, care se su-
focă de sărăcie 
și corupție, 
aceleași refor-
me imaginare, 
despre care ne 
spun cu voce 
tare unii din-
tre cei prezenți 
în această sală 
și în care ni-
meni nu mai crede, chiar și 
cei care le revendică. Sin-
cer vorbind, această serie 
de exemple poate continua 
la infinit, deoarece tot ceea 
ce face astăzi majoritatea 
de la putere, nu este altceva 
decât promovarea proprii-
lor interese, în detrimentul 
intereselor statale.

Pe de altă parte, 
fracțiunea parlamenta-
ră a socialiștilor, pe care 
am onoarea să o conduc, 
pledează pentru inițiative 
legislative cu importanță 
socială sporită, propune 
și promovează interesele 
producătorilor autohtoni 
atât pe piața internă, cât 
și pe cea externă, atrage 
atenția publicului și luptă 
pentru a preveni proble-
mele de mediu, care au de-
venit inevitabile ca urmare 
a unor acorduri ascunse 
între autoritățile țării noas-
tre și Ucraina învecinată.

Pe de altă parte, așa-
numita ”Integrarea euro-

peană” rămâne un simplu 
vis pentru unii, deși a fost 
doar un slogan sub care 
furau și continuă să fure, 
bravii funcționari de stat 
de la proprii cetățeni.

Prin modernizare se 
subînțelege eliminarea a 
70 de hectare de teren din 
rulajul agricol, cu cea mai 
mare rată a fertilității, pen-
tru construcția unei arene 
sportive pe o suprafață de 
15 hectare, iar pe restul pă-
mântului va crește, cred, 
un cartier somptuos pen-
tru reprezentanții „săraci» 
ai autorităților actuale, cu 
parcuri și zone de agre-
ment pentru ei.

În ceea ce privește „sta-
tul prietenos”, sunt sigur 
că toată lumea a putut ve-
dea ce înțelege coaliția de 
la guvernare sub cuvântul 
„prietenie”. Anume ei sunt 
cei care sunt pregătiți de 
dragul unchiului Sam, să 
distrugă relațiile bune cu 
Federația Rusă, unde lu-
crează mai mult de 500 mii 
de concetățeni și care ne 
oferă o piață imensă. Mai 

mult decât atât, noi toți 
am fost martorii sacrifică-
rii relațiilor bune cu Uni-
unea Europeană, ca ur-
mare a încălcării evidente 
a legislației electorale și, 
desigur, a deciziilor la co-
mandă, adoptate de același 
sistem judiciar, care a fost 
reformat de regim pe bani 
europeni.

Și dacă ne vom con-
centra pe „condiții decen-
te de viață pentru toți», 
cred că exodul masiv al 
cetățenilor către alte state, 
în căutarea unei vieți mai 
demne, poate spune foarte 
mult despre cât de demne 
sunt aceste condiții în Re-
publica Moldova.

Desigur, oamenii au 
obosit, oamenilor le 
este scîrbă de această 
înșelăciune și manipula-
re a autorităților actuale, 
lor le este deja, scuzați-mi 
expresia, greață de luptele 
care se duc între cei care 
au fost la putere în ultimii 
nouă ani. Voi toți ați dis-

trus permanent ceva: unii 
- sistemul judiciar, alții 
- sistemul de învățământ 
etc.

Aș vrea să vorbesc 
despre ultimul succes al 
autorităților actuale, des-
pre care s-a scris cu atâ-
ta entuziasm în presă în 
timpul acestei sesiuni, și 
anume despre „Rezoluția 
privind retragerea contin-
gentului militar rus, adop-
tată de reuniunea ONU„. 
Interesant, Domnilor 
deputați din majoritatea 
parlamentară, voi vreți 
să fie rezolvată problema 
transnistreană? Dacă da, 
atunci de ce nu insistați la 
o cooperare mai eficien-
tă în formatul „5 + 2”, de 
ce nu susțineți inițiativele 
de apropiere cu cetățenii 
noștri de pe malul opus al 
Nistrului, care sunt pro-
movate de Președintele 
Republicii Moldova, Igor 
DODON? Oare nu v-au 
explicat consilierii voștri 
înțelepți că anume forțele 
de menținere a păcii susțin 
pacea și ordinea în această 
zonă? Cred că lingușirea și 
serviabilitatea în fața par-
tenerului mai mare, care 
vă permite să faceți orice 
numai să „nu vină tancu-
rile rusești», vă slăbește 
vigilența, de aceea voi 
uitați de obligația morală 
față de cetățenii statului 
nostru cu privire la reuni-
ficarea Republicii Moldo-
va.

