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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

VLAD BATRÎNCEA:
ASTĂZI POT EXISTA DOAR DOUĂ SITUAȚII – SAU PENTRU 
ACEASTĂ GUVERNARE ANTISOCIALĂ SAU PENTRU SOCIALIŞTI!

În ultimii nouă ani de zile, acest 
regim antisocial a distrus toate spe-
ranţele oamenilor. Ei au închis şcoli, 
au lichidat grădiniţe de copii, spitale, 
primării. De fapt, ei au lichidat încre-
derea oamenilor în propriul viitor şi 
în viitorul ţării lor.

Astăzi, ei au mers şi mai depar-
te încercînd să lichideze statalitatea 
moldovenească. În coaliţia antisocia-
lă de guvernămînt s-au adunat, acum, 
deputaţi care vorbesc despre integra-
re europeană. Şi alţi reprezentanţi ai 
aceloraşi formaţiuni politice, care au 
fost şi ei parte a Alianţei pentru Euro, 
în prezent se dau drept „opoziţie”.

Noi spunem „NU!” acestui teatru 
de păpuşi, noi spunem „NU!” mari-
onetelor. Toţi cei care au fost la pu-
tere în aceşti ultimi nouă ani trebuie să 
plece.

Astăzi, pot exista doar două situații 
– sau pentru această guvernare antiso-
cială, sau pentru socialişti. Orice vota-
re împotriva socialiştilor este o votare 

pro-Plahotniuc. Unica alternativă sînt 
socialiştii. Unicul partid al poporului!  

Vlad BATRÎNCEA
Secretarul executiv 

al PSRM

La 13 octombrie, la Strășeni, a avut loc mitingul organizat de Partidul 
Socialiştilor împotriva guvernării de 9 ani a actualului regim şi în sprijinul 
candidatului PSRM în circumscripţia uninominală nr. 20. 
Candidatul numit este Veaceslav ANGHEL. 
La miting au participat peste o mie de persoane.

În toţi acești ani, noi am protestat împotriva actualului 
Guvern, împotriva actualului regim. Am protestat în orașe 
și sate, în capitală și în centrele raionale. Astăzi, noi ieșim 
din nou să spunem „NU!” guvernării actuale. Vedem cu to-
ţii ce se întîmplă în ţara noastră. Ni s-a promis integrare 
europeană, salarii mari și pensii decente, dezvoltarea in-
dustriei și creșterea volumelor de producţie. Şi ce vedem 
în realitate? Pensionarii trăiesc sub pragul sărăciei. Profe-
sorii, medicii sînt nevoiţi să părăsească ţara, căutînd să-și 
asigure o viaţă mai bună. Copiii sînt lăsaţi în voia sorţii. 
Viitorul Moldovei este pus în pericol, existenţa ţării se află 
sub semnul întrebării. În toată perioada ultimilor nouă ani, 
Guvernul a lucrat de fapt pentru lichidarea statului. Ei au 
distrus, au furat, au minţit. Chiar de la prima Alianţă pentru 
integrare europeană și pînă în prezent. Acum, doar de noi 

depinde dacă ne va reuși să lăsăm această guvernare de 
rușine în trecut, să aruncăm din Guvern și din Parlament 
bandiţii și hoţii și să ne alegem niște persoane destoinice, 
o guvernare destoinică. La 24 februarie vom ieși la alegeri 
și ne vom da voturile anume pentru astfel de persoane – 
pentru reprezentanţii Partidului Socialiștilor, pentru teh-
nocraţi și patrioţi.

Doar de noi toţi depinde dacă 
vom lăsa această guvernare 
infamă în trecut! 

