Alegerile parlamentare

Cine poate deveni candidat
la funcția de deputat
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din partea PSRM?

Noi toți suntem în aceeași barcă
Un interviu amplu privind
situația din țară, cu Președintele
Republicii Moldova, Igor Dodon.
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ÎNTREVEDEREA DODON-PUTIN
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ERDOGAN
Igor Dodon s-a întîlnit

cu Președintele Franței
Igor Dodon a avut o

?????????
întrevedere cu Președintele

Franței, Emmanuel Macron.
Despre ce au discutat cei doi
lideri?

Președintele Turciei
a vizitat Moldova
Înțelegerile la care au
ajuns cei doi Președinți,
inaugurarea Președinției,
vizita în Găgăuzia.
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VLADIMIR PUTIN A MENȚIONAT IMPORTANȚA
DEZVOLTĂRII RELAȚIILOR CU MOLDOVA
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul vizitei sale oficiale la
Moscova. În cursul întrevederii, părțile au discutat o serie de chestiuni importante cu privire la situația în lume, dezvoltarea relațiilor
bilaterale, reglementarea conflictului transnistrian și operațiunea comună de menținere a păcii de pe Nistru, extinderea comerțului
bilateral și situația migranților din Moldova care activează pe teritoriul Rusiei.

Igor Dodon și Vladimir Putin au apreciat înalt primul Forum
Economic moldo-rus, care a avut loc la Chișinău, și care va da
un nou impuls dezvoltării relațiilor bilaterale în diferite domenii ale economiei.
Părțile au discutat extinderea sortimentului produselor de
origine moldovenească, care vor fi exportate pe piața rusă.

REZULTATELE ÎNTREVEDERII

PREȘEDINȚILOR

1

3

CONFORM
ARTICOLULUI
26 ȘI 27
INVESTIȚII
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DE INVESTIȚII
ÎN PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ
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Din 1 ianuarie 2019, migranții
din Republica Moldova,
care au încălcat articolele
26 și 27 a Legii Federale
privind „Procedura de intrare
în Federația Rusă și ieșire
din Federația Rusă”, vor fi
amnistiați.

Partea rusă și
moldovenească au discutat
detaliat oportunitatea de
a atrage investițiile ruse în
valoare de sute de milioane
de dolari.

EXPORTUL PRODUSELOR

ELIMINAREA
TAXELOR
VAMALE

MOLDOVEI ȘI RUSIEI
MIGRANȚII

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a dat un răspuns pozitiv la rugămintea lui Igor Dodon privind amnistierea
migranților lucrători moldoveni conform articolului 27 a Legii
Federale: „Procedura de intrare în Federația Rusă și ieșire din
Federația Rusă”.
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Din 1 ianuarie, 2019 vor fi eliminate taxele vamale de export în Rusia pentru toate produsele fabricate în Moldova: legume, fructe (mere,
cireșe, prune, nectarine etc.), conserve de fructe
și legume, precum și produsele vitivinicole.

SFERA UMANITARĂ

LOCURI BUGETARE
SUPLIMENTARE

PENTRU STUDENȚI
S-a convenit de a declara anul 2019 –
Anul Moldovei în Rusia, iar 2020 – anul
Rusiei în Moldova și de a elabora un plan
al activităților comune. De asemena, se
examinează oportunitatea de a extinde
semnificativ numărul burselor pentru
cetățenii moldoveni, care doresc să
studieze în universitățile ruse, începînd cu
anul următor de învățămînt.

PUTIN ȘI DODON

AU CONVENIT SĂ DECLARE ANUL

2019
ANUL
2020
ANUL
MOLDOVEI

ÎN RUSIA

RUSIEI

ÎN MOLDOVA
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PATRIARHUL KIRIL I-A CONFERIT LUI IGOR DODON
ORDINUL „SF. CUVIOS SERGHIE DE RADONEJ”
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu
Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Sanctitatea Sa
i-a conferit Președintelui Republicii Moldova, Ordinul „Sf. Cuvios Serghie de
Radonej”, care urma să-l acorde în cadrul vizitei sale pastorale în Republica
Moldova, pentru atenția acordată sprijinului activ a inițiativelor publice
bisericești ale Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Popoarele noastre au valori spirituale comune și o Biserică ortodoxă
comună. Biserica Moldovei este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe
Ruse. Așa a fost, este și, sunt sigur că așa va fi și în continuare.

Igor Dodon

Președintele Republicii Moldova Igor Dodon și Patriarhul
Kiril au discutat mai multe chestiuni cu privire la sprijinirea valorilor ortodoxe și familiale în
Republica Moldova. ”Popoarele
noastre au valori spirituale comune și o Biserică ortodoxă comună,
din care face parte și Mitropolia
Moldovei”, a remarcat Igor Dodon.
- Așa a fost, este și, sunt sigur că așa va fi și în continuare. Мajoritatea covîrșitoare a

credincioșilor creștini ortodocși
din Moldova sînt de aceeași părere”. Președintele Republicii
Moldova a expus din nou idea de
a desfășura pe teritoriul Republicii Moldova, un sobor a tuturor
creștinilor ortodocși. Părțile au
pus în discuție termenele vizitei
pastorale a Patriarhului Kiril în
Moldova. Igor Dodon a exprimat
speranța că Sanctitatea Sa ne va
vizita țara în timpul imediat următor.

Igor Dodon a remarcat
perspectivele favorabile a relațiilor
interparlamentare moldo-ruse
Președintele Republicii Moldova Igor Dodon a avut o întrevedere
cu președintele Dumei de Stat a Federației Ruse Veaceslav Volodin.
Părțile au discutat despre dezvoltarea
relațiilor moldo-ruse la etapa actuală.
Igor Dodon și Veaceslav Volodin au dat
o apreciere bună primei ediții a Forumului economic moldo-rus, care a avut loc
la Chișinău.
Președintele Republicii Moldova a
menționat necesitatea restabilirii relațiilor
de prietenie și parteneriat dintre țările
noastre, la toate nivelurile de guvernare,

în special la nivel interparlamentar. Igor
Dodon a reiterat că pentru acest lucru se
prevăd perspective favorabile după alegerile parlamentare din Moldova, preconizate pentru 24 februarie 2019, în cadrul
cărora Partidul Socialiștilor, care pledează pentru un parteneriat strategic și prietenie cu Rusia, va obține majoritatea în
noul Parlament.

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA A DEPUS FLORI LA MONUMENTUL SOLDATULUI NECUNOSCUT
În cadrul vizitei oficiale la Moscova, Președintele Republicii
Moldova, Igor Dodon, a depus o coroană de flori la
Monumentul Soldatului Necunoscut din grădina Aleksandrovski
”Pentru mine, cît și pentru milioane de compatrioți, amintirea despre Marele Război
Pentru Apărarea Patriei este sfîntă”, a menționat Igor Dodon. – Pentru mine, ziua de 9
Mai va rămîne pentru totdeauna Ziua Victoriei – cea mai măreață sărbătoare din istoria
noastră. Este important să ne pregătim pentru aniversarea a 75-a de la operațiunea IașiChișinău, care va fi celebrată la anul viitor și, 75 de ani de la aniversarea victoriei asupra
fascismului în 2020”.

Tehnică rusească
pentru Moldova
Partea rusească a prezentat
tehnica care va fi transmisă
în Republica Moldova în
rezultatul înțelegerilor la
care au ajuns președinții
Rusiei și Moldovei.

www.socialistii.md

3

SOCIALIȘTII

LIDER

IGOR DODON: NOI TOȚI SUNTEM ÎN ACEEAȘI BARCĂ
În Republica Moldova se apropie alegerile parlamentare. Ele pot fi cruciale pentru țară: victoria Partidului pro-prezidențial Partidul Socialiștilor va pune capăt crizei
politice din ultimii ani în care se află țara. Președintele Igor Dodon pledează pentru un parteneriat strategic cu Rusia, dar Parlamentul și Guvernul duc țara spre Occident.
Președintele țării, Igor Dodon a acordat un interviu pentru revista ”MK”, cît și pentru postul de televiziune NTV Moldova. Noi am selectat cele mai interesante întrebări și
răspunsuri din cadrul acestor două interviuri.
— Domnule Președinte, a
urmat o nouă vizită în Rusia și
întîlnirea cu Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Care este
bilanțul acesteia?
— A fost o vizită foarte productivă. Am discutat despre întreaga gamă de relații bilaterale
și am ajuns la înțelegeri în patru
domenii importante. În primul
rând, de la 1 ianuarie 2019 mai
mult de 200 de mii de cetățeni
ai Republicii Moldova în Rusia,
care cad sub incidența legii cu
privire la intrarea și ieșirea din
Rusia, care au încălcării ale articolelor 26 și 27, vor fi amnistiați.
Acesta este un pas de o mare
importanță pentru cetățenii noștri
din partea colegilor ruși. Și întro oarecare măsură cred că este
un gest de bunăvoință din partea
Rusiei în favoarea acelor forțe
din Republica Moldova care
pledează pentru o relatie de prietenie cu Rusia. Avînd în vedere
viitoarele alegeri parlamentare,
nu este exclus că, dacă la putere vor veni din nou așa-numiții
„pro-europeni” (ceea ce este
puțin probabil), care au avut mai
multe acțiuni antirusești, amnistia a 200 de mii de concetățeni
de-ai noștri, poate fi revizuită sau
chiar anulată. Și, într-o oarecare
măsură chiar este logic. Cred că
partenerii noștri rusi așteaptă un
răspuns prietenos de la partea
moldovenească, inclusiv după
alegeri. Alte înțelegeri importante la care am ajuns: privind exportul - vor fi excluse taxe vamale la exportul pe piața rusă pentru
anumite categorii de mărfuri
moldovenești, și anume legume,
fructe (mere, cireșe, prune, nectarine etc.), conserve de fructe și
legume și produse vitivinicole.
De asemenea, am discutat despre oportunitățile investițiilor în
economia Republicii Moldova
și consolidarea cooperării umanitare - creșterea numărului de
burse pentru studenții noștri în
universitățile din Rusia, precum
și declararea reciprocă – anul
2019 - anul Moldovei în Rusia,
iar în 2020 - viceversa.
- De curînd v-ați întors de la
summit-ului internațional de la
Erevan. Probabil a fost interesant să vizitați Armenia după
”revoluția de catifea”? Vizita a
fost cu succes?
A
fost
summit-ul
Organizației Internaționale a
Francofoniei. Moldova este
membru al acestei organizații
încă din anii 90. Dintre toate
limbile străine în Moldova, pe
primul loc este limba franceză –
limba rusă, noi desigur că nu o
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Europene, care sunt implicați în
negocierile din cadrul formatului 5+2 privind Transnistria, pot
avea un rol important și decisiv
în soluționarea problemei. Și Occidentul, și Rusia are nevoie de o
”poveste de succes” în domeniul
diplomației, pentru a demonstra
că sunt capabile de a negocia.