Și din moment ce vor-
bim despre gălăgia din 
presă, pe care o ridicați 
din funcțiile voastre, de 
ce nu vorbiți la fel de ac-
tiv și în privința rezoluției 
Parlamentului Euro-
pean, care condamnă 
acțiunile autorităților de la 
Chișinău?

Ah, da, am uitat că de 
mai multe ori ați scuipat 
pe valorile europene pro-
movate, de aceea cred că 
părerea lor nu este atât 
de importantă pentru 
autoritățile noastre.

Sunt sigură că toți 
cetățenii așteaptă cu ne-
răbdare finalizarea man-
datului actualei legislaturi, 
ilegală după părerea mea, 
pentru ca să-și exprime 
votul în cadrul alegerilor, 
să facă o nouă alegere și 
scape de cei care timp de 
nouă ani au adus țara la cel 
mai jos nivel de sărăcie, au 
crescut datoria externă, au 

MAJORITATEA DE LA GUVERNARE PROMOVEAZĂ INTERESELE PERSONALE 
ÎN DETRIMENTUL INTERESELOR STATULUI ȘI A SIMPLILOR CETĂȚENI

CETĂȚENII AȘTEAPTĂ 
CU NERĂBDARE FINALIZAREA 
MANDATULUI ACTUALEI 
LEGISLATURI A PARLAMENTULUI 
PENTRU A SCĂPA DE CEI CARE 
TIMP DE NOUĂ ANI 
AU SĂRĂCIT ȚARA

UNELEIATĂ DOAR DIN ACESTEA

furat un miliard, pe care 
l-au pus pe umerii noștri 
și al urmașilor noștri. Toți 
cetățenii așteaptă să acor-
de un vot de încredere 
celui mai puternic partid, 
cu cel mai înalt rating, 
care promovează valorile 
moldovenești, care apără 

interesele fiecărui cetățean 
și va stabili relații bune 
atât cu Vestul, cât și cu Es-
tul, partid care a fost toți 
acești nouă ani în opoziție 
și care este încrezut că 
Moldova are viitor. Pentru 
Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova.

ÎN PARLAMENT
MUNCA SOCIALIȘTILOR

SOCIALISTII  MUNCESC  ÎN  PARLAMENT  PE  PATRU  DIRECȚII

JURIDICĂ

SOCIALĂ

POLITICĂ

ECONOMICĂ

FRACȚIUNEA PARTIDULUI 
SOCIALIȘTILOR DIN PARLAMENTUL 

REPUBLICII MOLDOVA

au fost inițiate de președintele Republicii 
Moldova Igor Dodon

INCLUSIV MULTE DINTRE ACESTEA

ZECI
DE PROIECTE DE LEGI

A INIȚIAT  

ÎN BAZA PLATFORMEI ELECTORALE 
PENTRU ALEGERILE DIN 2014

Proiectul de lege privind introducerea a 14 întreprinderi de stat în 
numărul de obiecte care nu sunt destinate privatizării.
Proiectul de lege privind rata la credit zero pentru agricultori.
Proiectul de lege privind impozitul progresiv pe venit de 7% 
și 25%, precum și scutirea de la impozitul pe bani investiți în 
economia Moldovei.
Proiectul de lege privind sprijinul producătorului autohton.
Proiectul de lege privind prelungirea valabilității patentelor 
pentru activitatea comercială.