Veaceslav ANGHEL:

ÎMPOTRIVA OLIGARHILOR ŞI 
BANDIŢILOR CARE AU CAPTURAT 
ŢARA, A LUPTAT ŞI LUPTĂ DOAR 
PARTIDUL SOCIALIŞTILOR
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REZOLUŢIA MITINGULUI DIN RAIONUL STRĂȘENI
13 octombrie, 2018

Situaţia social-economică şi cea 
politică din Republica Moldova 
continuă să degradeze într-un mod 
dramatic. În ciuda tuturor asigură-
rilor din partea Guvernului, în ţară 
continuă să se intensifice criza eco-
nomică şi socială. 

În perioada ultimilor 9 ani, 
guvernarea a promovat o politică 
de jaf în raport cu regiunile ţării 
noastre. Continuă să fie închise 
întreprinderile. Populaţia aptă de 
muncă continuă să plece din țară în 
căutarea unui loc de muncă.

Într-o situaţie dezastruoasă 
s-au pomenit cele mai defavo-
rizate categorii ale societăţii – 
pensionarii, familiile numeroase 
şi cele monoparentale, persoanele 
cu nevoi speciale. Majorarea pre-
ţurilor la produsele alimentare, la 
medicamente, serviciile comunale 
face imposibilă procurarea de pro-
duse alimentare şi medicamente de 
primă necesitate. 

Continuă să se închidă şcoli, 
grădiniţe de copii, instituţii me-
dicale. Reforma administrativă, 

promovată de Guvern, va duce la 
lichidarea raioanelor şi, respectiv, 
la închiderea spitalelor şi clinicilor 
raionale. Unul din rezultatele dis-
trugerii sistemului de sănătate din 
Moldova l-a reprezentat răspîndi-
rea rujeolei şi a altor epidemii pe-
riculoase.

Multiplele iniţiative sociale, 
promovate de Preşedintele Re-
publicii Moldova şi Partidul So-
cialiştilor, sunt blocate de majo-
ritatea parlamentară şi Guvern, 
care execută cu smerenie voinţa 
oligarhilor şi a instituțiilor financi-
are internaţionale. 

Totodată, eurounioniştii aflaţi 
la putere în ţară au luat cursul spre 
lichidarea deschisă a statalităţii 
Republicii Moldova. În şcolile din 

ţară, în loc să fie predată istoria ţă-
rii noastre, continuă predarea unei 
discipline străine nouă – istoria ro-
mânilor. Nastingherit își desfășoară 
activitatea organizaţiile care mili-
tează pentru anexarea ţării noastre 
la România. Un exemplu revoltător 
în acest sens sunt aşa zisele „De-
claraţii despre unire”, adoptate de 

consiliile mai multor localităţi din 
ţară. În prezent, guvernarea și așa-
zisa opoziție pro-europeană pro-
movează proiectul de modificare 
a Constituţiei care prevede exclu-
derea din Legea Supremă a gloto-
nimului „limba moldovenească” 
şi substituirea acestuia prin cel de 
„limba română”, ceea ce înseamnă 
renunţare la limba strămoşilor noş-
tri. 

În loc să unească ţara, auto-
rităţile şi aşa-numita opoziţie 
pro-europeană fac totul pentru 
a-i dezbina pe cetățeni. În pofida 
statutului de neutralitate, consfinţit 
în Constituţia ţării, Moldova este 
forţată să adere la blocul militar 
NATO.  

În loc să facă ţara deschisă atît 

pentru Occident, cît şi pentru Est, 
guvernarea construieşte o nouă 
„cortină de fier” pe direcţia estică. 
În loc să îmbunătăţească relaţiile cu 
Rusia – partenerul nostru strategic 
– în loc să atragă investiţiile nece-
sare pentru dezvoltarea economiei 
şi crearea de noi locuri de muncă, 
regimul organizează o campanie 
antirusească agresivă.

Lipsind poporul ţării de dreptul 
constituţional la libertatea de infor-
mare din orice sursă, autorităţile au 
interzis difuzarea emisiunilor de 
ştiri şi a celor informativ-analiti-
ce produse în Rusia. Introducerea 
în Constituţie a dispoziţiei privind 
obligativitatea vectorului European 
va fi o lovitură dură adusă principi-
ilor democratice de libertate de ex-
primare şi pluralism de opinii. 