populație își dorește o apropiere
de Federația Rusă, aderarea la
Uniunea Economică Euroasiatică. O altă parte din populație
își dorește aderarea la UE. Însă,
80% sunt pentru menținerea
relațiilor bune cu UE și în același
timp restabilirea parteneriatului
strategic cu Federația Rusă. Dacă
ar fi ca Republica Moldova să fie
- Nu vreau să fiu pesimist, pusă în situația de-a alege ”sau
- Dacă nu este un secret, dar la timpul său, spre sfîrșitul - sau”, așa cum a fost în Ucraidespre ce ați discutat cu Ma- guvernării Șevardnadze, con- na, atunci acest lucru va duce
cron?
flictul din Osetia de Sud se la destabilizare. Prin urmare,
- Discuțiile au fost pe trei considera cel mai aproape de singura poziție corectă este de a
dimensiuni. Prima – relațiile bi- soluționare din spațiul post-so- avea relații bune și cu unii, și cu
laterale dintre țările noastre. A vietic...
alții. În aceste zile, în Parlament
doua, desigur că Macron a fost
- După părerea mea nu este s-a încercat să se supună votului
interesat de ce se întîmplă în corect să comparăm Georgia și subiectul cu privire la introduceMoldova în ajunul alegerilor par- Moldova. În Georgia, sînt în- rea în Constituție, a vectorului
lamentare și viziunea mea asupra treprinse activ acțiuni de adera- de integrarea europeană a RM
direcției în care trebuie să mear- re la NATO. În Moldova nu se – integrarea europeană. Însă este
un drum care nu
duce
nicăieri.
CHIAR ȘI ACEI DEPUTAȚI CARE SE CONSIDERĂ
Noi avem regiuni precum GăPRO-EUROPENI NU MAI CRED ÎN VECTORUL
găuzia, TransnisEUROPEAN ȘI NU DORESC INTRODUCEREA
tria, unde 98%
ACESTUIA ÎN CONSTITUȚIE
din
populație
pledează pentru aderarea la
gă țara. Eu am reiterat ceea ce am pune întrebarea despre aderarea UEEA. În nordul țării, 60% din
declarat și anterior în cadrul altor la NATO. În Constituția noas- populație sunt pentru UEEA.
platforme: consider că Republica tră scrie, că Republica Moldova Prin urmare, asemenea încercări
Moldova trebuie să se dezvolte este un stat neutru. Una dintre aduc cu sine multe probleme.
în calitate de stat independent și obligațiile mele este de a obține După părerea mea, astfel de proneutru, care să aibă relații bune recunoașterea acestui statut la bleme se decid nu în parlament,
atît cu statele din Est, cît și din nivel internațional. Moldova nu dar prin referendum. Se cuvine
Vest. Avem Acordul de Asociere poate adera nici la NATO și nici să întrebăm poporul încotro trecu UE. De asemenea, în acest an la OTSC. Statutul de neutralita- buie să se miște țara.
am devenit observatori în cadrul te este unica garanție de a păstra
- Aș putea să aflu mai multe
UEEA. Cel de-al treilea subiect țara. O treime din populația țării
a fost Transnistria. După păre- este vorbitoare de limbă rusă. despre votare? Votarea a eșuat.
rea mea, Franța și Germania, fi- Practic societatea este împărțită După părerea dumneavoastră,
ind doi membri activi ai Uniunii în două părți. Jumătate din de ce? Căci în Parlament, maconsiderăm limbă străină. În cadrul lucrărilor summit-ului de la
Erevan au participat președinți și
prim-miniștri a peste 40 de state.
Prin urmare, a fost o platformă
favorabilă pentru întîlnirile bilaterale. Am desfășurat un șir de
întrevederi importante, inclusiv
cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

joritatea deputaților pledează
pentru integrarea europeană
– chiar și Alianța care timp de
9 ani a fost la guvernare așa și
s-a numit Alianța pentru Integrarea Europeană...
- Chiar și acei parlamentari
care se numesc pro-europeni,
deja nu mai cred în vectorul european și nu vor introducerea
acestuia în Constituție. Și da, nu
este corect ca ideologia unor anumite partide să devină ideologia
întregului stat, deoarece acest lucru este antidemocratic și încalcă
principiul pluralismului de opinii. Eșecul votării în Parlament
este un lucru favorabil pentru
țară. Nu se poate de introdus în
Constituție o ideologie. Ce va însemna acest lucru – vin la guvernare partidele pro-europene, introduc integrarea europeană, vin
alte partide – introduc altceva.
Trebuie să avem o politică promoldovenească clară. Nu trebuie
să transformăm Constituția întro bufonerie și să o modificăm
odată cu venirea unui sau altui
politician. Democrații vor putea
să revină la acest subiect nu mai
devreme decît peste un an. Este
de înțeles că pînă la alegeri nu
vor reuși să facă nimic. Dar după
alegeri va fi o altă majoritate parlamentară și atît.
- Nu putem să nu remarcăm
noua întrevedere, pe care ați
avut-o cu președintele Turciei
- Recep Tayyip Erdogan, care
a vizitat Republica Moldova.
Care sunt rezultatele acestei
vizite pentru țară?
- Cînd în Republica Moldova
vine un lider de o asemenea anvergură cum este Erdogan, acest
lucru este un succes pentru întreaga țară. Noi am avut 3 întrevederi în ultimul an și jumătate.
Apropo, Președintele Turciei a
fost primul președinte care mi-a
transmis felicitări prin telefon
pentru funcția de Președinte
a Republicii Moldova, încă la
sfîrșitul anului 2016. Cu toate
acestea, trebuie să menționez
că vizita nu a fost o simplă formalitate. Multe rezultate importante au fost obținute în cadrul
relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Turcia. Cel mai
important document semnat este
documentul de parteneriat strategic. Pînă acum am avut parteneriate strategice cu Rusia, UE,
SUA, dar acum avem un cadru de
reglementare, un acord bilateral
care implică stabilirea relațiilor
noastre la nivel de parteneriat strategic. Ceea ce este
foarte important.
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- Recent ați avut o
întrevedere cu bașcanul
Găgăuziei, Irina Vlah.
Ce se petrece în Găgăuzia?
- Cu Irina Vlah avem întrevederi foarte des. Găgăuzii sunt
cei mai stataliști cetățeni. Ei își
doresc să trăiască în Republica
Moldova. Ei sunt categoric împotriva faptului ca Republica
Moldova să devină parte componentă a României. Chiar dacă
această regiune nu este una foarte mare (140-150 de mii de oameni), este o ancoră a statalității.
În cazul în care Moldova își
pierde statalitatea, ei au dreptul
la autodeterminare. Găgăuzii
mereu au fost pentru relații de
prietenie cu Federația Rusă. La
referendum 90% dintre găgăuzi
au votat pentru aderarea la Uniunea Vamală. Ei m-au susținut pe
mine: peste 90% au votat la alegeri pentru candidatura mea. În
2015 noi am susținut-o pe Irina
Vlah în cadrul alegerilor pentru
funcția de bașcan, unde a fost
unica femeie împotriva a zeci
de bărbați. Sub conducerea ei, în
Găgăuzia au loc multe schimbări
spre bine.
- În curînd, acolo vor avea
loc alegerile Başcanului regiunii. Cum apreciaţi dvs. şansele
Irinei Vlad, care deţine acest
post în prezent?
- Başcanul în exerciţiu al
Găgăuziei, Irina Vlah, are toate
şansele să obţină cel de-al doilea
mandat în alegerile pentru postul
de başcan, care vor avea loc în
luna mai, anul viitor.
Şi eu, şi Partidul Socialiştilor o vom sprijini pe Irina Vlah
în viitorul scrutin. Trebuie să
recunoaştem că în cei trei ani şi
jumătate, în ciuda afirmaţiilor
scepticilor, care nu credeau că o
femeie ar putea conduce Găgăuzia, în toţi anii de independenţă
a regiunii aceasta nu a avut un
başcan mai bun.
În perioada ce a trecut, ea a
făcut foarte multe pentru Găgăuzia. Toate investiţiile lui Erdogan
în Găgăuzia din ultimii cîţiva ani
reprezintă un merit al Irinei Vlah.
- Să discutăm şi despre
Transnistria. La 6 septembrie, aţi avut o întrevedere cu
liderul transnistrean, Vadim
Krasnoselski. Ce aţi discutat?
Aţi găsit limbă comună?
- Aceasta a fost cea de-a patra
întrevedere dintre noi. Imediat
după alegerea mea în funcția de
preşedinte, am mers la Bender.
Acolo, în ianuarie, 2017, a avut
loc prima mea întrevedere cu
Vadim Krasnoselski. Am stat,
am discutat şi am convenit să
soluţionăm problemele cu care
se confruntă locuitorii şi de pe
malul stîng, şi de pe cel drept al
Nistrului. Am stabilit 8 puncte.
Patru – la propunerea Tiraspolului şi altele patru – la propunerea
Chişinăului. Şase din aceste opt
puncte le-am rezolvat timp de
un an şi jumătate. Anume aceste

subiecte le-am discutat cu Vadim
Krasnoselski la 6 septembrie, în
timpul întrevederii de la reşedinţa de la Condriţa. Am convenit ca
următoarea întrevedere să aibă
loc pînă la sfîrşitul anului curent.
Astfel, dialogul este foarte bun.
Eu le înţeleg poziţia. Ei spun:
poporul transnistrean se pronunţă pentru independenţă, pentru
propria statalitate. Totuşi, soluţionarea problemelor curente are
o importanţă foarte mare pentru
viitorul nostru comun.
— Cum ați ajuns la un numitor comun în cazul numerelor auto?
- Pe automobilele transnistrene vor fi numere neutre, aşa cum

randum al lui Kozak – 2”?
- Echipa prezidențială a elaborat principiile de reglementare
politică a conflictului. Unul din
consilierii mei, Vasile Şova, este
cel mai bun specialist în această
problemă. Astfel, noi avem propria viziune. Totuşi, este prematur să o discutăm public.
- Transnistria va accepta
doar un plan venit din Rusia.
La timpul lor, ei au acceptat
Planul Kozak, mai bine zis ei
au fost impuşi…
- Eu nu cunosc toate amănuntele privind negocierile în
cadrul Planului Kozak. Totuşi,
acest document deja ţine de trecut. În viitor poate exista doar

avantajoasă pentru Transnistria.
Sînt convins că majoritatea locuitorilor de acolo ar dori să iasă
din această stare neagră de nerecunoaştere.
- Cu domnul Kozak discutaţi problema Transnistriei?
- Noi discutăm toate problemele ce vizează Moldova.
- Odată ce am abordat subiectul despre alegeri: anul viitor, la 24 februarie, în ţară vor
avea loc alegeri pentru Parlament. Care este rolul Preşedintelui ţării în acestea?
- Viitoarele alegeri parlamentare vor fi pentru preşedintele
ţării un fel de Rubicon. Alegeri-

DODON ȘI PUTIN AU CONVENIT:
200 MII DE CETĂȚENI AI MOLDOVEI
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cer standardele internaţionale,
astfel proprietarii lor se vor putea deplasa în afara R. Moldova.
De la începutul lunii septembrie,
aceste numere sînt eliberate pentru automobilele înregistrate în
Transnistria. Anterior, cu numere
transnistrene nu era posibil să călătoreşti în ţările UE.
- Care este poziţia dvs. referitor la operațiunea de pacificare?
- În acest an s-au împlinit 26
de ani ai operaţiunii de pacificare de pe Nistru. În toţi aceşti 26
de ani, pacificatorii au făcut faţă
misiunii pe care o au. Este o misiune reuşită, care trebuie să fie
continuată. Nu sînt de acord cu
iniţiativele privind suspendarea
operaţiunii sau modificarea formatului acesteia.

un plan moldovenesc. Va fi el
acceptat sau ba? Pentru aceasta
trebuie să ne adunăm la masa
de negocieri şi să discutăm. Declar în mod repetat: dacă cineva
crede: Moldova las-să plece în
UE, în NATO, în România, iar
Transnistria va fi aparte, apoi să
ştiţi că aşa nu va fi. Aşa şi i-am
spus domnului Krasnoselski:
„Vadim Nikolaevici, sîntem cu
toţii într-o barcă”. Eu îi înţeleg
pe transnistreni. Eu îl înţeleg pe
domnul Krasnoselski. Atunci
cînd, la Chişinău, autorităţile
oficiale – Parlamentul, Guvernul
– declară despre aderarea ţării la
NATO, cînd se fac tentative de
a include în Constituţie vectorul
european, cînd se produc alte
acţiuni, cei de acolo îmi spun:
„Domnule Dodon, şi despre ce

le, practic, coincid cu încheierea
perioadei de doi ani ai mandantului de şef al statului şi doi ani de
blocare a activităţii sale de către
alianţa de guvernămînt. Eu numi pot permite să accept şi pentru următorii doi ani o situaţie în
care majoritatea parlamentară ar
bloca activitatea preşedintelui ţării. Nu pot să permit aşa ceva. De
aceea, rolul preşedintelui ţării,
după aceste alegeri, rolul meu,
aşa cum îl văd eu – noi trebuie să
facem tot posibilul, şi vom face
tot posibilul pentru a schimba situaţia. Pentru majoritatea cetăţenilor ţării, alegerile ce se apropie
reprezintă un fel de lumină la capătul tunelului. Oamenii cred cu
tot dinadinsul că după alegeri situaţia se va schimba. Dacă nu se
va schimba, dacă cineva crede că

sele să învingă în alegerile care
vor avea loc peste 4 luni. Sînt
de părere că formaţiunea proprezidenţială PSRM va depune
toate eforturile pentru a obţine
o victorie convingătoare, pentru
a prelua puterea şi a pune capăt
dezastrului din ţară.
- Şi dacă, totuşi, nu veţi obţine majoritatea de locuri în
Parlament?
- În acest caz, odată ce avem
acum sistemul electoral mixt,
vom putea discuta cu deputaţii
independenţi pentru a alcătui o
majoritate parlamentară. Dacă
nu va merge aşa, nu exclude
că după alegerile parlamentare
din februarie vom avea alegeri
parlamentare anticipate în anul
viitor. Nu cred să fie posibile
careva coaliţii parlamentare cu
actualul partid de guvernămînt
sau cu opoziţia pro-europeană.
- Totuşi, se zvoneşte că aţi
putea accepta o alianţă cu
Partidul democrat şi cu liderul acestuia, oligarhul Plahotniuc…
- Plahotniuc mereu a făcut
coaliţii cu cei de dreapta. Şi cei
care răspîndesc astfel de zvonuri sînt anume cei care au făcut
aceste coaliţii timp de nouă ani.
Partidul Socialiştilor este cel mai
puternic partid şi pentru a-l discredita, se spun multe lucruri.
Sarcina noastră e să obţinem
majoritatea parlamentară. După
aceasta noi vom revedea împuternicirile Preşedintelui ţării. Eu
sînt adeptul formei prezidenţiale
de guvernare. Bineînţeles, acest
lucru va ţine doar de următorul
preşedinte al ţării.

- Se pare că Plahotniuc şi
Guvernul său nu prea sînt pe
placul Occidentului. Asupra
acestui lucru indică şi recenta
rezoluţie a Parlamentului European cu critici pe adresa
NU CRED SĂ FIE POSIBILE CAREVA COALIŢII
Moldovei, şi
- Nu toţi la Chişinău sunt
PARLAMENTARE CU ACTUALUL PARTID DE
sistarea asisde acord cu dvs. La 22 iunie,
tenţei financiAdunarea Generală a ONU a
GUVERNĂMÎNT SAU CU OPOZIŢIA PRO-EUROPEANĂ.
are din partea
votat pozitiv proiectul de rezoluţie, propus de Moldova, care
Uniunii Eurocheamă la retragerea completă am putea discuta acolo?”. Poate, va putea iarăşi rupe ba de-acolo, pene. În acelaşi timp, s-a fora trupelor militare ruse din re- ei au dreptate. Din păcate, a fost de de dincolo şi va forma iarăşi o mat o coaliţie pro-occidentală
giune.
război, au murit oameni. Totuşi, coaliţie, aşa ceva este imposibil. reprezentată de Maia Sandu
- Aşa pun problema Guvernul eu cred că, recunoscînd greşelişi Andrei Năstase. Acuzaţiile
- Nu ați obosit de situaţia de falsificare a alegerilor sînt,
şi majoritatea parlamentară reie- le din ambele părţi, trebuie să ne
şind din propriile interese politi- mişcăm mai departe. Iar viitorul cînd dvs., Preşedintele ţării, adesea, un trăgaci pentru rece interne. Ei se pregătesc pentru nostru va exista doar dacă vom fi sînteţi, „temporar suspendat voluţiile colorate. Este posibil
alegerile parlamentare. Sînt nişte împreună. Împreună vom fi mai din funcţie” pentru a aproba în Moldova un astfel de scenatentative de a-şi asigura sprijinul puternici. Noi deja avem o bună deciziile pe care le respingeţi? riu?
- Cred că în Moldova există
Pot fi întreprinse
NOI TREBUIE SĂ AVEM O POLITICĂ PROastfel de riscuri. Nu pentru că ar
careva acțiuni?
- Eu am doar fi o ofertă din Vest sau din Est, ci
MOLDOVENEASCĂ CLARĂ. NU TREBUIE SĂ FACEM
două
variante. pentru că lumea a obosit de tot
O BUFONERIE DIN CONSTITUȚIE ŞI SĂ O SCHIMBĂM Sau victoria în ce s-a întîmplat în ultimul timp.
parlamentare, sau Dacă Partidul Democrat de guDUPĂ PLACUL FIECĂRUI POLITICIAN.
revoluţia. Nu ac- vernămînt va încerca iarăşi, prin
cept varianta cu careva instrumente, să-şi credin partea Occidentului, publici- ancoră a statalităţii moldoveneşti revoluţia. La ce bun ne trebuie eze o majoritate parlamentară
tate şi declaraţii deşarte.
- Găgăuzia. Sînt convins că solu- nouă o destabilizare a situaţiei, comodă, nu exclud că un astfel
ţionarea problemei transnistrene noi avem alături Ucraina, am vă- de scenariu după alegerile par- Aveţi cumva propria viziu- va consolida statalitatea moldo- zut cu toţii ce s-a întîmplat aco- lamentare s-ar putea întîmpla în
ne privind soluţionarea proble- venească. După aceasta, nici într- lo. De aceea eu susţin activ Par- Moldova şi se va declanşa acesta
mei transnistrene? Este astăzi un fel de NATO Moldova nu va tidul Socialiştilor, care, potrivit în rezultatul unui impuls neconposibil un oarecare „Memo- merge. Niciodată. Este o variantă tuturor sondajelor, are toate şan- trolat al cetăţenilor ţării.

www.socialistii.md
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IGOR DODON: NOI VREM ȘI PUTEM DEVENI O PLATFORMĂ
DE NEGOCIERI ÎNTRE OCCIDENT ȘI ORIENT

Președintele Igor Dodon a rostit un discurs în cadrul ședinței plenare a celei de-a XVII-a ediții a summit-ului Organizației
Internaționale a Francofoniei care s-a desfășurat în capitala Armeniei, Erevan și care a întrunit zeci de șefi de stat și prim-miniștri.
Este o mare onoare pentru mine să
particip la cel de-al XVII-lea Summit al Organizației Internaționale a
Francofoniei, dar și am deosebita
plăcere să mă aflu la Erevan, care în
aceste zile celebrează două mii opt
sute de ani de la înființare. Mai întîi
de toate, aș dori să mulțumesc guvernului armean pentru organizarea
excelentă a summit-ului.
Totodată, permiteți-mi să exprim sincere condoleanțe Armeniei
și Franței în legătură cu trecerea
în neființă a celui care rămîne a fi
marele Ambasador al Francofoniei – Charles Aznavour. Transmit
condoleanțe și poporului vietnamez
greu încercat în aceste momente
de decesul Președintelui Tran Dai
Quang. Cuvinte de compasiune și
încurajare adresez și poporului din
Haiti, lovit de un cutremur.
Pentru Republica Moldova, dar
și pentru mine personal, ca vorbitor
de limba franceză, este o adevărată

Organizația Internațională a Francofoniei, concretizată la Chișinău prin
desfășurarea mai multor evenimente: cea de-a 26-a reuniune a Adunării Regionale Europene din cadrul
Adunării Parlamentare a Francofoniei, conferința „Diplomație academică”, precum și cea de-a opta
conferință a Asociației francofone a
curților constituționale.
Prin intermediul unor asemenea acțiuni, Francofonia contribuie
de-a dreptul la dezvoltarea durabilă
a statului de drept, la promovarea
modernității, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a
diversității lingvistice și culturale,
precum și a altor valori umaniste.
Cu această deosebită ocazie, aș
vrea să exprim interesul țării mele
de a participa în continuare la programele Organizației Internaționale
a Francofoniei și de a împărtăși
experiența noastră cu statele membre în domeniile învățămîntului, cieri între Occident și Orient. StrateAcest lucru ne permite să ne
gia noastră de bază este de a fi prie- dezvoltăm economia fără să fim
CEA MAI MARE BOGĂȚIE A REPUBLICII MOLDOVA O
teni atît cu Europa și Statele Unite, implicați în jocuri geopolitice îmREPREZINTĂ OAMENII, POPORUL. IAR ABILITĂȚILE NOASTRE
cît și cu Rusia și celelalte țări din potriva cuiva. Ne-am dori o Europă
fosta Uniune Sovietică. Îmi exprim comună de la Lisabona pînă la VlaDE COMUNICARE, TRADIȚIILE CULTURALE, DAR ȘI ISTORIA
ferma convingere că în acest sens divostok – și considerăm această viNOASTRĂ COMPLICATĂ NE FAC O ȚARĂ DE LEGĂTURĂ, O ȚARĂ
avem consimțămîntul partenerilor ziune drept un proiect important al
DE DIALOG ÎNTRE CIVILIZAȚII.
noștri externi.
viitorului.
Fără îndoială, interesele naționale
Susținem inițiativa „Liberi îmmîndrie și un mare privilegiu de a științei, culturii, economiei, mediu- ne dictează să construim și o politi- preună” și stabilirea Rețelei Franface parte din marea familie franco- lui și tehnologiei informaționale.
că economică echilibrată. Coopera- cofone de prevenire a radicalizării
fonă, în numele dezvoltării culturii
Societatea moldovenească este rea în contextul mai multor proiecte și a extremismului, ce pot duce la
și tradițiilor noastre naționale.
unică datorită bilingvismului său și integraționiste este un mare bene- terorism. Totodată, susținem acțiuni
Republica Moldova este o țară chiar trilingvismului, pentru că toți ficiu pentru țara noastră. Moldova pentru promovarea dialogului între
tradițional francofonă. Chiar și în cetățenii noștri vorbesc egal limba întreține acorduri de liber schimb culturi și respectarea diversităților
perioada sovietică, limba franceză moldovenească – limba de stat, lim- cu Uniunea Europeană, cu Comuni- culturale care vizează în special tia fost prima limbă străină preda- ba rusă și limba franceză sau engle- tatea Statelor Independente, cu Tur- neretul.
tă în școlile moldovenești. Astăzi, ză. Cea mai mare bogăție a Republi- cia, precum și cu alte țări.
aceasta rămîne a fi limba străină cu cii Moldova o reprezintă oamenii,
cea mai mare pondere în Republica poporul. Iar abilitățile noastre de
NOI VREM ȘI PUTEM DEVENI O PLATFORMĂ DE NEGOCIERI
Moldova.
comunicare, tradițiile culturale, dar
ÎNTRE OCCIDENT ȘI ORIENT. STRATEGIA NOASTRĂ DE BAZĂ
Cunoscînd în țara noastră o și istoria noastră complicată ne fac
ESTE DE A FI PRIETENI ATÎT CU EUROPA ȘI STATELE UNITE,
dezvoltare dinamică, Francofonia o țară de legătură, o țară de dialog
CÎT ȘI CU RUSIA ȘI CELELALTE ȚĂRI DIN FOSTA UNIUNE
este o parte integrantă a societății între civilizații.
moldovenești. Ma bucur să menționez
Aceasta înseamnă că noi vrem și
SOVIETICĂ.
că avem o colaborare fructuoasă cu putem deveni o platformă de nego-
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ȚĂRI membre

Organizația Internațională a Francofoniei este o organizație internațională de cooperare a
țărilor francofone din întreaga lume, care întrunește 58 de membri, printre care țări sau regiuni,
precum și 26 de observatori. Principalul criteriu de aderare la organizație nu este nivelul de
cunoaștere a limbii franceze a statelor (deși acest lucru este binevenit), ci mai degrabă legăturile
culturale cu Franța care s-au dezvoltat de-a lungul deceniilor și chiar secolelor. Motto-ul
organizației este expresia franceză «Egalitate, complementaritate, solidaritate» (fr. „Egalite,
complementarite, solidarite”)
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DE ȚĂRI

cu statut
de observator

Republica Moldova

este membru al Organizației Internaționale
a Francofoniei

din anul 1996
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PREȘEDINTELE DODON A AVUT O ÎNTREVEDERE CU PREȘEDINTELE FRANȚEI
DODON CĂTRE MACRON: FRANȚA RĂMÎNE
UNUL DINTRE PARTENERII STRATEGICI
AI MOLDOVEI ÎN EUROPA
Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu președintele Franței, Emmanuel Macron.
În cadrul întrevederii, părțile au discutat o gamă largă de chestiuni cu privire la
relațiile bilaterale.
a declarat președintele RM.
Igor Dodon a remarcat de
asemenea ascensiunea dialogului dintre țările noastre în
domeniul culturii și educației,
unde un rolul principal îl are
Alianța Franceză din Moldova, grație programelor căreia
studenții noștri au posibilitate
să-și facă studiile în Franța.
„Un rol considerabil în
consolidarea relațiilor bilaterale îl are diaspora
moldovenească din Franța” - a mai menționat șeful
statului.Vorbind despre politica externă a Republicii Moldova, Președintele Igor Dodon a reiterat în
mod special, că țara noastră tinde să dezvolte relații
echilibrate și reciproc avantajoase atît cu partenerii
din Vest, cît și din Est. În același timp, Igor Dodon

a declarat că vom menține și consolida principiul
constituțional de neutralitate permanentă a Moldovei.
În acest context Președintele Moldovei a discutat cu Președintele Franței perspectivele de reglementare a conflictului transnistrean. În special,
partea franceză a fost îndemnată să participe mult
mai activ la consultările pe marginea acestei probleme, alături de Germania, Rusia și alți actori externi,
participanți ai formatul oficial recunoscut „5+2”.
„Consider, că implicarea Parisului, inclusiv în
De asemenea, Igor Dodon a subliniat, că timp de
cadrul
politicii Uniunii Europene, va oferi un nou
26 ani de relații diplomatice, dialogul dintre țările
impuls
procesului de reglementare, ceea ce, într-un
noastre se dezvoltă în mod activ, practic în toafinal
va
contribui la rezolvarea problemei, care va
te direcțiile: politică, economie, comerț, cultură,
marca
primul
succes pașnic și diplomatic din ultieducație și altele.
mele
decenii
în
rezolvarea conflictelor „înghețate”
„Relațiile comerciale dintre Moldova și Franța
din
spațiul
post-sovietic
și în general în spațiul
înregistrează o creștere stabilă: pe parcursul luOSCE”,
a
remarcat
Președintele
RM.
nilor ianuarie-iunie 2018 în volumul exporturilor
La
finalul
întrevederii, șeful
spre Franța a crescut de 1,7 ori în
statului
și-a
exprimat
recunoștința
comparație cu aceeași perioadă a
Președintelui
Franței
pentru
anului trecut. Importul din această
IMPLICAREA PARISULUI POATE DA UN NOU IMPULS PROCESULUI
invitația
de
a
participa
la
Forumul
țară, în perioada de referință, a cresDE REGLEMENTARE A CONFLICTULUI TRANSINISTREAN
Păcii, care va avea loc la Paris, în
cut cu 60%. În Moldova activează
luna noiembrie a anului curent.
225 companii cu capital francez”, -

Președintele MOLDOVEI s-a întîlnit cu conducerea ARMENIEI

Președintele Armeniei
Armen SARKISSIAN

În cadrul summitului Francofoniei de la Erevan,
Președintele Moldovei, Igor Dodon, a avut întrevederi
de lucru cu președintele Armeniei, Armen Sarkissian,
și prim-ministrul acestei țări, Nikol Pașinian. Șeful
statului nostru a apreciat nivelul înalt de organizare al
Forumului la care au participat peste 90 de delegații
străine.
În timpul discuției cu conducerea de vîrf a Armeniei, Președintele Moldovei a abordat nivelul și perspectivele de dezvoltare a relațiilor bilaterale, agenda
politicii interne din Moldova și Armenia, precum și
problemele securității regionale.
De asemenea, Igor Dodon a mulțumit părții armene pentru susținerea acordată țării noastre în vederea
obținerii statutului de observator în cadrul Uniunii
Economice Eurasiatice.

Prim-ministrul Armeniei
Nikol PAȘINIAN

ZINAIDA GRECEANÎI A FOST ALEASĂ ÎN CALITATE DE COORDONATOR
AL GRUPULUI GEOPOLITIC “EUROASIA” ÎN CADRUL UNIUNII INTERPARLAMENTARE
În cadrul reuniunii s-a decis, trecerea prin rotație, a funcției de președinte
al acestui grup geopolitic UIP, de la Federația Rusă către Republica Moldova.
”Pentru mine personal, pentru Partidul
Socialiștilor pe care îl reprezint în Parlament și
pentru toată țara noastră este o onoare și o mare
responsabilitate. Prezidarea în cadrul grupului
“Euroasia” aduce și mai mult sens muncii noastre. Partidul Socialiștilor mereu pledează pentru o politică externă echilibrată a Republicii

Moldova, atît la Est, cît și la Vest. Mereu vom
pleda pentru această poziție”, a spus Zinaida
Greceanîi.
Menționăm că cea de-a 139-a Adunare a
Uniunii Interparlamentare a avut loc în perioada 14 – 18 octombrie, la Geneva.

Uniunea Interparlamentară (UIP) – este cea
mai veche organizație parlamentară (fondată
în 1889), care cuprinde 178 de parlamente
ale lumii, 12 organizații parlamentare
internaționale au statutul de membri asociați
ai UIP.

www.socialistii.md

Grupul ”Euroasia” a fost înființat în
1998, la cea de-a 100-a Conferință a
UIP, la Moscova, la inițiativa Adunării
Interparlamentare a statelor membre ale CSI.
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IGOR DODON L-A ÎNTÎMPINAT PE PREȘEDINTELE TURCIEI
În fața clădirii renovate a Președinției Republicii Moldova a avut loc ceremonia oficială de întîmpinare a Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyıp
Erdogan, și a Primei Doamne a Turciei, Emine Erdogan, care au fost în Republica Moldova cu o vizită oficială la invitația Președintelui Igor Dodon.

După ceremonie, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere tête-à-tête cu
liderul turc, urmată de o ședință în format lărgit. În
cadrul acestor întrevederi părțile au discutat mai multe chestiuni cu privire la relațiile bilaterale, politica
internă și externă a Republicii Moldova, securitatea

regională.
În scopul consolidării relațiilor de colaborare
moldo-turce Igor Dodon și Recep Tayyıp Erdogan
au semnat Declarația comună de cooperare strategică între Moldova și Turcia. “Dat fiind existența unui
parteneriat strategic între Turcia și Republica Moldova, stat care mereu a contribuit la întărirea statalității
țării noastre, astăzi am decis să creăm Consiliul de

cooperare strategică”, a declarat Igor Dodon.
Împreună cu omologul turc, Președintele Republicii Moldova a constatat cu satisfacție dezvoltarea
dinamică a relațiilor bilaterale între Moldova și Turcia în mai multe domenii. ”Spre exemplu, volumul
comerțului în ianuarie – august 2018 a constituit
271 milioane de dolari, cu 7% mai mult decît în
perioada respectivă a anului precedent”, a specificat șeful statului nostru.
Totodată, președinții celor două state și-au pro-

PREȘEDINȚII CELOR DOUĂ STATE
ȘI-AU PROPUS DREPT SCOP
CREȘTEREA SCHIMBULUI COMERCIAL
CU TURCIA PÎNĂ LA 500 MILIOANE DE
DOLARI, IAR ÎN URMĂTORII ANI – SĂ FIE
ATINSĂ CIFRA DE PESTE UN MILIARD
pus drept scop creșterea schimbului comercial cu
Turcia pînă la 500 milioane de dolari, iar în următorii ani – să fie atinsă cifra de peste un miliard. În
context, Igor Dodon a reiterat că în Moldova activează 1300 de companii cu capital turcesc cifra de
afaceri ale cărora constituie circa 25 de milioane
de dolari.

Președintele Igor Dodon a menționat că în domeniul politic și diplomatic țările noastre colaborează
la nivel bilateral și internațional, demonstrînd un interes sporit față de aprofundarea dialogului. ”Drept
dovadă poate fi considerată vizita actuală a domnului
Erdogan – prima vizită oficială a Președintelui Turciei în Moldova în ultimii 24 de ani. Iată de ce consider
evenimentul de astăzi drept o zi istorică pentru țara
noastră”, a declarat șeful statului.
În acest context Președintele Moldovei i-a
mulțumit Președintelui Turciei pentru ajutorul acordat Republicii Moldova și, în special, Autonomiei
Găgăuze, în domeniul social, cultural, umanitar, etc.
De asemenea, Igor Dodon a subliniat că poporul
care locuiește în Găgăuzia joacă un rol deosebit în
relațiile moldo-turce și în același timp este unul din
pilonii statalității noastre.
De asemenea, Președintele RM a menționat că pe
parcursul a 26 de ani de relații diplomatice, Turcia a
acordat ajutor Republicii Moldova în volum de 80 de
milioane de dolari, iar în anul curent suma a constituit 20 de milioane, inclusiv în Găgăuzia.
În contextul marcării în Moldova a anului 2018
drept An a lui Ștefan cel Mare, Președintele Moldovei a adresat Președintelui Turciei solicitarea de a
oferi țării noastre copia sabiei Domnitorului Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfînt.

ÎN SEMN DE ÎNALTĂ APRECIERE A MERITELOR DEOSEBITE FAȚĂ DE REPUBLICA MOLDOVA,
PREȘEDINTELE IGOR DODON A CONFERIT DOMNULUI ERDOĞAN CEA MAI ÎNALTĂ DISTINCȚIE
DE STAT – ORDINUL REPUBLICII.
Totodată, șeful statului împreună cu înaltul oaspete au dezvelit placa inaugurală de dare în exploatare a clădirii
Administrației prezidențiale și au plantat doi copaci în curtea Președinției.
Reamintim că renovarea edificiului Președinției a fost efectuată, la solicitarea Președintelui Republicii Moldova,
de către Guvernul Turciei prin intermediul Agenției TIKA.

VIZITA ÎN GĂGĂUZIA

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, împreună cu Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan și însoțiți de Primele
Doamne ale celor două ţări, au efectuat o vizită
în Găgăuzia, unde au fost întîmpinaţi de conducătorul regiunii, doamna Irina Vlah.
Părțile au avut o discuţie în format lărgit cu
participarea delegaţiilor oficiale ale celor două
ţări, precum şi a reprezentanţilor Comitetului
Executiv şi a Adunării Populare a Autonomiei, în
cadrul căreia au fost abordate probleme de actualitate cu care se confruntă locuitorii din regiune.

8

MOLDOVA ARE VIITOR

SIMBOLURILE STATALITĂȚII

SOCIALIȘTII

A FOST RESTABILIT UNUL DIN SIMBOLURILE STATALITĂȚII

Clădirea Administrației Prezidențiale a fost restabilită datorită
acordurilor dintre Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon și
colegii săi de peste hotare - fără a cheltui resurse din bugetul de stat.

7 aprilie 2009

Clădirea devastată a Președinției

Clădirea Președinției din Chișinău este
una dintre ultimile clădiri guvernamentale
contruite în Uniunea Sovietică. Arhitecții:
Iurii Tumanian, Arcadie Zalțman, Victor Iavorski.
Anterior în acest loc era o biserică luterană
construită în secolul XIX.
Clădirea a fost inaugurată în anul 1987.
Inițial edificiul a găzduit Sovietul Suprem al RSS
Moldovenești, iar apoi – Parlamentul Republicii
Moldova.
Clădirea din beton și sticlă este una dintre cele mai înalte clădiri de pe bulevardul
Ștefan cel Mare. După cum scria în revista ”КП
в Молдове”, făcînd trimitere la Alexandr Boiarciuc – arhitectorul care a început lucrările
asupra proiectului palatului împreună cu Iurii
Tumanian, a fost inspirat de o biserică din America Latină. Iurii Tumanian a mărit dimensiunile
și astfel s-a primit o clădire înaltă din sticlă și
beton. Fațadele sunt acoperite cu plăci de piatră albă. Cele trei scări care duc spre intrarea
principală sunt din marmură roșie și neagră.
Scara spațioasă pe care este fondat ansamblul,
servește drept un piedestal original.
Unul dintre autorii proiectului, Arcadie
Zalțman a decedat în urma atacului terorist din
11 septembrie 2001 din New York. El se afla în
una din clădirile World Trade Center.
În timpul protestelor din anul 2009, care au
dus la demisia șefului statului din acea perioadă, Vladimir Voronin, edificiul Președinției a fost
devastat. Lucrările de reparație au durat pînă în
luna octombrie 2018.

ZILELE UȘILOR DESCHISE

Președintele Igor Dodon a declarat că odată cu renovarea
clădirii Administrației prezidențiale, periodic vor fi organizate
”Zilele ușilor deschise”, în cadrul cărora tinerii, dar și toți
doritorii vor putea vizita clădirea renovată a Președinției.

www.socialistii.md
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CHIȘINĂU

ION CEBAN: NOI VOM LUCRA PENTRU A OBȚINE VICTORIA!
Partidul Socialiștilor a finalizat acțiunile de protest din întreaga țară. PSRM – unicul partid, care pe parcursul ultimilor ani a desfășurat mii de acțiuni
de protest atît în centrul Chișinăului, cît și în republică, de la flashmob-uri la marșuri naționale.
Probabil nu are rost să vorbim cît
de importante sunt viitoarele alegeri
parlamentare. În Moldova, anume Parlamentul adoptă cele mai importante
legi, desemnează și aprobă Guvernul. În
decursul ultimilor 9 ani, la conducerea
Moldovei a fost “Alianța pentru Integrare Europeană” orientată spre occident.
Rezultatele activității acestei alianțe sunt
evidente – distrugerea totală a economiei, genocid social, distrugerea relațiilor
cu principalul nostru partener strategic
– Rusia, provocarea conflictelor interetnice, negarea entității moldovenești și
limbii moldovenești.
Astăzi, partidele și politicienii, care
timp de 9 ani făceau parte din alianța de

exemplu, cît face votarea în Parlament
pentru includerea în Constituție a sintagmei vectorului european ce ar transforma
Moldova într-un stat totalitar și dictator,
excluzînd din procesul politic mai mult
de jumătate de concetățeni.
Singurul motiv pentru care Partidul Democrat nu a primit sprijin din
partea „opoziției proeuropene” este
dezacordul temporar al PDM-ului în
paralel cu schimbarea în Constituție a
limbii moldovenești cu limba română. Democrații înțeleg că aceasta va
provoca indignarea marii majorități a
concetățenilor noștri, dar a doua persoană a acestui partid, spikerul Adrian Candu, s-a exprimat public în susținerea ideii
respective.
Pentru Partidul
AM REUȘIT SĂ IMPLEMENTĂM
Socialiștilor - statalitaCU SUCCES MAI MULTE PROGRAME
tea, identitatea, limba,
SOCIALE ȘI DE INFRASTRUCTURĂ
neutralitatea, parteneriaLA CHIȘINĂU. SUNT SIGUR CĂ DUPĂ tul strategic cu Federația
Rusă – sunt chestiuni de
ALEGERI VOM PUTEA FACE ACEST
principiu, în care nu pot
LUCRU ȘI ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
exista compromisuri. Nu
suntem contra colaborării cu țările Uniunii Eula guvernare, s-au certat și s-au divizat în ropene. Dar suntem categoric cu cineva
Partidul Democrat care este la conducere împotriva cuiva, în special, prieteniei cu
și așa-numita “opoziție proeuropeană”. Vestul contra Rusiei, ceea ce ne propuDe fapt, se poate observa liber, că este ne astăzi Partidul Democrat și „opoziția
doar o ceartă familială între rude apro- proeuropeană”. Noi suntem pentru relații
piate care au fugit în camere diferite ale de prietenie cu toți partenerii noștri din
unui apartament. Ei nici nu ascund că Vest și Est, dar categoric contra opțiunii
deja mîine sunt gata să se unească într-o „sau – sau”, cînd ni se propune să ne alănouă alianță. Fără îndoială că o vor face turăm unei anumite părți într-o confrunîndată dupa alegerile parlamentare, dacă tare globală a două puteri.
Pe data de 18 noiembrie 2018, Parvor avea majoritatea.
Astăzi eurounioniștii nu mai sunt tidul Socialiștilor va desfășura în cen”deghizați” cu grija pentru statalitate. De trul or. Chișinău, în Piața Marii Adunări

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

AJUTOR

MATERIAL

PENSIONARILOR

TERENURI
SPORTIVE

MAMELOR ȘI

FAMILIILOR TINERE

AMENAJAREA

CURȚILOR

Pentru informații suplimentare adresați-vă la secretariatul fracțiunii socialiștilor
din Consiliul Municipal apelînd la telefonul
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Ne pasă de soarta țării noastre. Familiile noastre, spre deosebire de familiile lor, locuiesc aici și nu peste hotare.
Noi, spre deosebire de ei, avem mulți
specialiști care știu cum să dezvolte țara,
pot să realizeze acest lucru cu succes așa
cum l-au făcut și anterior. Noi cunoaștem,
că Președintele Igor Dodon și Partidul
Socialiștilor – sunt lideri detașați în toate
sondajelor opiniei publice după ratingul
de încredere, că ideile noastre și valorile
sunt susținute de majoritatea populației
țării noastre. De aceea suntem convinși
că vom învinge.
Ion CEBAN,
secretarul pentru ideologie al PSRM

PROGRAME -ŢINTĂ ÎN CHIŞINĂU

AMENAJARE

TERENURI DE JOACĂ
PENTRU COPII

Naționale, un miting național
de protest împotriva regimului
antistatal și antipopular, care a
condus țara timp de 9 ani. La
miting vor participa zeci de mii
de oameni. În cadrul acestei
acțiuni de protest vom prezenta programul politic al PSRM,
vom anunța ce acțiuni vom întreprinde pînă la alegerile parlamentare, care vor avea loc pe 24
februarie, 2019. Va fi acțiunea
noastră finală de protest care va
rezuma toate acțiunile petrecute
anterior.
Unul din scopurile mitingului nostru – este apărarea institutului Președintelui Republicii
Moldova. O parte din autorități
se expun pentru lichidarea institutului Președintelui ca atare. Președintele Igor Dodon a
câștigat alegerile prin vot direct
într-o cursă corectă. Pentru el
au votat 835 mii de cetățeni ai
Moldovei. Și în acest caz, dacă
se vor face încercări de a iniţia procedura
de impeachment, la primul apel al șefului
statului nostru, suntem gata să ieșim și să
aducem în stradă toți susținătorii noștri,
care constituie mai mult de jumătate din
populația țării.
În cadrul alegerilor viitoare, Partidul
Socialiștilor va lucra doar pentru victorie. PSRM – este unicul partid capabil de a rezista alinaței proeuropene. Și
noi știm, în caz dacă socialiștii nu obțin
majoritatea, toate partidele proeuropene
care sunt astăzi la guvernare, precum și
„opoziția”, se vor uni într-o nouă alianță
antipopulară.

COPIILOR ELEVILOR

BĂNCI

ȘI PAVILIOANE

PERSOANELOR

CU NECESITĂȚI SPECIALE

ILUMINAREA
STRĂZILOR
ȘI TRECERILOR PIETONALE

022 201 640 022 201 545
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CRONICĂ PARLAMENTARĂ

INTEGRAREA EUROPEANĂ A EȘUAT ÎN PARLAMENT
Niciodată ideea eurointegrării nu a eșuat atît de mizerabil la o tribună atît de înaltă. Cel mai
important este faptul că introducerea ei în Constituție a fost respinsă chiar și de cei, ce au
promovat-o pe parcursul multor ani – colegii democrați din fostele Alianțe pentru integrare –
liberal-democrații și liberalii.
În ciuda entuziasmului fără precedent și a afirmațiilor pretențioase ale deputaților PDM, cu privire
la inevitabilitatea integrării europene constituționale - proiectul de lege privind introducerea, în
Constituția a țării, a vectorului de integrare în Uniunea Europeană a RM - nu a reușit.
Această inițiativă a fost susținută doar de 54 de deputați din cei 10. Socialiștii au votat “contra” și
au criticat dur inițiativa, declarînd inadmisbilitatea schimbării Constituției în interesul unui partid
politic și fără a se consulta cu poporul țării.

Bătrîncea: Introducerea vectorului
de eurointegrare în Constituție – este un
șantaj al partidelor de dreapta și încercarea
„de a juca nunta” PDM, PPDA și PAS
Socialiștii au criticat vehement în Parlament, ideea de a include “eurointegrarea” în
Constituția țării. În special, secretarul executiv
al PSRM, Vlad Bătrîncea a declarat:
- În Parlament a avut loc un show regizat cu
denumirea „Integrarea europeană”. Toți acești
nouă ani am criticat acest regim antipopular,
antisocial – a celor care sub drapelul UE au
furat miliardul, au furat țara, au furat viitorul
oamenilor, au închis sute de școli, grădinițe de
copii, au lichidat întreprinderi, au privatizat
patrimoniul de stat, care a fost făurit de multe
generații de moldoveni. Ideologia dată a adus
oamenii la sărăcie, cetățenii nu-și pot permite
nici strictul necesar, sute de mii de pensionari
duc o existență sub pragul sărăciei. Sute de mii
de cetățeni au părăsit țara în căutarea unui loc
de muncă. În același timp, Uniunea Europeană
foarte clar declară că Moldova nu va adera la
UE.
Socialistul a menționat că, în situația dată,
discuțiile pe tema eurointegrării nu au niciun
sens. El a reamintit că, dacă 9 ani în urmă ideea eurointegrării era susținută de circa 70%
din populație, astăzi, cetățenii ce susțin vectorul european al Moldovei sunt în minoritate.

UN PARLAMENT NELEGITIM, ÎN CARE NU ARE
ÎNCREDERE 90% DIN POPULAȚIE, NU ARE DREPTUL
SĂ ADOPTE ASTFEL DE DECIZII IMPORTANTE
ÎN ȚARĂ ȘI SĂ SE COMPORTE CA ȘI CUM TOATE
SE FAC DIN NUMELE POPORULUI.
Bogdan ȚÎRDEA

ȚÎRDEA: „În Moldova s-au discutat
două subiecte – reparația
hambarului și eurointegrarea”

- Eurointegrarea, în calitate de idee politică a unui partid, nu poate fi transformată în
ideologie de stat și impusă populației, acest
lucru este antidemocratic. E o eroare gravă a
majorității parlamentare. Este bine că a eșuat
aprobarea proiectului, deoarece a fost evident
că este un șantaj al partidelor de dreapta și încercarea „de a juca nunta” PDM, PPDA, PAS
al Maiei Sandu. Aceste jocuri nu au nimic comun cu interesele naționale, - a subliniat socialistul.

Este un banc: “La o adunare sătească se discutau două
subiecte: reparația hambarului
și integrarea europeană. Primarul satului se ridică și spune:
“Stimați săteni! Astfel încît nu
avem bani pentru reparația hambarului, propun să trecem direct
la următorul subiect”.
Cum poate un parlament nelegitim, care nu prezintă voința
poporului și în care nu are încredere 90% din populație, să
modifice legea supremă a țării
și să comporte ca și cum toate
se fac din numele poporului?
Organizați un referendum, de
ce vă este frică? Aproape toate
țările care au devenit membre a
UE și NATO, au organizat referendumuri. În țară sunt probleme cu mult mai importante, dar
autoritățile nu se grăbesc să le

soluționeze. În special, este vorba de pensionari, invalizi, copii
cu dizabilități și multe alte categorii ale populației, care abia
supraviețuiesc. Ce facem pentru
acești oameni? Introducem eurointegrarea în Constituție?

CENZURA la posturile de televiziune moldovenești – deja e lege
Majoritatea parlamentară pro-occidentală a votat, în lectura finală, noul Cod al serviciilor audiovizuale al Republicii
Moldova. Documentul a fost susținut de 53 de deputați ai
coaliției de guvernare.

TELEVIZIUNEA
RUSA INTERZISĂ

CUM ARATĂ
CODUL?

S-a aprobat interzicerea la retransmiterea pe teritoriul RM a jurnalelor
de știri și emisiunilor analitice a celor țări, care nu au semnat Convenția
europeană privind televiziunea transfrontieră. În primul rînd, aceste
restricții se referă anume la emisiunile din Rusia. Pentru încălcarea legii,
canalele pot fi amendate cu 40-70 mii lei, amenda repetată constituind 70-100 mii lei. Dacă canalul TV, care a fost deja amendat, încalcă legea din
nou - i se va retrage licența de emisie.

S-A LEGITIMAT
PROPAGANDA PRO-OCCIDENTALĂ

Documentul prevede că prestatorii serviciilor media sunt în drept, pe motive legale, să achiziționeze emisiunile, produse
atît în țară, cît și peste hotarele ei „în scopul completării și diversificării serviciilor
proprii”. Doar că programele audiovizuale,
achiziționate de peste hotare, trebuie să provină din jumătate din țarile membre UE și
din state care au semnat Convenția europeană privind televiziunea transfrontieră.

www.socialistii.md

S-A IMPLEMENTAT DISCRIMINAREA
CETĂȚENILOR VORBITORI DE LIMBA RUSĂ

Potrivit documentului adoptat de majoritatea pro-occidentalilor, 80% a conținutului canalelor TV și radio trebuie să fie
în limba română.

CE A FOST IMPLEMENTAT DE FAPT?

Noul Cod include în sine o serie de noi
prevederi ce țin de principiile comunicației
audiovizuale, în conformitate cu care trebuie să acționeze toți prestatorii de servicii
media.
Inclusiv, este vorba despre exprimarea
liberă a opiniei, independența editorială,
asigurarea informației echitabile.
Sunt capitole care se referă separat
la organizarea și funcționarea serviciilor media lineare, furnizarea de servicii
a emisiei publice, răspîndirea serviciilor
media, organizarea serviciilor media
audiovizuale nelineare, a Consiliul audiovizual etc.
Din exterior totul pare a fi civilizat și
democratic. În parlament ni s-a comunicat
că documentul este preconizat de a adapta
legislația națională în domeniul mass-media în conformitate cu cea europeană.
În realitate – sunt prezente toate elementele implementării cenzurii de stat și
excluderii a „vorbirii ruse”,din tot ce este
perezent la televiziunea moldovenească.
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ANALITICĂ

GOLOVATIUC – DESPRE „FURTUL SECOLULUI”
ACEASTA A FOST INTENŢIA – SĂ-I FACĂ VINOVAȚI PE ALŢII

Socialistul a amintit că, la 13 noiembrie,
2014, Guvernul Iurie Leancă a adoptat o Hotărîre privind acordarea de garanţii de stat pentru
creditele Băncii Naţionale în mărime de 9 mlrd.
400 milioane de lei. Acest lucru s-a produs cu
două săptămîni înainte de deturnarea banilor din
băncile din ţară. Totuşi, asta le-a părut puţin, de
aceea, la 30 martie, 2015, Guvernul Chiril Gaburici a decis emiterea de garanţii publice pentru încă 5 miliarde. Suma totală a constituit 14
miliarde 400 milioane, de fapt fiind acordate
credite în valoare de 14 miliarde 100 milioane
de lei.
– Pînă la 3 octombrie, 2016, au fost stinse,
anume stinse şi nu rambursate 800 de milioane. La 3 octombrie, suma neachitată a datoriei
a fost transformată în valori mobiliare publice
şi a devenit o datorie publică. De atunci pînă în
prezent, au mai fost rambursate 400 de milioane astfel, din cele 14 miliarde 100 de milioane
a fost stins 1 miliard 200 de milioane, restul
sumei reprezintă datorie publică. Vă rog să atrageţi atenţia, nu rambursate, ci stinse, a menţionat deputatul.
În acelaşi timp, Golovatiuc a subliniat că din
cele 900 de milioane de dolari, sustraşi din sistemul financiar-bancar al ţării „suma recuperată

este egală cu zero”. El a menţionat că aceasta
a fost o schemă bine gîndită nu doar pentru a
asigura „plecarea” acestor bani, ci şi pentru
camuflarea lor, ceea ce prevede că rambursarea
acestor bani va fi o obligaţie a „altora”, şi anume a populaţiei şi a mediului de afaceri.
– De la bugetul de stat vor fi rambursate
mai mult de 20 de miliarde. Este o sumă enormă. Sînt banii care vor fi încasaţi la buget de la
populaţie şi de la mediul de afaceri. Sînt banii
pe care nu-i va primi sfera socială, care nu vor
merge la majorarea salariilor şi pensiilor. Asta a
fost intenţia – să-i vinovați pe alţii, a adăugat el.
Deputatul s-a declarat convins că actuala guvernare are nevoie nu de un stat puternic, ci de unul
slab, în care puternici vor fi doar funcţionarii.
– Actuala guvernare se sprijină pe bănci
private puternice, dar, totuşi, controlabile, pe
companii private puternice, dar controlabile
şi acestea. În august, 2013, a fost anulat controlul statului asupra “Băncii de Economii”,
Actuala guvernare are nevoie nu de un stat puternic. Ei au
care, atunci practic, a fost înmormîntată. Astăzi
a venit rîndul companiei de stat „Air Moldo- nevoie de o ţară slabă, în care puternici vor fi doar ei. Declaraţia
va”. Cine va fi următorul? „Calea Ferată”,
respectivă a fost făcută de la tribuna parlamentară, de către
„Moldtelecom, „Barza Albă”? Este trist. Dar,
deputatul Partidului Socialiștilor, Vladimir Golovatiuc,
spre fericire, nu a mai rămas mult să răbdăm. Nu
în cadrul audierii privind „furtul secolului”.
a mai rămas mult să aşteptăm, a spus el în final.

CE AVEŢI ÎN VEDERE CÎND SPUNEŢI

„PRO-MOLDOVA”, DOMNILOR?
La 18 octombrie, Partidul Democrat a încercat să convingă poporul şi Parlamentul că pentru el cel mai principal vector este cel „pro-Europa”.

Ratînd introducerea vectorului dorit în Constituţie, Partidul Democrat a decis să-şi „schimbe papucii”, devenind „partid pro-moldovenesc”, organizînd un miting
preelectoral sub lozinca “Pro-Moldova”. Ce ar însemna acest lucru în viziunea celor de la PDM – a efectuat o analiză politologul Bogdan Ţîrdea.
Chipurile, PDM de fapt, este „proMoldova”. Încearcă şi-i înţelege, cu cine
sînt ei, împotriva cui şi ce bancnote primesc pentru asta.
Democraţii înşişi susţin că „pro-Moldova” înseamnă independenţă şi neutralitate, respectare a tradiţiilor, a poporului, a
intereselor naţionale ale Moldovei. Ce mai
avînt şi-au luat, tocmai îţi vine să plîngi, nu
alta.
Unii cetăţeni naivi chiar au început a
vorbi despre iluminarea la minte a democraţilor, despre dorinţa lor de a se apropia
de PSRM! Nu mai spuneţi!
Ce aveţi în vedere cînd spuneţi „proMoldova”, domnilor?
Să fie chiar respectare de tradiţii adoptarea legii cu privire la egalitatea de şanse?
Şi respectarea independenţei să fie

chiar refuzul de a studia istoria Moldovei?
Totuşi, PSRM, timp de opt ani la rînd, insistă pe revenirea acestei discipline în şcolile din ţară!
Sau, poate, legalizarea partidelor unioniste înseamnă respect pentru independenţă? Nu mai vorbim despre semnarea de
declaraţii de „unire” în satele cu primaridemocraţi: Ruseştii-Noi şi Ulmu din raionul Ialoveni, Feştelniţa din raionul ŞtefanVodă?
Şi, vorbind despre respectarea principiului de neutralitate, probabil, subînţelegeţi inaugurarea oficiului NATO, la 8
decembrie, 2017, lucru contestat doar de
PSRM? Sau exerciţiile militare NATO din
Ucraina, Rapid Trident?
Impresia în urma vorbăriei PDM-ului o
lasă afirmaţia despre „interesele naţionale

ale Moldovei”. Probabil, se are în vedere
concesionarea a 40 la sută din teritoriul
nostru firmei americane de offshore
Frontera Resources LTD?
Sau este cazul stadionului pe o suprafață
de 5 ha şi 20 de milioane de euro, oferite în
mod gratuit de americani în ciuda rezistenţei preşedintelui ţării?
Sau falimentul şi privatizarea companiei “Air Moldova” contra sumei de 50
de milioane de dolari?
Sau încercarea de a introduce vectorul european în Constituţie (18 octombrie, 2018)? Vă amintesc că doar PSRM a
votat împotriva integrării europene.
Şi cum se asociază „grija dvs. pentru
cetăţeni” cu majorarea vîrstei de pensionare pînă la 63 de ani? Sau cu transmiterea către companiile private a dreptului de

tratament a bolilor oncologice cu utilizarea fondurilor CNAM?
Sau cu transpunerea pe umerii cetăţenilor a miliardului furat, apropo noi ne-am
opus acestor intenţii? Asta numiţi voi grijă?
Sau, poate, interdicţia emisiunilor analitice şi a ştirilor din Rusia – asta înseamnă
„pro-Moldova” (7 decembrie, 2017)?
Sau, poate, Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova ar trebui să-l sprijine
pe Candu în intenţia sa de a sărbători,
la 9 mai, ziua Europei? Şi dacă, în acest
mod, nu aţi scuipat în cei 27 de milioane
de cetăţeni sovietici, care şi-au jertfit viaţa
pentru victoria noastră, atunci cum se numeşte una ca asta?
Probabil, noi apreciem în mod diferit
noţiunile de onoare, demnitate, patriotism.
Și Slavă Domnului!

pen
sii
SEL
salarii

tarife

izații
indemn

În locul unei dezvoltări economice reale, în locul unei creşteri
însemnate a pensiilor, în locul unei majorări substanţiale a salariilor a unei
reduceri semnificative a tarifelor, Partidul Democrat le propune din nou
cetăţenilor o lozincă sterilă. Mai înainte era „PRO EUROPA”,
acum este “PRO MOLDOVA”.
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IMPORTANT ÎN REGIUNE

LIDERII PUTERILOR MONDIALE ȘI REGIONALE

AU AJUNS LA UN COMUN ACORD PRIVIND SIRIA

RUSIA
Liderii acestor țări încă nu s-au întrunit
într-un astfel de format, iar o poziție atît
de unanimă referitor la problema Siriei
a fost expusă pentru prima dată. În special, președintele FR, Vladimir Putin,
președintele Turciei, Recep Erdogan,
președintele Franței, Emmanuel Macron
și cancelarul Germaniei, Angela Merkel
au ajuns la un comun acord privind rezolvarea conflictului sirian.
„Am revăzut ultimele evenimente
privind conflictul din Siria și am exprimat îngrijorarea comună în legătură cu
amenințările și riscurile atît pentru securitatea regională, cît și pentru cea globală”, - se menționează în comunicatul de
presă. De asemenea, la sfîrșitul summitului, liderii marilor puteri au participat la
o conferință de presă în comun, unde au
declarat despre următorii pași privind reglarea crizei în țară și au îndemnat la intensificarea activității pentru crearea comitetului constituțional al Siriei: el trebuie
să fie format pînă la sfîrșitul anului.
Cel mai important moment din bilanțul

GERMANIA

TURCIA

FRANȚA

summit-ului, după spusele liderului rus și
cel turc, a fost confirmarea acordului rusoturc privind orașul sirian Idlib.
„Cu privire la Idlib, noi am confirmat acordurile noastre care vor permite
prevenirea crizei umanitare”, a conchis
președintele Turciei. Domnia sa a adăugat
că Ankara și Moscova realizează în comun activitățile ce vizează Siria.
În acest context, Macron a remarcat
că acordurile dintre Moscova și Ankara
privind orașul sirian Idlib, pot aduce la un
armistițiu durabil. Merkel a subliniat că
liderii celor patru țări au ajuns la un comun acord privind păstrarea păcii la Idlib
pe termen lung.
Cu toate acestea, Putin a menționat
că Rusia – la invitația autorităților legitime ale Siriei – își asumă dreptul să ajute
Damask-ul în lichidarea amenințărilor teroriste din Idlib. Inclusiv, în cazul în care
teroriștii vor prelua provocările, a afirmat
liderul rus și a reiterat, că anume din zona
de-escaladării din Idlib a fost bombardată
recent regiunea Aleppo.

Italia dorește relații de prietenie și parteneriat cu Rusia
Premierul Italiei: Rusia trebuie să revină în formatul G8!

LA KREMLIN, VLADIMIR PUTIN A PURTAT
TRATATIVE CU PRIM-MINISTRUL ITALIEI
GIUSEPPE CONTE.
În centrul atenției interlocutorilor a fost colaborarea bilaterală a celor două țări. Giuseppe Conte a
subliniat că Italia vrea să construiască relații de parteneriat cu Rusia.
Este de remarcat faptul că aceasta a fost prima
întîlnire dintre Vladimir Putin și Giuseppe Conte. Interesul pentru această întrevedere este enorm. Putem

www.socialistii.md

judeca despre acest lucru cel puțin reeșind
din numărul mare al presei italiene prezente la eveniment. Giuseppe Conte a încercat
să creeze un anturaj favorabil și, recent, a
declarat că Rusia trebuie să revină în formatul G8 - fără ea nu se pot rezolva multe
probleme și conflicte globale, și este ciudat
că ea nu este prezentă la masa de tratative,
în cazul în care aceste probleme sunt discutate.
Desigur că alianța de Vest are o altă
opinie, dar la Moscova, Conte, cu siguranță
a fost auzit.
Italia și Rusia, în mod tradițional se respectă reciproc. Au stabilite relații reciproc
avantajoase în atît domeniul cultural, cît și
în cel economic. Și Putin, de asemenea are
relații călduroase de lungă durată cu mulți politicieni
italieni.
„În ciuda vremurilor dificile de astăzi, niciodată nu ne-am pierdut bunele relații și contacte politice, am oferit susținere întotdeauna. Din păcate,
Italia a mai cedat câteva poziții pe piața economică
cu partenerii, dar cu toate acestea, relațiile noastre comercial-economice rămîn destul de avantajoase. Acum Italia ocupă locul șase în domeniul

comerțului cu Federația Rusă; activează 500 companii italiene, și observăm o creștere constantă a
volumului comercial în ultimii doi ani”, - a spus
Vladimir Putin.
„Italia și Rusia - țări care au consolidat relațiile bilaterale. În ciuda dificultăților pe care le observăm în
lume, reușim să păstrăm nivelul și calitatea relațiilor
noastre. Unul dintre obiectivele vizitei mele este să
mă asigur cît de posibil este de a dezvolta cooperarea
noastră. Dacă-mi permiteți, vă adresez o invitație de a
vizita Italia în cel mai scurt timp, deoarece nu ați fost
la noi de mult timp”, a spus Giuseppe Conte.
Premierul italian este sigur, că trebuie să fie stabilite relații de parteneriat și comerț cu Rusia, în ciuda faptului, că Italia trebuie să se supună disciplinei
interne a UE privind sancțiunile. După introducerea
acestora, exportul în Italia a scăzut cu o treime. În
prezent, Italia caută soluții, iar exportul a început să
crească cîte puțin.
„Am vrut să vă asigur, că italienii simt o deosebită
simpatie și atenție față de poporul rus. Acesta este un
sentiment comun, în pofida situației dificile de astăzi
- a tensiunii dintre Vest și Est. Anume din aceste considerente este nevoie de a continua activitatea comună
și de a consolida dialogul”, a declarat la finalul întrevederii prim-ministrul italian.
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
Socialiștii continuă să înainteze candidații pentru a fi aprobați de organele de
conducere ale PSRM în calitate de candidați pentru circumscripțiile uninominale
la alegerile parlamentare. Candidații noștri sunt profesioniști și persoane de
încredere. Fiecare candidat și-a demonstrat profesionalismul în sectorul de care
este responsabil, prin modul de interacțiune și conlucrare cu oamenii. Suntem
convinși, că în componența noului Parlament, aceștia vor forma o echipă
consolidată care va realiza cu succes toate scopurile propuse.
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persoane

înaintate în calitate
de candidați
în municipiul
Chișinău

Vlad
BATRÎNCEA

Alexandr
ODINȚOV

Oleg
LIPSKII

CENTRU - BOTANICA

BOTANICA

RÎȘCANI

Vasile
BOLEA
BOTANICA

Petru
BURDUJA
CIOCANA

Grigore
NOVAC
CIOCANA - RÎȘCANI

Svetlana
POPA
SUBURBII

Adrian
LEBEDINSCHI

Radu
MUDREAC

CENTRU - RÎȘCANI

BUIUCANI

Dinari
COJOCARU

Vladimir
ROȘCA

CENTRU - BUIUCANI

SUBURBII

2009 – 2018! DESTUL!

BILANŢUL ULTIMILOR ANI – MILIARDELE FURATE!
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CIRCUMSCRIPȚIILE
UNINOMINALE

17
alte

Socialiștii continuă să-și prezinte candidații pentru
a fi aprobați de organele de conducere ale PSRM
în calitate de candidați pentru circumscripțiile
uninominale în cadrul alegerilor parlamentare din
24 februarie.

persoane

În edițiile noastre
anterioare, am
prezentat candidații
noștri pentru 13
circumscripții
uninominale. Acum
vă prezentăm alți 17
candidați

Petru
CORDUNEANU

Alexandr

NESTEROVSCHI

Lidia
ONU

№38 HÎNCEȘTI

№10 BĂLȚI

Serghei
BERZAN

Nicolae
PASCARU

Olesea
BRÎNZĂ

Vladimir
ȚURCAN

№21 CRIULENI

№37 IALOVENI

№39 SĂRATA-GALBENĂ

№42 CANTEMIR

Alexandr
USATÎI

Ștefan
BOLEA

Alexandru
ISAC

№9 BĂLȚI

№15 CĂLĂRAȘI

№14 TELENEȘTI
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№22 IALOVENI

Alexandr

SUHODOLSCHI
№45 GAGAUZIA

Alexandr
MAȚARIN
№34 ANENII NOI

Veaceslav
ANGHEL

Fiodor
GAGAUZ
№46 CIADÎR-LUNGA

Pavel
ARTAMONOV

№20 STRĂȘENI

№17 NISPORENI

Evghenii
OSADCENCO

Valeriu
CIORICI

№43 CAHUL

№13 REZINA
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18 NOIEMBRIE
MARȘUL NAȚIONAL

AL MAJORITĂȚII POPULAȚIEI

11:00 MARȘ
12:00 MITING

AJUNGE!

de la Academia de Științe
de la Circ

în PIAȚA
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE

Timp de 9 ani,
ei duc țara pe
o cale greșită,
împotriva
căreia este
majoritatea
populației.

Ei privează poporul
Moldovei de
dreptul de a studia
istoria Moldovei,
iar acum vor
să renunțe la
limba
moldovenească,
înlocuind-o
cu cea română.

Ei încearcă să ia
o decizie vitală
ce ține de geopolitica
vectorului țării,
împotriva căruia
se exprimă
majoritatea
populației.

Ei adoptă decizii
nefavorabile
în domeniul
economic,
condamnînd
cetățenii noștri
la sărăcie
și emigrație.

Ei lipsesc Președintele
ales direct de popor,
de posibilitatea
de a bloca deciziile
antipopulare ale
parlamentului
și ale guvernului.

Ei au majorat de cîteva
ori datoria de stat
a Republicii
Moldoca și împreună
cu toată componența
Alinaței pentru
Integrarea Europeană,
au furat peste un
miliard de euro din
sistemul bancar al țării.

SUNTEM MAI MULȚI!

Pe 18 noiembrie ne adunăm în centrul Chișinăului

la MARȘUL MAJORITĂȚII POPULAȚIEI

cerem întoarcerea puterii în mîinile POPORULUI!

E TIMPUL NOSTRU!
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