Economia

Proiectul de lege privind educația preșcolară garantată pentru 
copiii sub 3 ani, inclusiv cetățenii din mediul rural.
Proiectul de lege privind asigurarea gratuită a școlarilor cu 
manuale.
Proiectul de lege privind capitalul familiar (15 mii de lei pentru 
nașterea primului copil, 30 mii de lei pentru nașterea celui de-al 
doilea copil, 50 mii de lei pentru nașterea celui de-al treilea și 
următorilor).
Proiectul de lege privind alimente gratuite pentru copii până la 
1 an.
Proiectul de lege care să ofere mamelor însărcinate și care 
alăptează asistență medicală și psihologică pentru a renunța la 
fumat.
Proiectul de lege privind garanțiile sociale pentru personalul 
militar.
Proiectul de lege privind asistența acordată mamei pentru 
cumpărarea de haine pentru nou-născut.
Proiectul de lege privind transportul gratuit pentru veterani.
Proiectul de lege privind indexarea pensiilor de 2 ori pe an și 
creșterea pensiilor până la nivelul minimului de subzistență.

Sfera socială

Proiectul de lege privind denunțarea acordului de asociere dintre 
Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Proiectul de lege privind interzicerea unionismului.
Proiectul de lege privind introducerea cursurilor de istorie a Mol-
dovei și a limbii moldovenești în programa școlară.

Sfera politică

Proiectul de lege privind o singură cetățenie pentru jude-
cători.

Sfera juridică
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ANALITICĂ

Alegerea lui Igor Dodon în postul de 
preşedinte al Moldovei a iritat Occiden-
tul. UE şi Departamentul de Stat al SUA 
au susţinut-o deschis pe Maia Sandu. Sute 
de ONG-uri, mass-media, comentatori anga-
jaţi, nemaivorbind despre toate partidele de 
dreapta, s-au năpustit asupra lui Igor Dodon.

SCINDAREA OPOZIŢIEI
În perioada 2015-2016, forţele de opozi-

ţie au lansat proteste permanente, instalînd 
orăşele de corturi în centrul capitalei. În 
această situație complicată pentru PDM aju-
torul a venit din SUA!

Victoria Nuland, asistentul secretarului 
de stat al SUA, la 18 ianuarie 2016, aflată 
într-o vizită la Bucureşti, a sprijinit „for-
marea majorităţii parlamentare, care se 
pronunţă pentru constituirea unui guvern 
pro-european”! A făcut acest lucru în pofida 
protestelor opoziţiei.

Probabil, sprijinul a fost acordat în 
schimbul legii anti-propagandă (07.12.17), 
deschiderea oficiului NATO (08.12.17), 
participarea activă la GUAM şi agenda anti-
rusească.

Poziţia SUA a avut un efect magic asu-
pra ONG-urilor şi partidele de dreapta. Maia 
Sandu şi ONG-urile au început să promove-
ze ideea unui ultimatum dat guvernării, dar 
de fapt era vorba despre o pauză şi renunţare 
la proteste.

Cum, totuşi, s-a reuşit divizarea opo-
ziţiei şi sugrumarea protestelor?

Partidul Democrat a decis să satisfacă 
una din revendicările protestatarilor. Este 
vorba despre alegerea directă de către popor 
a preşedintelui ţării. Dar, se pare că şi aici au 
fost presiuni din Occident. Probabil, una din 
condiţiile V. Nuland a fost acordarea opozi-
ţiei a funcţiei de preşedinte al statului. Oc-
cidentul insista pe candidatura Maiei San-
du. Corect în toate: PDM îşi ia Guvernul, 
PLDM/PAS - Preşedinţia.

Anume lupta pen-
tru postul de preşedinte 
a scindat opoziţia. Pe 
această divizare SUA au 
început să unească toate 
partidele de dreapta într-
o nouă AIE. Respectiv, 
întreaga critică a fost redirecţionată de pe 
liderul PDM-ului de guvernămînt, Vlad 
Plahotniuc, spre liderul PSRM-ului de opo-
ziţie, Igor Dodon.

La 4 martie, 2016, CC adoptă o decizie 
fără precedent: a anulat articole întregi din 
Constituţie, care au fost valabile timp de 16 
ani (din anul 2000), astfel ţara a revenit la 
alegerile preşedintelui prin vot direct.

Garanţie a imunităţii şefului statului, 
adică a Maiei Sandu, era articolul care sti-
pula următoarele: demiterea preşedintelui 
este o prerogativă a poporului, şi nu a Parla-
mentului. Cei de la CC s-au temut să se opu-
nă Occidentului, chiar dacă PDM îşi dorea 
ca Parlamentul să fie împuternicit cu dreptul 
de a-l demite pe preşedintele ţării! Preşe-
dintele CC, C. Tănase, a declarat atunci că 
preşedintele ales de popor va avea mai mul-
te împuterniciri decît cel ales de Parlament. 
Inclusiv din cauza ratingului şi a susţinerii 
din partea poporului! Este clar că Parlamen-
tul era nevoit să schimbe legislaţia, reieşind 
din decizia CC.

O LOVITURĂ 
PREŞEDINTELUI ŞI PSRM
La 15 iulie, 2016, este adoptată Legea 

nr. 147, care a adus o nuanţă interesantă în 
Codul Electoral. Articolul 112 (în actualul 

Cod – numărul 123) suna în felul următor: 
„Pînă la validarea mandatului, candidatul 
ales la funcția de Preşedinte al Republicii 
Moldova prezintă Curţii Constituţionale 
confirmarea faptului că nu este membru al 
vreunui partid politic şi nu îndeplineşte ni-
cio altă funcţie publică sau privată”.

Acest amendament, făcut, chipurile, în 
treacăt, era îndreptat împotriva opoziţiei. 
Mai tîrziu, preşedintele ales al ţării, liderul 
PSRM, Igor Dodon, a fost nevoit să-şi dea 
demisia din postul de preşedinte al partidu-
lui.

Cu toate că PSRM a sprijinit modifică-
rile la general, totuşi formaţiunea s-a opus 
adoptării articolului 112. La 15 iunie, 2017, 
socialiştii au sesizat Curtea Constituţio-
nală pentru anularea acestuia. CC a lăsat 
această modificare, motivînd prin faptul că 
preşedintele exprimă voinţa întregii socie-
tăţi, şi nu a unei părţi şi că acesta trebuie să 
fie un arbitru care se poziţionează mai  sus 
de confruntările politice.

O uimitoare revelaţie din partea CC 
o găsim la punctul 68. Judecaţi şi dumnea-
voastră: „În lipsa acestei obligații, calitatea 
de membru de partid, imaginea și funcția 
șefului statului ar putea fi folosite pentru 
avantaje politice de către partidul politic 
al cărui membru este și în final instituția 
prezidențială s-ar asocia cu un partid poli-
tic”.

Asta era! Ratingul şi imaginea preşe-
dintelui s-ar asocia cu un partid şi acesta 
ar putea învinge! Frumos au întortocheat-
o, zău! PSRM l-a înaintat pe Igor Dodon, 
acesta a mers în alegeri cu simbolul şi cu 
programul formaţiunii, iar voinţa trebuie să 
o exprime a tuturor, chiar dacă toate parti-
dele au luptat împotriva lui! Adică preşe-
dintele ţării nu-şi poate realiza programul, 
nu-şi poate realiza promisiunile, pentru că 
este obligat să se îngrijească de toţi, dar mai 
concret – de nimeni!

SUBMINAREA LEGITIMITĂŢII
La 13 noiembrie, 2016, Igor Dodon a în-

vins în turul doi ale alegerilor prezidenţiale 
cu un scor convingător - 52,11% (834.081 
de voturi), acumulînd cu 67.488 de voturi 
mai mult (aproximativ 4%) decît Maia San-
du. Acest lucru a provocat un şoc adevărat 
în ambasadele occidentale. Pentru a linişti 
Occidentul, Partidul Democrat a decis să 
uzurpeze prerogativele preşedintelui ţării, 
anulîndu-i majoritatea împuternicirilor pe 
care le deţinea. În acest mod democraţii au 
dat de înţeles că păstrează controlul situa-
ţiei, că de preşedintele țării nu depinde ni-
mic, că integrarea europeană şi haosul vor 
continua.

Planul a fost următorul: subminarea 
legitimităţii preşedintelui ţării; anularea 
împuternicirilor acestuia; apoi lansarea 
unor declaraţii că el nu face nimic, că este 
preocupat de fleacuri; pornirea de anchete 
penale (PL, PDA-ul lui Năstase, PAS-ul lui 
Sandu, PNE-ul lui Şalaru au sesizat Procu-
ratura Generală împotriva preşedintelui); 
lansarea procedurii de impeachment şi ni-
micirea PSRM.

Respectiv, Maia Sandu, avînd susţine-
rea tacită din partea PDM, a lansat campa-
nia „Dodon nu este preşedintele meu”. Au 

început proteste, în reţele au apărut mii de 
pagini cu batjocuri evidente în adresa pre-
şedintelui, cu etichete gen „semipreşedinte” 
etc. Zeci de  surse mass-media făceau iste-
rie, cerînd anularea victoriei lui I. Dodon. 
Chiar însăşi M. Sandu a cerut-o prin jude-
cată!

Procedura de recunoaştere a durat toc-
mai 1,5 luni! A fost un caz fără precedent 
în istoria ţării. Pînă la investirea preşedin-
telui ales, Igor Dodon, majoritatea de guver-
nămînt şi preşedintele Timofti (cu mandatul 
expirat) au numit procurorul general, direc-
torii pentru SIS şi Paza de Stat. Altfel spus, 
PDA şi PAS au tras din timp, au conlucrat în 
sincron cu PDM pentru a-i permite celui din 
urmă să-şi consolideze puterea şi să-l fragi-
lizeze pe preşedinte!

Pe parcursul anului 2017, CC a emis 
patru decizii prin care preşedintele nu are 
dreptul de veto la numirea Guvernului de 
către Parlament, a unor miniştri, la adopta-
rea de legi. I se oferă dreptul de a se opu-
ne doar o singură dată! În caz contrar, este 
suspendat temporar printr-o decizie cores-

punzătoare a CC, 
iar obligaţiile sale 
sînt transferate 
către preşedinte-
le Parlamentului 
sau prim-ministru. 
Mai mult ca atît, în 

anul 2017 au avut loc trei suspendari tempo-
rare a preşedintelui prin decizia CC! Toate 
iniţiativele lui Dodon au fost respinse (pri-
vind legea miliardului, privind referendu-
mul ş.a.), şedinţele Consiliului de Securitate 
au fost boicotate, invitaţiile de peste hotare 
erau ascunse de MAEIE!

ÎMPUTERNICIRI LIMITATE
1. Imediat după alegerea preşedinte-

lui, la 23 noiembrie, 2016, Parlamentul a 
înaintat proiectul de lege nr. 270 din 9 de-
cembrie, 2016, care prevedea amendarea 
a şase legi! Vorbind mai simplu, din sub-
ordinea preşedintelui ţării au fost scoase 
Serviciul Pază de Stat, SIS, i-a fost retras 
dreptul de a decide în privinţa participării 
contingentului militar la operaţiunile inter-
naţionale.

2. La 23 iunie, 2017, Parlamentul ad-
optă Legea nr. 120 cu privire la prevenirea 
şi combaterea terorismului. Prerogativele 
preşedintelui în domeniul combaterii tero-
rismului au fost delegate preşedintelui par-
lamentului.

3. La 7 iulie, 2017, a fost adoptată Legea 
cu privire la Guvern (nr. 136). Parlamentul 
i-a retras preşedintelui dreptul de a participa 
la reorganizarea Guvernului.

4. Decizia CC nr. 24 din 27 iulie, 2017, 

prin care preşedintelui i-a fost retras drep-
tul la referendumul consultativ. Magistraţii 
intenționat au trecut cu vederea articolul 88 
al Constituţiei, care stipulează clar: “Preşe-
dintele poate cere poporului să-şi exprime, 
prin referendum, voinţa asupra problemelor 
de interes naţional”.

5. La 17 octombrie, 2017, a apărut una 
dintre cele mai dubioase decizii ale CC (nr. 
28). Aceasta a oferit Parlamentului dreptul 
fără de precedent de suspendare tempora-
ră a şefului statului în cazul în care cel din 
urmă refuză să execute voinţa majorităţii 
parlamentare şi a Partidului Democrat de 
guvernămînt!

Vă rog să atrageţi atenţie: Timofti, cel 
ales de Parlament, avea de două ori mai 
multe prerogative decît Igor Dodon, pe care 
l-a ales poporul!

OCCIDENTUL – 
DE PARTEA FĂRĂDELEGII
Apropo, cum credeţi, APCE, Curtea de 

la Veneția, UE şi-au expus vehement dez-
aprobarea faţă de aceste fărădelegi? Da de 
unde! La 13 octombrie, 2017, însuşi pre-
şedintele Comisiei de la Veneţia D. Bu-
chicchio a aprobat deciziile arbitrare ale 
CC, sfătuind preşedintele să manifeste res-
pect pentru acest dezmăţ.

Anularea prerogativelor preşedintelui 
s-a făcut cu suportul CC, în care 5 din cei 
6 judecători sînt cetăţeni ai României. Mai 
mult ca atît, ex-preşedintele CC, A. Tănase 
a activat în calitate de manager de proiect 
la Fundația Soros (anii 2003-2005), actua-
lul preşedinte CC, M. Poalelungi, este fost 
membru al juriului Fundației Soros (anii 
2001-2003), Tudor Panţîru este deputat 
român, consultant al Consiliului Europei, 
UNDP! Iar suspendarea preşedintelui Igor 
Dodon a avut loc în contextul refuzului 
său de a-l desemna pe un alt colaborator al 
Fundației Soros, Eugen Sturza, în postul de 
ministru al Apărării!

Anularea împuternicirilor lui Dodon în 
problemele ce ţin de participarea contin-
gentelor militare moldoveneşti la operaţiuni 
înafara ţării s-a produs în contextul exerciţi-
ilor militare RM – NATO. Din acest motiv, 
la cererea NATO a fost modificată Legea 
nr. 219 din 3 decembrie, 2015 „Privind 
participarea Republicii Moldova la misiuni 
şi operaţiuni internaţionale”.

SUA au exercitat presiuni enorme 
asupra PDM, cerînd anularea la maximum 
a împuternicirilor preşedintelui Dodon. Îm-
potriva preşedintelui a fost formată o coa-
liţie monstruoasă din forţe de dreapta şi de 
pseudo-stînga, obiectul cărora prevede păs-
trarea statutului colonial al ţării, a regimului 
oligarhic, a capitalismului sălbatic. Lor nu 
le plac întrevederile cu V. Putin și apropi-
erea de FR, obţinerea statutului de obser-
vator în cadrul UEEA, revendicările faţă 
de NATO de a ne recunoaşte neutralitatea, 
susţinerea familiei tradiţionale şi a credinţei 
ortodoxe, protecţia categoriilor vulnerabile 
ale populaţiei…

Toate celelalte sînt de la necurat.

Bogdan ŢÎRDEA, 
doctor în politologie

DESPRE MODUL ÎN CARE, ÎN MOLDOVA, DE DRAGUL GUVERNĂRII SÎNT REMODELATE LEGILE 

TIMOFTI, ALES DE PARLAMENT, AVEA DE DOUĂ ORI 
MAI MULTE PREROGATIVE DECÎT IGOR DODON, 
ALES POPORUL!
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Alexandru AGHENIE

DE GUVERNARE A EUROUNIONIȘTILOR
9 ANI 2009 - 2018

ALEGERI 
PARLAMENTARE 

Unica șansă de a salva 
țara de devastatorii 

din ultimii 9 ani

Partid al poporului 
care zilnic luptă 
pentru interesele 
cetățenilor simpli

PARTIDUL 
SOCIALIȘTILOR

DE 9 ANI

Persecută 
cetăţeni pe motive 
politice

Au stricat relaţiile cu partenerii 
externi, atît cu Rusia, cît şi cu 
Uniunea Europeană

Au furat 
alegerile

Sub conducerea democraţilor, 
liberalilor şi liberal-democraţilor 
(mulţi dintre care, astăzi, au trecut 
în partidele lui Sandu şi Năstase)

Au compromis 
reforma justiţiei

Au distrus 
economia

Au furat 
miliarde 
din bănci

REGIMUL DUCE MOLDOVA 
SPRE PRĂPASTIE

Au închis 
peste 250 
de instituții de învățămînt