Aşa-zisa opoziţie pro-euro-
peană, prin viziunile sale, nu se 
deosebeşte prin nimic de actua-
la guvernare şi intenţionează să 
promoveze aceeaşi politică anti-
socială. Partidul Liberal-democrat 
a făcut parte din cele cinci coaliţii 
pro-europene alături de Partidul 

Democrat, iar liderii aşa-numitului 
protest civil – Maia Sandu şi Viorel 
Cibotaru – au deţinut, în coaliţiile 
pro-europene, funcții înalte de stat. 
În acest mod, ei sînt complicii di-
recţi ai guvernării criminale a ţării, 
începînd cu anul 2009.  

Astăzi, unicul partid care ac-
ţionează în interesele majorităţii 
absolute a poporului Moldovei 
este Partidul Socialiştilor din 
Republica Moldova. Principii-
le de bază ale PSRM corespund 
aspiraţiilor majorităţii cetăţenilor 
ţării noastre: trecerea la forma de 
guvernare prezidenţială, păstrarea 
statalităţii moldoveneşti şi a limbii 
moldoveneşti în Constituţie, pacea 
interetnică în ţară, statutul neu-
tru al Moldovei pe arena interna-
ţională, relansarea parteneriatului 
strategic cu Rusia, echitatea social, 
apărarea Ortodoxiei şi a valorilor 
tradiţionale. 

Noi, locuitorii raioanelor 
Strășeni și Orhei, ne exprimăm 
sprijinul plenar pentru Preşe-
dintele Republicii Moldova, Igor 
Dodon, ales prin vot direct de po-
por, pentru iniţiativele sale politice 
şi sociale, cît şi pentru Partidul So-
cialiştilor din Republica Moldova 
care îl susţine. 

Noi susținem înaintarea dom-
nului Veaceslav Anghel în calita-
te de candidat în circumscripţia 
noastră uninominală. Domnia 
sa este o persoană de încredere, 
care se bucură de stimă şi respect 
în raionul nostru, care nu va trăda 
interesele locuitorilor din raionul 
nostru. 

Îndemnăm locuitorii raionu-
lui nostru să se unească în jurul 
candidatului nostru şi al progra-
mului său pozitiv de transforma-
re şi dezvoltare a ţării noastre şi 
a fiecărei regiuni în parte.

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

9 ANI SUTE DE ŞCOLI ÎNCHISE!
CETĂŢENII PĂRĂSESC MASIV ŢARA!
SUTE DE MII DE PENSIONARI SĂRACI ŞI SALARII MIZERE 

NU 
„ALIANŢELOR PENTRU 
INTEGRARE EUROPEANĂ”!

ÎNDEMNĂM LOCUITORII RAIONULUI 
NOSTRU SĂ SE UNEASCĂ ÎN JURUL 
CANDIDATULUI NOSTRU ŞI AL 
PROGRAMULUI SĂU POZITIV DE 
TRANSFORMARE ŞI DEZVOLTARE A ŢĂRII 
NOASTRE ŞI A FIECĂREI REGIUNI ÎN PARTE

EUROUNIONIŞTII AFLAŢI LA 
PUTERE ÎN ŢARĂ AU LUAT CURSUL 
SPRE LICHIDAREA DESCHISĂ A 
STATALITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA
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2009 – 2018! DESTUL!
BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!

Veaceslav ANGHEL
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Domeniul ocupațional (specialitatea): jurist
În prezent: jurist SRL „Exclusiv Media”

Antreprenor SRL „Consacces”
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ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
PREȘEDINTELE ORGANIZAȚIEI TERITORIALE A PSRM DIN RAIONUL STRĂȘENI

VASILE BOLEA:
AVEM CU TOŢII ŞANSA DE A SCHIMBA 
SISTEMUL ŞI DE A FACE ORDINE ÎN JUSTIŢIE

Cred că nu este nevoie 
să explic în detalii situaţia 
actuală din justiţia moldo-
venească, starea legislaţiei 
şi organelor de drept mol-
doveneşti. Toţi care au avut 
măcar o dată ocazia de a 
se intersecta cu justiția, au 
simţit personal toate fărăde-
legile şi haosul care domi-
nă. Corupţia a pus stăpînire 
pe tot sistemul de justiţie 
din ţară. Cea mai mare parte 
a cetăţenilor noştri, care au 
ajuns la judecată în căuta-
rea dreptăţii, s-au ales doar 
cu un sentiment de dezilu-
zie. Oamenii se simt ne-
protejaţi. Legea nu ne mai 
ocroteşte, judecăţile nu mai 
iau partea legii şi a intere-

selor cetăţenilor de rînd. 
Această situaţie îi îngrijo-
rează nu doar pe locuitorii 
Moldovei. Fărădelegile şi 
anarhia îi sperie şi pe in-
vestitorii din străinătate, 
pe antreprenorii care ar 
dori să vină în Moldova 
să inestească. Ei nu simt 
aici protecţie, nu simt că 
banii şi interesele lor vor 
fi în siguranță. Instanţele 
de judecată nu respectă 
legea, ci apără un grup 
îngust de persoane. În ul-
timii nouă ani, am avut 
prilejul să urmărim cum 

este distrusă în mod siste-
matic justiţia. Alianţa pen-
tru integrare europeană şi-a 
schimbat doar ordinea nu-
merică dar situaţia privind 
legile a rămas neschimba-
tă. Şi acum, la alegerile ce 
urmează să aibă loc, noi 
vom avea ultima şansă de 
a schimba sistemul şi de a 
aduce la putere persoane 
care vor face ordine în jus-
tiţie şi vor declara suprema-
ţia legii. Astfel de persoane 
sînt socialiştii!  

  
Vasile BOLEA

deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova

VLADIMIR ODNOSTALCO:
BILANŢUL CELOR 9 ANI DE AFLARE LA PUTERE A EUROINTEGRATORILOR – 
LUMEA NU VEDE VIITORUL, NU ARE ÎNCREDERE ÎN ŢARĂ

Orice guvernare este apreci-
ată după calitatea vieţii pe care 
a asigurat-o cetăţenilor de rînd. 
Atunci cînd calitatea este mă-
car ceva mai înaltă decît a fost 
anterior, deja este bine. Cum 
trăim noi acum – nu este nevo-
ie să vă explic. O ducem greu. 
Oamenii nu-şi văd viitorul, nu 
au încredere în ţară, pleacă din 
Moldova. Tinerii care au rude 
peste hotare, care au o aseme-
nea posibilitate - pleacă  din 
Moldova pentru totdeauna şi 
în cel mai scurt timp, imediat 
după absolvirea şcolii. Este un 
lux să-ţi faci studiile superioa-
re în ţara noastră, cu toate că 
ni s-a promis studii gratuite. Şi 

ce se face pentru familiile tine-
re? Medicina este scumpă, iar 
achitările încep chiar din ma-
ternitate. Apoi urmează grădi-
niţa de copii, unde iarăşi eşti 
nevoit să plăteşti cu avans. La 
şcoală ce avem? Iarăşi colec-
tări de bani. Pentru geamuri, 
pentru bănci, pentru progra-
mul prelungit după ore… Ce 
urmează? Lucrul? De lucru 
nu este. Nimic, în special să te 
angajezi pe specialitate. Şi ce 
avem în final? Pensii care nu-ţi 
ajung pentru nimic. Noi decla-
răm că această situaţie nu mai 
poate continua.

Vladimir ODNOSTALCO
Deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova


