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Președintele țării a obținut binecuvîntarea Sanctității Sale, Patriarhul Kirill pentru 
realizarea faptelor bune pentru poporul moldovenesc și consolidarea relațiilor 
bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
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Dialogul PSRM – ACUM: PSRM - flexibili, ACUM de neînduplecat

SOCIALIȘTII: Propunem divizarea responsabilității pentru guvernarea statului – 
noi pretindem la funcția de Președinte al Parlamentului, revenirea la împuternicirile 

Președintelui, care au fost în vigoare la 1 octombrie 2016 și două ministere 
pentru consolidarea instituției prezidențiale. Sîntem gata să

susținem candidatura Maiei Sandu la funcția de premier și celelalte ministere.

BLOCUL ACUM: Propunem ca socialiștii să voteze pentru 
Președintele Parlamentului propus de noi (Andrei Năstase), Prim-
ministru (Maia Sandu) și toți miniștrii din partea blocului ACUM, 
precum și pentru pachetul nostru de proiecte de lege.

NICĂIERI ÎN LUME NU EXISTĂ O ASEMENEA PRACTICĂ 
CÎND  PARTIDUL  CARE  A  OCUPAT  LOCUL  AL  TREILEA  SĂ  CEARĂ TOATE  FUNCȚIILE  DE  CONDUCERE

IGOR DODON: EU AM PLEDAT MEREU 
PENTRU PARTENERIAT CU RUSIA 
ȘI NU INTENȚIONEZ SĂ-MI SCHIMB 
POZIȚIA

DECLARAȚIA CONSILIULUI 
REPUBLICAN CU PRIVIRE 
LA SITUAȚIA POLITICĂ DIN ȚARĂ

IGOR DODON PE MARGINEA REZULTATELOR CONSILIULUI REPUBLICAN: 
SAU COALIȚIE CU ACUM, SAU VOM AVEA ALEGERI ANTICIPATE
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După ședința Comitetului politic execu-
tiv al Partidului Socialiștilor, s-a decis, în 
primul rînd, să fie invitat la negocieri blocul 
ACUM.

Această decizie se bazează pe faptul că 

PSRM și ACUM sînt principalele forțe de 
opoziție pe ambele părți ale spectrului po-
litic al țării. De asemenea, în trecut, noi am 
colaborat cu unii politicieni din acest bloc, 
am organizat împreună proteste antigu-

vernamentale și acum dorim să știm dacă 
între forțele noaste politice sînt puncte de 
tangență, în baza cărora ar putea fi configu-
rată viitoarea colaborare politică.

În calitate de partid care a obținut victoria la 
alegerile din 24 februarie, PSRM este gata 
să discute formarea majorității parlamentare, 
reieșind din cîteva principii care vor sta la baza 
oricărei colaborări politice:

PSRM a invitat oficial blocul ACUM la negocieri
11 MARTIE

garanția statalității, neutralității Republicii Moldova și reintegrarea 
țării;
politica externă echilibrată prin consolidarea parteneriatului stra-
tegic cu Federația Rusă și colaborarea reciproc avantajoasă cu Uniunea 
Europeană, SUA și alte state;
respectarea drepturilor fiecărui cetățean al Republicii Moldova, in-
diferent de naționalitatea sau apartenența sa la grupuri etnice;
dezvoltarea economică și crearea noilor locuri de muncă;
protecția socială și protecția valorilor tradiționale ale poporului nos-
tru.

Blocul ACUM refuză categoric 
să negocieze cu PSRM și, drept 

urmare, crearea împreună cu socialiștii, 
a unei potențiale coaliții în Parlamentul 
Republicii Moldova. Despre aceasta au 
declarat Andrei Năstase și Maia Sandu, 
în cadrul unei conferințe de presă.

Socialiștii au semnat Declarația: Preferăm să renunțăm la mandatele de deputat, 
decît să trădăm echipa PSRM și alegătorii noștri.5 MARTIE

Cetățenii țării noaste ne-au oferit aceste mandate pen-
tru susținerea echipei Partidului Socialiștilor. Alegătorii 
ne-au votat ca să implementăm programul promis de către 
partid cetățenilor Republicii Moldova.

Noi, deputații Partidului Socialiștilor din Parlamentul 
Republicii Moldova, promitem alegătorilor noștri că vom 
lucra în noul Parlament numai în cadrul unei singure 
echipe unite a fracțiunii Partidului Socialiștilor. În cazul 
în care vom fi presați, preferăm să renunțăm la mandatele 

de deputat decât să trădăm echipa PSRM și alegătorii noștri.
Noi sîntem conștienți de responsabilitatea pentru vi-

itorul țării noastre și ne declarăm angajamentul față de 
valorile, programul și obiectivele Partidului Socialiștilor, 
precum și față de interesele fiecăruia dintre alegătorii noștri.

Noi promitem să vom implementa, treptat, programul 
electoral al Partidului Socialiștilor pe perioada întregului 
nostru mandat de deputat.

SOCIALIȘTII – O ECHIPĂ UNITĂ

Blocul ACUM a respins categoric propunerile PSRM cu privire la dialog
12 MARTIE

Cronica perioadei electorale. În ce mod se fac încercările de a stabili anumite discuții între forțele politice 
care au acces în Parlament, și, în special, între cele două, cele mai mari formațiuni de opoziție – PSRM și ACUM
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Președintele Partidului Socialiștilor din Republica 
Moldova, Zinaida Greceanîi, secretarul pentru ideologie al 
PSRM, Ion Ceban și secretarul executiv al PSRM, Vlad 
Batrîncea, au participat, la 26 martie, la consultările inițiate 
de Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în pro-
bleme ce țin de formarea structurilor puterii de stat.

Zinaida Greceanîi a menționat că, potrivit normelor in-
ternationale și, în primul rînd, a celor europene, preroga-
tiva inițierii consultărilor în vederea formării structurilor 
guvernării aparține acelui partid care a acumulat cel mai 

mare număr de voturi ale alegătorilor. Același partid vine 
și cu propunerea privind formarea guvernului.

În calitate de partid care a cîștigat la alegerile parlamen-
tare, PSRM ar putea înainta candidaturile conducătorilor 
structurilor guvernării, ținând cont de faptul că partidul 
dispune de un potențial uman important pentru a ocupa 
orice funcție în stat, consideră Zinaida Greceanîi. De ase-
menea, PSRM are elaborat un program de acțiuni pentru 
realizarea scopurilor și a sarcinilor din program, pentru 
dezvoltarea țării.

Potrivit afirmațiilor secretarului pentru ideologie al PSRM, deputatul Ion 
Ceban, socialiștii regretă „politica de struț” a blocului ACUM, ai cărei lideri 
„au preferat să bage capul în nisip și să nu participe la evoluția de mai 
departe a evenimentelor politice din țară”.

Situația politică după alegeri a intrat în impas din cauza 
lipsei vreunei mișcări în direcția majorității parlamentare 
și, deci, fără vreo speranță de a forma în timpul apropiat 
un Guvern nou care s-ar preocupa de problemele social-
economice. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a 
îndemnat partidele politice, care au acces în parlament, să 
se așeze la masa de negocieri.

 „Este o decizie absolut iresponsabilă. Acest lucru ne demonstrează încă o dată că membrii ACUM i-au indus în eroare 
pe propriii alegători, cărora le-au promis că vor reforma clasa politică și vor soluționa problemele sociale și cele econo-
mice ale Moldovei, însă în realitate, ei preferă să stea în opoziție. Noi regretăm această decizie, deoarece consideram că 
am fi putut deveni parteneri corecți în noul Parlament și am fi schimbat cardinal situația din Republica Modova”, a spus 
Ion Ceban.

Ion Ceban: Decizia ACUM este absolut iresponsabilă

Președintele Igor Dodon i-a invitat pentru discuții pe liderii celor trei 
forțe parlamentare principale – PSRM, PDM și ai blocului ACUM

Șeful statului este convins că cetățenii nu pot aștepta la infinit îndeplinirea promisi-
unilor electorale, în timp ce partidele politice se dușmănesc între ele și vin cu acuzații 
reciproce.

13 MARTIE

25 MARTIE

Zinaida Greceanîi, după consultările cu Igor Dodon: 
Noi sîntem gata de alegeri anticipate, dar putem încerca să le evităm 

Președintele Igor Dodon a avut 
întrevederi separate 

cu conducerea celor trei forțe 
parlamentare principale – 

PSRM, ACUM și PDM.

La fiecare dintre aceste 
întrevederi, partidele și-au expus 
pozițiile sale de bază cu privire 
la viziunea viitoarei activități 
a Parlamentului, majorității 
parlamentare și a Guvernului, 
dacă acestea vor fi formate.

26 MARTIE
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Președintele RM a invitat PSRM, PDM și blocul ACUM la o întrevedere comună

INVITAȚIA LA O ÎNTEVEDERE COMUNĂ

Majoritate de guvernămînt sau alegeri anticipate?
Cronica evenimentelor

Blocul ACUM a decis să invite doar anumiți deputați 

26 MARTIE

În urma întrevederilor cu șeful statului, următoa-
rea propunere care a venit din partea lui Igor Dodon 
a fost invitația la o întrevedere comună a liderilor 
celor trei cele mai importante forțe politice pentru 
determinarea posibilității de a identifica un consens.

 „Eu îi invit pe toți liderii cu care am discutat as-
tăzi  la o întrevedere comună, preconizată pentru 
marți, 2 aprilie, ora 12.00, la Reședința de Stat. Ast-
fel, eu îi invit pe Zinaida Greceanîi, Vlad Plahot-
niuc, Maia Sandu și Andrei Năstase, fiecare cu cîte 

1-2 însoțitori, la un dialog comun, care ne-ar apro-
pia de soluția atît de mult așteptată de către cetățenii 
Republicii Moldova”, a declarat Președintele RM.

Blocul parlamentar ACUM a invitat separat deputații la 
consultări în sediul Parlamentului. Nu a existat nicio invitație 
pentru fracțiunea PSRM. În sală s-au întrunit doar 26 de 
reprezentanți ai ACUM, care au părăsit sala după ce au venit 
trei deputați ai Partidului „Șor”.

„Pe noi, nu ne-a invitat nimeni. Invitația a fost adresată tutu-
ror deputaților, dar nu fracțiunii PSRM. Noi sîntem o fracțiune in-
tegră și întotdeauna luăm deciziile în comun, cu voturile tuturor 
celor 35 de deputați din componența fracțiunii. Eu nu am văzut 
invitația adrestă socialiștilor”, a spus Președintele PSRM, Zinaida 
Greceanîi.

Greceanîi a mai menționat că socialiștii nu doresc să participe la 
acest show, iar dacă blocul ACUM într-adevăr ar fi dorit să discute 
pozițiile sale politice, inclusiv viitoarea coaliție, liderii blocului ar 
fi trebuit să vină astăzi la întrevederea cu Președintele.

Blocul ACUM a inițiat consultări fără a invita fracțiunea PSRM 2 APRILIE

5 MARTIE 26 MARTIE12 MARTIE 2 APRILIE11 MARTIE 25 MARTIE

Deputații fracțiunii PSRM 
au semnat o declarație 
cu privire la poziția unică 
și activitate în cadrul unei 
echipe unite a fracțiunii.

PSRM a invitat în mod 
oficial blocul ACUM la 
negocieri despre posi-
bila formare a coaliției 
de guvernămînt în noul 
Parlament.

Blocul ACUM a refuzat 
să negocieze cu PSRM 
și, drept urmare, să 
formeze cu socialiștii 
o potențială coaliție în 
Parlamentul RM.

Președintele Republicii 
Moldova, Igor Dodon, i-a 
invitat la discuții pe liderii 
celor trei forțe parlamenta-
re principale – PSRM, PDM 
și ai blocului ACUM.

Președintele Igor Dodon a 
desfășurat întrevederi ordinare 
cu liderii fiecăreia dintre cele 
trei forțe parlamentare princi-
pale – PSRM, ACUM și PDM.

Președintele Igor Dodon a invitat 
la o întrevedere comună con-
ducerea tuturor celor trei forte 
parlamentare principale – PSRM, 
ACUM și PDM. Cei de la ACUM au 
refuzat să participe la întrevedre.

Blocul parlamentar ACUM a 
organizat consultări cu anumiți 
deputați, în clădirea Parlamentului. 
La această întrevedere au venit 
doar deputații Partidului „Șor”.

Președintele Igor Dodon 
a desfășurat o întreve-
dere comună cu liderii 
PSRM și PDM. Cei de 
la ACUM nu au venit la 
această întrunire.

9 APRILIE 11 APRILIE 12 APRILIE

Comitetul politic executiv și 
fracțiunea parlamentară a PSRM 
au făcut publice condițiile pentru 
crearea majorității parlamentare.

Blocul parlamentar ACUM a ignorat invitația 
Președintelui care a organizat o întrevedere 
comună pentru conducerea celor mai importante 
partide politice. 

Criza politică îndelungată, care a afectat destul 
de grav economia moldovenească, n-a rămas fără 
atenția șefului statului, care a încercat să propună 
soluții pentru depășirea acesteia. În special după 

întrevederea cu reprezentanții celor trei cele 
mai mari fracțiuni care au acces în Parlamentul 
RM după alegerile din 24 februarie, Igor Dodon 
a propus tuturor fracțiunilor politice să ia loc, 
împreună, la masa de negocieri.

La 2 aprilie, la Reședința de Stat, a avut loc 
întrevederea liderilor Partidului Socialiștilor din 
Republica Moldova și ai Partidului Democratic 
din Moldova. Părțile și-au expus, pe rînd, pozițiile 

pentru negocieri, însă nu au ajuns la un numitor 
comun.

Conducerea blocului ACUM a ignorat 
întrevederea, refuzînd categoric să poarte negocieri 
cu cineva. Șeful statului moldovenesc a declarat că 
regretă faptul că cea de-a treia formațiune, blocul 
ACUM, a refuzat categoric să participe la dialog și 
a ratat posibilitatea, cel puțin, de a face schimb de 
opinii referitor la situația actuală din țară.

2 APRILIE

Președintele a continuat dialogul cu liderii partidelor politice
Maia Sandu și Andrei Năstase au ignorat negocierile 
inițiate de Președintele Republicii Moldova

Consiliul Republican a 
luat act de rezultatele 
discuțiilor cu blocul 
ACUM.

La întrevederea organizată de PSRM, cei de la 
ACUM au declarat că nu sînt pregătiți pentru a 
crea o majoritate parlamentară cu PSRM, însă 
doresc ca socialiștii să ofere blocului ACUM  
funcția de speaker, premier și să voteze pentru 
toate proiectele ACUM. 
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Comitetul executiv politic al PSRM a adoptat o declarație, ideea căreia 
rezidă în faptul că majoritatea de guvernămînt sau coaliția de la guverna-
re nu poate fi creată cu orice preț politic, precum și, nu poate să contravi-
nă principalelor sarcini și principii ale partidului.

În această declarație, socialiștii reiterează poziția sa că prioritară este 
agenda viitorului guvern, ce anume va fi realizat pentru cetățeni în do-
meniul social și cel economic, ce acțiuni vor fi întreprinse în vederea 

combaterii corupției, ce trebuie să se facă pentru consolidarea instituțiilor 
statului. Determinînd principial conținutul acestei agende, la fel de im-
portantă este discutarea structurii și formei viitoarei guvernări.

Dacă în timpul apropiat nu va fi identificată o decizie comună în acest 
sens, PSRM nu vede altă soluție decît organizarea și desfășurarea alege-
rilor parlamentare anticipate.

PSRM: Nu renunțăm la principiile noastre 3 APRILIE

 „Socialiștii au o abordare mult mai echiliba-
tă. Ei acceptă și susțin poziția Președintelui în ce 
privește echilibrul politicii externe: relații bune 
cu Europa, restabilirea relațiilor strategice cu Ru-
sia. Consider că anume această abordare, care a 
fost anunțată de către Președinte acum doi ani, a 
fost preluată și susținută de către socialiști ca ele-
ment de bază. Acest lucru le oferă posibilitatea 
de a purta negocieri mult mai ample. Vor ajunge 
la anumite înțelegeri sau toate se vor termina cu 
alegeri parlamentare anticipate – timpul va arăta. 
Preferabil ar fi o alianță din două partide, dacă va 
fi. Și pentru a fi stabilitate, în acest guvern trebuie 
să fie socialiștii. Dacă vor fi încercări de a forma o 
„salată” politică și un guvern nelegitim, va urma 
destabilizarea. Dacă va fi un guvern minoritar sau 
o nouă Alianță pentru integrare europeană, dură și 
anti-Rusia, la fel, va fi rău pentru țară”, și-a expri-
mat încrederea Igor Dodon.

În cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la 
canalul de televiziune „NTV Moldova”, Igor 
Dodon a explicat de ce Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova trebuie să ia 
inițiativa în mîinile sale și de ce participarea 
socialiștilor în noul guvern este extrem de 
importantă.

Igor Dodon: Socialiștii trebuie să ia inițiativa în mîinile lor

27 MARTIE

În spatele fiecărui 
partid care a acces 
în Parlament se află 
numeroșii săi ale-
gători. Pe arena po-
litică va supraviețui 
doar acel partid care 
va rămîne fidel prin-
cipiilor și electora-
tului său. În spatele 
PSRM se află peste 

440 de mii de alegători, care au votat pentru ca par-
tidul să-și îndeplinească programul și nu pentru ca 
el să meargă la compromis cu oponenții săi. Dacă 
Partidul Socialiștilor nu va merge la niciun fel de 
cedări în partea ce ține de bazele programului său, 
dacă va lupta pînă la sfîrșit pentru principiile sale, 
acest partid va avea șanse maxime pentru a cîștiga 
la următoarele alegeri. Și nu contează, vor fi acestea 
anticipate ori se vor desfășura peste patru ani.

Astăzi, 
PSRM a 
ajuns într-o 
situație ine-
dită: el a ră-
mas unicul 
partid de pe 
flancul stîng, 
reprezen-
tat în Parla-
mentul țării. 

După eșecul lor, multe partide spoilere de 
stînga au plecat de pe arena politică. Alegă-
torii de pe flancul stîng au conștientizat că in-
teresele lor pot fi apărate doar de un partid de 
stînga, mare, capabil să pretindă la guvernare 
în țară. Partidul Socialiștilor are toate șansele 
pentru a atrage de partea sa voturile tuturor 
alegătorilor de stînga. De aceea PSRM nu 
trebuie să-i fie frică de alegeri anticipate.

În spatele PSRM stau peste 
440 de mii de alegători

PSRM nu are motive să-i fie 
frică de alegeri anticipate

VLADIMIR BUKARSKI
politolog

FADEI NAGACEVSCHI
jurist

O aroganță 
precum cea 
pe care o de-
monstrează în 
prezent blocul 
ACUM poate fi 
doar de invidi-
at. O fracțiune 
minoritară, 
care s-a pla-
sat pe locul al 

treilea, cere de la fracțiunea majoritară, cu cea 
mai mare susținere din partea populației, capi-
tulare totală. Dă-i speakerul, dă-i cabinetul de 
miniștri, dă-i Parlamentul, dă-i... dă-i... dă-i... 
În schimb, însă, ACUM nu oferă niciun fel de 
garanții și recunoaște absolut sincer că nu îi este 
interesantă agenda PSRM și electoratul PSRM, 
iar aceasta înseamnă că a doua zi, ei vor uita 
despre sociaiști. Apare întrebarea: la ce le-ar 
trebui toate acestea socialiștilor?

Poziția ACUM - lăcomie 
înmulțită cu aroganță

MIHAIL AHREMȚEV
activist civic
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Noi reiterăm susținerea tuturor eforturilor 
Președintelui Republicii Moldova, dlui Igor Dodon, 
precum și ale conducerii Partidului Socialiștilor, de-
puse pentru depășirea crizei politice din țară, crearea 
majorității parlamentare, formarea organelor de condu-
cere ale Parlamentului și numirea Guvernului.

În acest context, menționăm că Partidul Socialiștilor 
tinde spre crearea unei majorități parlamentare to-
talmente funcționale, care va forma și va susține pe 
deplin guvernul și programul acestuia. În același timp, 
PSRM consideră imposibilă susținerea unui guvern mi-

noritar din cîteva motive, mai întîi de toate, politice și 
funcționale.

Reamintim că pe parcursul ultimelor cîteva săp-
tămîni, Partidul Socialiștilor, care a obținut cele mai 
multe mandate de deputat în noul Parlament, își ex-
primă încă o dată interesul în vederea depășirii cri-
zei politice, formării majorității parlamentare și creării 
structurilor stabile ale administrației de stat din țară. În 
acest sens, vorbim despre invitațiile deschise de a lan-
sa discuții, participarea la consultările organizate de 
Președinte în format bilateral și multilateral, cu scopul 

de a crea structurile puterii de stat și de a determina 
agenda pentru noua conducere a țării.

În continuare, noi sîntem convinși că cea mai bună 
decizie o constituie deblocarea activității Parlamen-
tului și neadmiterea alegerilor parlamentare anticipate.

Partidul Socialiștilor reiterează disponibilitatea 
de a continua negocierile cu sopul de a depăși cri-
za politică creată. În același timp, noi repetăm că nicio 
configurare politică și niciun consens nu pot fi obținute 
cu prețul ignorării voinței poporului care, la alegeri, au 
susținut nemijlocit PSRM.

PARLAMENT

CONDIȚIILE PENTRU CREAREA MAJORITĂȚII PARLAMENTARE
Comitetul executiv politic al PSRM și fracțiunea parlamentară a PSRM au organizat o ședință comună 

pentru a discuta situația politică din țară și pentru a stabili acțiunile de mai departe ale partidului

Comitetul executiv politic și fracțiunea parlamentară ale PSRM au decis să propună spre examinare și aprobare Consi-
liului Republican al partidului, care va avea loc la 12 aprilie 2019, următoarele trei blocuri pentru formarea majorității 
parlamentare și participarea PSRM în cadrul acesteia:

De asemenea, noi subliniem faptul că în timpul 
acestor discuții, PSRM, firește, va ține cont de pă-
rerea a peste 440 000 de alegători, care au votat 
pentru PSRM. Repetăm, noi vom lansa discuțiile 
reieșind dintr-un șir de principii pe care le vom 
pune la baza oricărei colaborări politice:

garantarea statalității, neutralității Republi-
cii Moldova (prin neaderarea la NATO sau la 
alte blocuri militare) și reintegrarea țării;
politica externă echilibrată;
respectarea drepturilor fiecărui cetățean al 
Republicii Moldova, indiferent de naționalitate 
și apartenență etnică
dezvoltarea economică și crearea locurilor de 
muncă;
dreptatea socială și apărarea valorilor noastre 
tradiționale.

Dacă blocul ACUM este cu adevărat intere-
sat de majoritatea parlamentară, ei nu trebuie 
s-o facă pe inocenții.

Noi cu toții știm cine este Maia Sandu, care a 
votat pentru Candu, Plahotniuc, iar Plahotniuc și 
Candu – pentru ei. Și acum o face pe deșteapta la 
televizor, făcînd declarații împotriva socialiștilor. 

Noi știm cine este Andrei Năstase, cînd rudele sale 
au avut afaceri împreună cu Plahotniuc. Acum, 
toți sînt deștepți. De unde v-ați luat voi toți, 
„virgini”, în politica moldovenească și puneți 
condiții? Vreți să creați majoritate parlamentară – 
așezați-vă și discutați, nu doriți – plecați. Mergeți 
la alegeri și atît.

Zilele acestea, a venit la mine un „sol” al celor „de 
dreapta” și a spus: „Domnule Președinte, de-ați ști, 
cît timp am pierdut pentru a o convinge pe Maia 
Sandu să accepte voturile solcialiștilor pentru can-
didatura sa la funcția de premier”. Mai n-am căzut 
din fotoliu. Au convins-o pe Maia Sandu ca ea să bi-
nevoiască să fie votată de socialiști. Ei ce, au căzut din 
pod? Adică noi încă trebuie să vă rugăm să vă votăm, 
pentru că noi, cumva, vă vom păta reputația? Băieți, 
ori doriți să faceți ceva, ori nu doriți. Dacă sînteți în 
căutarea unui pretext, așa și spuneți alegătorilor voștri. 
Mergeți și le explicați, că nu ați dorit să votați pentru 
proiectele socialiștilor privind majorarea pensiilor, anu-
larea legii despre miliard, pentru candidatura lui Gre-
ceanîi la funcția de speaker. Că nu ați dorit să eliminați 
democrații de la guvernare, pentru că v-a fost frică.

- Cei care încearcă să vorbească despre faptul că în 
ultimul timp, Dodon se distanțează, îi lasă pe socialiști de-o 
parte, degeaba așteptați. Eu am ridicat acest partid împreună 
cu colegii și tovarășii mei – Zinaida Greceanîi, Vlad 
Bătrîncea, Eduard Smirnov și alții. Cu întreaga echipă, noi 
am ridicat acest partid, practic, de la zero, pe parcursul 
ultimilor opt ani. Acesta este copilul nostru. Și să spui că 
Dodon pleacă într-o parte – nu va fi așa ceva. Sînt convins 
că partidul are viitor alături de Președinte. Împreună cu acest 
partid, eu am mai multe șanse de a schimba situația din țară. 
Îi voi dezamăgi pe cei care speră că eu nu mă voi implica și 
îi voi lăsa singuri pe socialiști. Este un partid pro-președinte 
și noi sîntem un tot întreg. Alții încearcă să ne dezbine, dar 
nu le va reuși. Noi sîntem împreună, noi sîntem o echipă 
unită și noi vom face față acestei situații. Acum, socialiștii 
au cea mai convenabilă poziție. Este Președintele – unica 
forță legitimă în Republica Moldova – și există fracțiunea, 
care are 35 de mandate. 

- Nu trebuie nici să ne însurați, 
nici să ne măritați cu nimeni. Noi sîn-
tem băieți mari, avem propriile soții și 
copii. Și să căsătorești un partid cu unul 
sau cu altul, nu trebuie. Noi știm și sin-
guri ce să facem și ne vom descurca. 
Noi avem propriul electorat, trebuie să-i 
explicăm lui și nu vouă, „celor de dreap-
ta”, democraților sau analiștilor voștri 
care, în ultimul timp, s-au înmulțit im-
punător. Nu vouă eu trebuie să explic 
cu cine să mă așez, ci electoratului meu. 
Nu trebuie să căsătoriți partidul. Parti-
dul are conducători – neformal și ofi-
cial, are un Comitet politic executiv, ei 
vor decide.

Eu sînt sigur că cei care ne-au vo-
tat, cu siguranță, nu-și doresc ca în 
Moldova, să conducă și în continu-
are PDM. Totodată, cu siguranță, ei 
nu-și doresc ca noi să cedăm totul, 
pe „tavă”, naționaliștilor de dreap-
ta. Aceștia au obținut 20 și  ceva 
de procente și doresc să li se ofere 
funcțiile de speaker, premier, să fie 

votate toate legile lor, iar socialiștii 
să rămînă în opoziție. Pentru a dori 
toate acestea, trebuie să deții majori-
tatea, lucru pe care cei de dreapta nu 
l-au avut niciodată, nu-l au și nici nu-l 
vor avea. Noi, socialiștii, vom avea 
majoritatea – fie la viitoarele alegeri, 
fie la cele anticipate, dar o vom avea. 
Dar voi de ce sînteți atît de obraznici? 

Aterizați cîte puțin, coborîți de pe Fa-
cebook pe pămînt. Ce, e greu să scrii 
un mesaj, să vii în oficiul socialiștilor? 
Ați fi spus, că vă trimiteam un curier, 
dacă vă e scîrbă, cum zic moldovenii, 
să veniți în oficiu. Noi înțelegem că 
acolo, pe Facebook, voi trăiți în fie-
care zi, iar oamenii trăiesc pe pămînt.

DESPRE SANDU ȘI NĂSTASE: 
NOI ȘTIM TOTUL DESPRE 
TOȚI ȘI ȚINEM MINTE, 
N-O FACEȚI PE INOCENȚII

DESPRE „APETITUL” BLOCULUI 
ACUM: EI CE, AU CĂZUT 
DIN POD?

DESPRE PARTIDUL SOCIALIȘTILOR: 
NOI SÎNTEM ÎMPREUNĂ, NOI 
SÎNTEM O ECHIPĂ UNITĂ

 „ANALIȘTILOR 
DE DREAPTA”: 
NU CĂSĂTORIȚI 
PSRM CU NIMENI

LIDERILOR ACUM: COBORÎȚI DE PE FACEBOOK PE PĂMÎNT!
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Inițial, prin intermediul Facebook, 
PSRM a fost invitat la negocieri de 
către ACUM. Cîteva ore mai tîrziu, 
deputatul PAS D. Alaiba a scris pe 
același Facebook că ei invită PSRM la 
discuții, nu la negocieri!

În aceeași seară, Maia Sandu a 
vorbit la una dintre televiziunile pri-
vate, spulberînd definitiv toate îndo-
ielile:

a) Nu va fi niciun fel de coaliție cu 
PSRM;

b) ACUM nu va vota niciodată 
pentru Z. Greceanîi în calitate de spea-
ker (un lucru e clar – ca speaker se vede 
A. Năstase);

c) ACUM relansează propune-
rea înaintată anterior cu privire la 
un guvern minoritar, sub conducerea 
înțeleaptă a Maiei Sandu în persoană!

Ați înțeles, da? Năstase – speaker, 
San du – premier, PSRM – în opoziție 

(iar peste un an – la în-
chisoare).

Însă, în comparație 
cu opoziția obișnuită, 
PSRM trebuie să vote-
ze pentru tot ceea ce va 
propune Maia Sandu 
(închiderea școlilor? a 
spitalelor? aderarea la 
NATO?).

Și cum, dar mai ales, despre ce poți 
vorbi cu asemenea oameni?

Totuși, PSRM a venit cu o poziție 
stabilită de comitetul executiv politic și 
de fracțiunea parlamentară.

Sensul poziției este următorul: în 
pofida refuzului ACUM, socialiștii sînt 
gata să formeze o majoritate parlamen-
tară în baza următoarelor condiții preli-
minare:

a) blocul instituțional: speakerul 
Z. Greceanîi, restabilirea împuterni-
cirilor Președintelui, controlul asupra 
MAE și a Ministerului Apărării;

b) blocul anticorupție: anularea 
legii despre miliard, crearea unei co-
misii pentru investigarea furtului mi-
liardului etc.;

c) blocul social: capitalul matern, 
indexarea de două ori pe an a pensi-
ilor;

d) blocul național: pachetul de legi 
despre statutul Găgăuziei și al lim-
bii ruse, despre readucerea difuzării 

canalelor TV ruse. Apropo, Uniunea 
Europeană este PENTRU aceste legi!

Aceste propuneri au fost înaintate ca 
bază pentru negocieri! PSRM a propus 
blocului ACUM să le studieze atent și să 
vină cu propuneri proprii.

Înțelegeți sensul? PSRM este gata să 
cedeze postul de premier și ministerele 
cheie blocului care a aumulat doar 26 de 
mandate!

Practic, peste 30 de minute de la 
conferința de presă a PSRM, cu aroganța 
care o caracterizează, Maia Sandu a fă-
cut praf propunerile socialiștilor! Cică, 
unde este lupta cu oligarhii, unde este 
declarația despre statul capturat?

Altfel spus, poziția lor despre neac-
ceptarea negocierilor a fost pregătită din 
timp!

Stimată doamnă Maia!

Anume PSRM a înaintat, în anul 
2015, declarația cu privire la statul cap-
turat, acumulînd 38 de voturi.

Anume PSRM a ieșit la miting împo-
triva furtului miliardului, cînd voi votați 
pentru acordarea miliardelor pentru 
băncile lui Șor! Despre BEM și aeroport 
nici nu mai vorbim.

Voi repeta ceea ce știe pînă și un elev 
de clasa a cincea: crearea majorității 
parlamentare și a guvernului va elibera, 
în mod automat, țara de fenomenul cap-
turării.

Toți conducătorii CEC, CCA, CC, 
SIS, PG vor demisiona imediat, iar ci-
neva va urca, în aceeași zi, în avionul 
care va zbura spre Insulele Seychelles! 
Așa-zisele legi antioligarhice ale voastre 
sînt o minciună evidentă! Ele nu pot fi 
adoptate fără o majoritate parlamentară 
și alegerea conducerii Parlamentului!

În realitate, Maia Sandu nu va face 
niciodată alianță cu PSRM. Și asta, din 
cauza că prezintă un pericol pentru gu-
vernarea PDM.

Ei nu doresc negocieri, coaliții, ma-
joritate parlamentară cu PSRM. Ei nu 
doresc să împartă guvernarea cu PSRM, 
pentru a nu deranja PDM și ambasadorul 
SUA. Ei nici măcar nu doresc să audă 
despre condițiile PSRM și programul 
nostru, nu tocmai să formeze o alianță.

Merită oare ca, în asemenea 
condiții, PSRM să facă jocul ACUM?

Merită oare să renunțăm la pro-
gramele noastre, la promisiunile date 
alegătorilor?

Nu sînt sigur. Nimeni nu-i iubește 
pe trădători...

Și da! În comparație cu ACUM, 
PSRM încă este gata de negocieri și 
mizează pe înțelepciunea liderilor 
acestuia.

PARLAMENT
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BLOCUL II Consolidarea 
instituțiilor 
statuluiÎn acest context, noi pro-

punem să-i fie redate 
atribuțiile Președintelui 
Republicii Moldova care au fost în vigoare pînă 
la 1 octombrie 2016, în special în domeniul 
securității de stat (readucerea SIS sub controlul 
administrației Președintelui). Pachetul de legi în 
acest sens este deja elaborat. Ținînd cont de fap-
tul că PSRM a colectat aproximativ 1,5 milioane 
de semnături pentru trecerea la forma de guver-
nare prezidențială, noi vom examina acest pas ca 
fiind una dintre etapele corespunzătoare.

BLOCUL III Divizarea 
responsabilității 
în procesul 
de guvernare

Partidul Socialiștilor, care 
a obținut cel mai mare 
număr de mandate în ac-
tualul Parlament, insistă 
ferm asupra faptului că funcția de speaker al 
organului legislativ trebuie să revină PSRM. 
Pentru această funcție, partidul o desemnează 
pe Zinaida Greceanîi, Președinte al Partidului 
Socialiștilor.

În același timp, în următorul Guvern, PSRM va 
pretinde la conducerea în domeniul politicii 
externe și în cel al apărării (inclusiv ministerele 
respective), pentru ca Președintele țării să aibă  
posibilitatea de a-și exercita împuternicirile în 
corespundere cu Constituția Republicii Mol-
dova.

BLOCUL I Pachetul de lege prioritar

Ținînd cont de faptul că PSRM a elaborat peste 300 de inițiative legislative în 
toate domeniile, noi considerăm că multe dintre ele ar putea fi incluse în progra-
mul noului Guvern. În același timp, noi am identificat un șir de proiecte de 
lege, care trebuie să fie la baza unei colaborări politice, și anume:

anularea legii care pune pe seama 
cetățenilor țării responsabilitatea 
privind recuperarea miliardului fu-
rat. Crearea unei comisii parlamen-
tare pentru investigarea furtului mi-
liardului și tragerea la răspundere a 
persoanelor vinovate;

politica socială activă prin adopta-
rea unui șir de acte legislative, in-
clusiv:
- Indexarea pensiilor de două ori pe 
an;
- elaborarea mecanismului de acor-
dare a capitalului matern ca sprijin 
important pentru familii.

politica echilibrată în domeniul 
relațiilor interetnice:
- anularea Legii nr. 257 din 22.12.2017 
„Cu privire la completarea Codului 
audiovizualului al Republicii Mol-
dova nr. 260/2006” care, prin fals și 
manipulare,  a fost numită „cu privi-
re la combaterea propagandei”. Rea-

mintim că această lege a fost criticată 
de către Consiliul pentru politică ex-
ternă al UE, șeful Reprezentanței UE 
în Moldova și reprezentanții corpului 
diplomatic, acreditați la Chișinău;
- ratificarea Cartei Europene a limbi-
lor regionale și limbilor minorităților, 
document pe care Republica Mol-
dova l-a semnat la 11 iulie 2002, 
însă pînă în prezent, nu l-a ratificat. 
Adoptarea în noua redacție a Legii 
cu privire la funcționarea limbilor pe 
teritoriul Republicii Moldova (pentru 
statutul limbii ruse în calitate de lim-
bă de comunicare interetnică pe în-
treg teritoriul Republicii Moldova);
- adoptarea pachetului de legi cu pri-
vire la statutul Autonomiei Găgău-
ze, elaborat cu susținerea instituțiilor 
europene și a OSCE, de grupul de lu-
cru mixt, constituit din reprezentanți 
ai Parlamentului Republicii Moldova, 
Adunării Populare a Găgăuziei și a 
societății civile.

Noi publicăm toate proiectele de lege menționate mai sus, oferind astfel fiecăruia posibilitatea de a face 
cunoștință cu ele. Acestea sînt elementele de bază cu care PSRM este gata să pornească negocierile pen-
tru guvernarea țării. Dacă sînt și alte întrebări principiale, noi sîntem gata să le examinăm.

BOGDAN ȚÎRDEA: ÎN COMPARAȚIE CU ACUM, 
PSRM ÎNCĂ ESTE GATA DE NEGOCIERI ȘI MIZEAZĂ 
PE ÎNȚELEPCIUNEA LIDERILOR ACESTUIA
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OPINII
ÎNTRE PSRM ȘI BLOCUL ACUM 
ESTE POSIBILĂ O ÎNȚELEGERE FORȚATĂ

DE CE TREBUIE SĂ SE FACĂ ATÎTEA GREȘELI DACĂ PUR 
ȘI SIMPLU SE POATE VENI LA NEGOCIERI CU SOCIALIȘTII?

SE PARE CĂ ACUM FACE TOTUL 
PENTRU CA SOCIALIȘTII SĂ RENUNȚE

CHIAR ȘI ÎN SECOLUL AL XXI-LEA, INVITAȚIILE 
LA NEGOCIERI NU SE TRANSMIT PRIN FACEBOOK

Eu nu cred în minuni, 
eu nu cred în coaliția dinte 
socialiști și blocul ACUM, 
însă dacă ceea ce spune 
domnul Nagacevschi, ceea 
ce spun reprezentanții blo-
cului ACUM este într-ade-
văr o problemă vitală  și ei 
conștientizează acest lucru, 
eu îmi dau seama că un 
acord între ei, forțat, pe ter-
men lung, se poate întîmpla. 
Nu un bloc, nu o coaliție, nu 
o alianță, ci un acord forțat, 

pe termen lung – eu subliniez acest lucru. Aceasta nu este o 
coaliție situativă – haideți să votăm repejor și – la alegeri anti-
cipate. Acest lucru nu va soluționa nimic. Un dialog responsabil 
însă și un acord forțat, pe termen lung – sunt reale. De exem-
plu, ei se vor așeza la masa de negocieri, vor începe discuțiile 
și vom vedea: vor putea ei ajunge la așa ceva. Așa cum spune 
domnul Nagacevschi, pentru a restabili echilibrul sistemului de 
drept. La fel, se prevede și votarea speakerului. Acesta va fi un 
acord forțat, determinat, pentru ca astfel, pas cu pas, în cadrul 
Constituției și al legii, să fie eliberate instituțiile statului fără a 
încălca legea.

Mingea este pe terenul blocului ACUM. Ei și-au înțeles 
greșeala: propunerile pe care ei le-au înaintat socialiștilor nu se 
fac cu asemenea condiții. Mai ales că mai devreme, socialiștii au 
invitat blocul ACUM la negocieri. De ce trebuie să se facă atîtea 
greșeli, dacă pur și simplu se poate veni la negocieri cu socialiștii? 
Și dacă era important să se facă invitații pentru socialiști, de ce 
acestea nu au fost anunțate? Blocul ACUM riscă să nu fie înțeles 
de propriul electorat. Mulți activiști civici, care au susținut blocul 
ACUM pînă la alegeri – Alexei Tulbure, Victor Ciobanu, Ștefan 
Gligor, Stela Jantuan, Valeriu Pașa – l-au împroșcat cu critici. 
Electoratul de dreapta este foarte specific. Ei nu doar că nu iartă 
trădarea, dar nu iartă nici neglijența, nici șansele ratate. Liderii 
ACUM ar trebui să țină cont de exemplele lui Mircea Snegur, Se-

rafim Urechean, Valeriu Matei. Alegerile parlamentare anticipate ar putea avea un  rezultat neașteptat. 
Și acesta nici pe departe nu va fi rezultatul pe care îl așteaptă blocul ACUM. Ei au fost susținuți de o 
parte a electoratului unionist. Însă acum s-a format blocul unioniștilor. Aceștia planifică să-și lărgeas-
că rîndurile. Posibil să apară o forță unionistă solidă. Eu nu exclud că și activiștii civici vor considera 
că ACUM nu le-a îndreptățit așteptările. Este greu de spus, cum se vor comporta partenerii externi. 
Ei doresc ca aici să fie stabilitate. Aici este hotarul NATO, al UE, al Rusiei, al SUA. Da, nu cu orice 
preț. Dacă aici va fi un compromis minim, partenerii externi îl vor încuraja.

Pentru PDM va fi extrem de dificil să meargă la anumite cedări atunci cînd vor fi împărțite funcțiile. 
Cedînd funcția de președinte al Parlamentului, PDM pierde controlul asupra procurorului general, a 
directorului SIS, directorului Centrului Național Anticorupție, adică tot ceea ce formează adevărata 
putere a PDM. Sînt ei gata să cedeze? Cred că nu. Ei vor face orice pentru a nu ceda acea parte a 
puterii pe care o dețin în prezent. 

Trebuie să fie lichidat fenomenul transfugilor. În primul rînd, aceasta este o lipsă de respect față 
de alegători. Este foarte straniu cînd partidele care au ocupat primele trei locuri, rămîn în opoziție, 
iar partidul care a ocupat locul al patrulea, guvernează țara. Dacă s-au schimbat viziunile politice ale 
persoanei, dacă aceasta consideră că partidul nu corespunde cerințelor sale – să depună mandatul. 
Aceasta va fi o atitudine corectă față de transfugi. Cred că de data aceasta, partenerii externi nu vor 
mai avea o atitudine la fel de loială față de formarea în acest mod a majorității de guvernămînt.

La ce te poți gîndi dacă 
ACUM-iștii nu pot face nor-
mal măcar un lucru atît de 
elementar, cum ar fi invitația 
la negocieri? De ce prin in-
termediul Facebook? De ce 
nu prin Twitter, de exemplu? 
Dar se mai poate (sugerez) 
prin Viber sau WhatsApp. Se 
pare că toate acestea se fac 
pentru ca socialiștii să refuze 
să vină. Iar dacă totuși, vor 
veni, ca să poată spune mai 
tîrziu: „Și noi am încercat să 

facem ceva pentru formarea coaliției”. Deși, eu personal cred 
că în afară de ultimatumuri de genul „Susțineți pachetul nostru 
„antioligarhic”!”, noi nu vom auzi nimic de la ACUM...

Eu nu am văzut invitația 
socialiștilor din partea blocu-
lui ACUM. Chiar și în seco-
lul al XXI-lea, invitațiile nu 
se transmit prin Facebook. 
Invitațiile se tipăresc pe hîrtie 
și se transmit prin poștă sau 
prin curier. Cu atît mai mult 
atunci cînd doriți să invitați 
un partid la consultări în Par-
lament, trebuie respectată o 
anumită procedură. Atitudi-

nea blocului ACUM față de această chestiune a fost neserioasă.
Proiectele care au fost înaintate de către socialiști în pache-

tul lor initial constituie un șir întreg de proiecte de legi, pe care 
fracțiunea PSRM le-a promovat în timpul cadenței sale. Și toate 
acestea au fost respinse de majoritatea parlamentară condusă de 
PDM. În special, este vorba despre anularea Legii cu privire la 
restituirea din contul cetățenilor a miliardului furat  - aceasta este 
inițiativa Președintelui Igor Dodon, declarată în anul 2016, cînd 
el intenționa să propună această întrebare în cadrul unui referen-
dum. Și iarăși, această inițiativă a fost respinsă de coaliția de la 
guvernare.

Întrebarea mea logică este: dacă vorbiți despre „binom” sau 
despre o înțelegere secretă dintre PDM și PSRM, de ce socialiștii 
promovează anume acele întrebări care au fost respinse de con-
ducerea democratică? Nu este nicio logică aici!

Maia Sandu vorbește despre „deoligarhizarea Moldovei”. Ex-
traordinară idee! Însă noi așa și nu am auzit, în ce anume constă 
„deoligarhizarea” ei? Care sînt propunerile ei? Cum are de gînd 
să realizeze acest lucru? Nu există un răspuns și, cred eu, nici nu 
va fi.

IGOR BOȚAN, 
analist politic

IGOR VOLNIȚCHI, 
analist politic

ILIA KISELIOV, 
activist civic

ERNEST VARDANEAN, 
politolog

„Pentru a determina 
poziția finală pentru Consi-
liul Republican care se va 
întruni vineri, 12 aprilie, 
Partidul Socialiștilor invită 
formațiunile din componența 
blocului ACUM la discuții 
despre formarea majorității 
parlamentare, crearea coaliției 
de guvernare și a noului gu-
vern funcțional pentru Repu-
blica Moldova și cetățenii săi. 
Aceasta a declarat secretarul 
pentru ideologie al PSRM, 
Ion Ceban, în cadrul unei 
conferințe de presă. Această 
întrunire urmează să aibă loc 
joi, 11 aprilie, începînd cu ora 
11.00.

Ceban a mai amintit că, 
mai devreme, imediat după 

alegeri, bazîndu-se pe decizi-
ile Comitetului executiv po-
litic al formațiunii, socialiștii 
au mai invitat la consultări 
anume ACUM. Potrivit lui, 
alte invitații sau discuții nici 
nu au fost examinate de or-
ganele de conducere ale 
formațiunii. Însă la această 
etapă, blocul a refuzat cate-
goric aceste invitații. Cu toate 
acestea, socialiștii au declarat 
că ușile lor rămîn deschise.

- În această perioadă, noi 
nu am învinuit pe nimeni, 
nu am etichetat, nu am făcut 
isterie, nu am adus învinuiri 
neîntemeiate. Noi am încer-
cat și continuăm să încer-
căm să găsim soluția nece-
sară pentru guvernarea de 

mai departe a țării. În acest 
context, noi am înaintat, 
ieri, trei blocuri de propu-
neri, pentru ca toți doritorii 
să poată lua cunoștință de 
ele, a adăugat socialistul.

SOCIALIȘTII AU INVITAT OFICIAL 
BLOCUL ACUM LA NEGOCIERI10 APRILIE

NICĂIERI ÎN LUME NU EXISTĂ O ASEMENEA PRACTICĂ CÎND
 PARTIDUL CARE A OCUPAT LOCUL AL TREILEA SĂ CEARĂ TOATE FUNCȚIILE DE CONDUCERE

Noi avem probleme foarte serioase de sistem. „Mașinăria” de 
stat se distruge și teamă mi-i că din această cauză, am putea pierde 
statul. Cu părere de rău, blocul ACUM a demonstrat o imaturitate 
politică și nu a fost capabil să depășească divergențele ideologice, 
blocînd negocierile. În același timp, eu sper că aceste două forțe 
politice – socialiștii și blocul ACUM – vor fi capabile să meargă la 
compromis, pentru a găsi un numitor comun și pentru a merge mai 
departe, în interesele de dezvoltare ale țării. Și blocul, și socialiștii 
au mai multe proiecte și decizii sociale și economice. Și oricum, 
sarcina principală este restabilirea sistemului de drept, echilibrul 
sistemic în Republica Moldova. În calitatea mea de jurist, eu nu-
mesc acest lucru așa cum îl numesc și ei, prin termen politic: deoli-
garhizare. Socialiștii nu sînt împotriva acesteia și, la fel, se declară 
pentru ea.

Cele mai importante sînt negocierile. Eu sînt optimist. Eu cred că dacă se va putea găsi un limbaj 
comun și va fi restabilită încrederea dintre aeste două forțe politice și ele vor lucra pentru binele statului 
și al cetățenilor, la ce ar mai trebui să meargă și la alegeri anticipate? Eu sînt tînăr, eu cred în aceasta. Și 
blocul ACUM, și socialiștii au mulți tineri, optimiști, care cred în rațiunea politicienilor și doresc sincer 
să schimbe în bine starea de lucruri din țară.

FADEI NAGACEVSCHI, 
jurist
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Consiliul Republican al PSRM, în ca-
drul ședinței, convocată la inițiativa Co-
mitetului Executiv Politic și a fracțiunii 
parlamentare a Partidului Socialiștilor, 
în condițiile crizei politice din țară, 
susține eforturile Președintelui Republi-
cii Moldova, Igor Dodon și a conducerii 
partidului în vederea depășirii situației 
actuale, creării majorității parlamentare 
și a coaliției stabile de guvernare, formă-
rii organelor de conducere și de lucru ale 
Parlamentului, numirii Guvernului țării 
și aprobării programului de guvernare, în 
interesul cetățenilor Republicii Moldova 
și al țării în ansamblu.

În decursul ultimelor săptămîni, Par-
tidul Socialiștilor, care a obținut cele 
mai multe mandate în Parlament, de-
monstrează în mod consecvent interes 
pentru depășirea crizei politice. Suntem 
convinși că cea mai bună opțiune este 
asigurarea activității Parlamentului și 
evitarea alegerilor parlamentare antici-
pate.

Din momentul aprobării rezultatelor 
de către Curtea Constituțională, Partidul 
Socialiștilor a inițiat de trei ori negocieri 
cu partidele blocului politic ”ACUM”, în 
pofida divergențelor ideologice, a scopu-
rilor și a programelor politice. Consiliul 
Republican al PSRM a audiat raportul cu 
privire la întrevederea reprezentanților 

delegați de către PSRM cu reprezentanții 
blocului ”ACUM” și rezultatele acestei 
întrevederi.

Partidul Socialiștilor cu regret con-
stată faptul că nu există nicio poziție 
constructivă din partea reprezentanților 
blocului ”ACUM” înaintînd încă oda-
tă condiții privind votarea pentru can-
didatura acestora la funcția de spicher, 
prim-ministru și pentru guvernul mino-
ritar propus de ei și pachetul lor de legi. 
În același timp, reprezentanții blocului 
”ACUM” au ignorat practic toate pro-
punerile PSRM, începînd cu pachetul 
prioritar de legi, inclusiv indexarea pen-
siilor, capitalul matern, politica echili-
brată în domeniul relațiilor interetnice, 
fortificarea instituțiilor de stat, restabili-
rea competențelor Președintelui în con-
formitate cu Constituția RM, împărțirea 
responsabilității privind conducerea 
țării, funcția de președinte al Parlamen-
tului și portofoliilor ministeriale. Este 
surprinzător faptul că blocul „ACUM”, 
care a ocupat locul trei la alegeri, este in-
teresat doar de obținerea puterii depline.

Consiliul Republican al PSRM decla-
ră despre disponibilitatea de a continua 
intensiv negocierile pentru a scoate țara 
din criza politică. Totodată, Consiliul 
Republican subliniază că, în cadrul aces-
tor negocieri, Partidul Socialiștilor va 

ține cont de opinia alegătorilor săi.
Consiliul Republican al PSRM 

aprobă cele trei blocuri principale pro-
puse de Comitetul Executiv Politic și 
de fracțiunea PSRM ca punct de reper 
pentru procesul de negociere privind 
crearea unei majorități parlamentare și 
participarea PSRM la guvernare, cu mo-
dificările și propunerile corespunzătoare.
(blocurile detaliate le vedeți pe pag.7).

Partidul Socialiștilor fiind partidul 
care a obținut cel mai mare număr de 
mandate în actualul Parlament, consi-
deră just ca funcția de președinte al Par-
lamentului să îi revină anume PSRM. 
Pentru această funcție partidul o va 
înainta pe Dna Zinaida Greceanîi, 
președintele Partidului Socialiștilor. 

Totodată, în cadrul următorului Gu-
vern, PSRM va insista să îi revină do-
meniile politicii externe, ordinii pu-
blice și apărării (inclusiv ministerele 
de resort – ministerul de externe, mi-
nisterul de interne și ministerul apă-
rării), în primul rînd, pentru a permite 
Președintelui țării să exercite atribuțiile 
funcționale pe deplin conform prevede-
rilor Constituției Republicii Moldova. 
PSRM este pregătit să-și asume anga-
jamentul pentru politica în domeniul 
reintegrării țării, inclusiv funcțiile re-
spective din cadrul Guvernului Republi-

cii Moldova.
Consiliul Republican al PSRM a decis 

că, Partidul Socialiștilor poate și trebuie 
să participe la crearea unei majorități 
parlamentare și a unei coaliții de guver-
nare cu drepturi depline și a Guvernului, 
care va fi susținut de această majoritate. 
Consiliul Republican confirmă poziția 
conform căreia Partidul Socialiștilor nu 
va susține un Guvern minoritar, motivele 
fiind declarate anterior.

Ghidat de principiile și cerințele 
de mai sus, Consiliul Republican al 
PSRM susține disponibilitatea Parti-
dului Socialiștilor de a se consulta cu 
privire la formarea conducerii Parla-
mentului și învestirea Guvernului cu 
partidele constituiente ale blocului 
parlamentar “ACUM”.

Suntem încrezători că numai prin 
manifestarea responsabilității comune și 
a maturității politice putem depăși criza 
politică și evita alegerile parlamentare 
anticipate.

În cazul în care nu reușim să ajun-
gem la un compromis și să asigurăm 
un dialog bazat pe reperele enumerate 
mai sus, PSRM declară că este pregă-
tit să meargă la alegerile parlamenta-
re anticipate, iar cei care le provoacă 
să-și asume întreaga responsabilitate.

DECLARAȚIA CONSILIULUI REPUBLICAN AL PSRM CU PRIVIRE LA SITUAȚIA POLITICĂ DIN ȚARĂ

PARLAMENT

ACUM FĂRĂ LIDERI
Ion Ceban și-a exprimat regretul, în 

primul rînd, în legătură cu faptul că liderii 
partidelor blocului ACUM Maia Sandu 
și Andrei Năstase au ignorat discuția, deși 
conducerea PSRM a propus de nenumăra-
te ori să se întîlnească și să discute viitoa-
rea agendă.

PSRM ESTE DESCHIS 
PENTRU DIALOG
Ion Ceban a reamintit că Partidul 

Socialiștilor a invitat conducerea blocu-
lui ACUM la negocieri imediat după ale-
geri, apoi Președintele RM, Igor Dodon 
a inițiat consultări și în ajunul întrevede-
rii respective, invitația oficială adresată 
liderilor blocului a fost expediată de că-
tre Președintele Partidului Socialiștilor, 
Zinaida Greceanîi.

PSRM ESTE ÎMPOTRIVA 
ALEGERILOR
 „Noi am demonstrat toată seriozi-

tatea intențiilor noastre. Noi nu dorim 
alegeri anticipate, însă dacă nu va fi o 

altă soluție, noi nu vedem cum am putea 
depăși situația în viitorul apropiat fără 
a declara alegeri anticipate”, a spus Ion 
Ceban.

RESPONSABILITATEA 
PENTRU ȚARĂ
Secretarul pentru ideologie a menționat 

că sarcina PSRM la întevederea din 11 
aprilie a clarificat poziția blocului ACUM 
în privința creării coaliției majoritare – 
„acesta este unicul lucru pe care astăzi îl 
putem obține pentru formarea unei guver-
nări stabile în Republica Moldova”.

Însă reprezentanții blocului și-au ex-
primat dezacordul categoric cu o astfel de 
abordare a chestiunii respective.

NICĂIERI ÎN LUME NU ESTE 
AȘA CEVA ȘI NICI NU A FOST
Ion Ceban și-a exprimat surprinde-

rea în legătură cu faptul că un bloc poli-
tic, care a obținut doar 26 de mandate de 
deputat și care a ocupat locul al treilea la 
alegeri, insistă ca funcția de speaker al 

parlamentului și cea de prim-ministru să 
fie acordate liderilor săi. El a menționat 
că în lume, nu există o asemenea 
experiență. Ba mai mult, reprezentanții 
blocului cer adoptarea pachetului lor de 
proiecte de lege în afara cadrului legis-
lativ actual.

ACUM NU S-A PREGĂTIT 
DE DISCUȚII
La fel, Ceban și-a exprimat regretul 

că reprezentanții blocului nu s-au pregă-

tit de discuțiile, la care s-a vorbit despre 
formarea conducerii țării și care trebuia 
să demonstreze cel puțin responsabilita-
te față de alegători. Ei nu au considerat 
necesar nici măcar să ia cunoștință de 
propunerile socialiștilor și nu erau gata 
de compromis.

Reprezentanții PSRM vor rapor-
ta Consiliului Republican al partidu-
lui despre rezultatele discuțiilor cu 
ACUM.

În cadrul discuțiilor cu blocul ACUM, propuse de către socialiști, reprezentanții PSRM au 
venit cu propriul pachet de propuneri constituit din trei blocuri – social, consolidarea 

instituțiilor statului și divizarea responsabilității. Detalii cu privire la acest pachet 
de propuneri al PSRM vedeți pe pag. 7

Ocupînd locul al treilea la alegeri, blocul ACUM 
cere funcțiile de Președinte al Parlamentului, 

Prim-ministru și propriul guvern
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La indicația Comitetului executiv politic al PSRM, Partidul Socialișilor a fost 
reprezentat la consultări de către secretarul pentru ideologie al PSRM, 

Ion Ceban, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, deputatul 
PSRM, Gaik Vartanian, juristul PSRM, Fadei Nagacevschi. Partidele care 
fac parte din blocul ACUM au fost reprezentate de către vicepreședintele 
Partidului PAS, Mihai Popșoi și vicepreședintele Partidului Platforma 

DA, Alexandru Slusari.

CE DOREȘTE ACUM?
Ca PSRM să voteze 
pentru alegerea lui 
Andrei Năstase 
în funcția de 
Președinte al 
Parlamentului.

Ca PSRM să voteze 
pentru un guvern 
constituit din 
reprezentanți ai 
blocului ACUM.

Ca PSRM să voteze pentru alegerea 
Maiei Sandu în calitate de premier.

Ca PSRM să voteze pentru toate 
proiectele și legile propuse de 
către blocul ACUM.

În opinia reprezentanților 
blocului ACUM, socialiștii sînt obligați:

În schimb, blocul ACUM nu este gata să ofere celei mai mari fracțiuni din parlament 
și partidului care a ocupat locul întîi la alegeri NIMIC. ACUM propune Partidului 
Socialiștilor să nu se implice în guvernarea țării și să fie statisticieni.

NICĂIERI ÎN LUME NU EXISTĂ O ASEMENEA PRACTICĂ 
CÎND PARTIDUL CARE A OCUPAT LOCUL AL TREILEA SĂ CEARĂ TOATE FUNCȚIILE CHEIE
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LIDER

EU AM PLEDAT MEREU PENTRU PARTENERIAT 
CU RUSIA ȘI NU INTENȚIONEZ SĂ-MI SCHIMB POZIȚIA

- Dle Igor Dodon, în ultimele zile, 
unele mijloace mass-media locale și 
internaționale au publicat numeroa-
se informații precum că Moscova 
„face presiuni” asupra Președintelui 
Moldovei, declarîndu-se împotriva 
unei eventuale coaliții dintre Partidul 
Socialiștilor (PSRM) pe care îl susține 
și Partidul Democrat (PDM) de la gu-
vernare.

- Conducerea Rusiei nu a făcut pre-
siuni niciodată nici asupra mea, nici 
asupra socialiștilor. Moscova s-a decla-
rat mereu pentru relații de prietenie cu 

Moldova. Acest lucru este în interesul 
popoarelor noastre, care au o istorie 
multiseculară comună. Desigur, con-
ducerea Rusiei nu este indiferentă față 
de situația din țara noastră. Ei își doresc 
să colaboreze cu un guvern al Moldo-

vei care poate dezvolta cu succes un 
parteneriat bilateral care va conduce la 
îmbunătățirea vieții oamenilor din țările 
noastre.

- În unele din aceste publicații se 
menționează despre divergențele care 
au apărut între Președintele Moldo-
vei și Kremlin.

- Nu-i adevărat. Pînă a deveni 
președinte și după, eu am militat me-
reu pentru dezvoltarea unui parteneriat 
strategic cu Rusia. Și eu nu intenționez 
să îmi schimb această poziție. Invint-

înd la negoci-
eri partidele 
care au acces în 
parlament, eu 
doresc să con-
tribui la crea-
rea majorității 

de guvernare și a guvernului, care ar 
împărtăși poziția Președintelui în ce 
privește promovarea unei politici ex-
terne echilibrate și ar lucra în această 
direcție.

Ceea ce s-a întîmplat în ultimii ani 

în relațiile moldo-ruse la nivel de gu-
vern și parlament, nu trebuie să aibă 
continuare. Apropo, eu am avertizat 
de nenumărate ori fostul guvern și ma-
joritatea parlamentară că demersurile 
antiruse, întreprinse de ei cu sopul de 
a fi pe placul unor cercuri politice din 
Occident, nu vor duce la nimic bun.

- Cum se desfășoară negocieri-
le cu ACUM?

- Liderii acestuia au un compor-
tament mai mult decît straniu. Inițial, 
ei au refuzat să participe la negocie-
rile cu socialiștii. Apoi au cerut să fie 
oferite funcții de conducere liderilor 
blocului: cea 
de președinte al 
parlamentului – 
lui Andrei Năs-
tase și cea de 

premier – Maiei 
Sandu. Și să fie 
susținut pachetul 
de proiecte de 
legi „antioligar-
hice” pe care ei 
îl promovează. Mai tîrziu, totuși, au ac-
ceptat invitația Președintelui de a veni 
la consultări, însă, venind la reședință, 
în mod demonstrativ, în fața camerelor 
de luat vederi, au refuzat să dea mîna cu 
el.

- V-a afectat acest lucru?
- Să lăsăm într-o parte emoțiile, 

trebuie să le depășim pentru interesele 
țării. După prima noastră întrevedere, 
eu i-am invitat să continuăm consultă-
rile, însă ei au refuzat și nu au mai venit 
la următoarea. Reiese că avînd în parla-
ment doar 26 de mandate din cele 101 
, ACUM dorește ca, prin intermediul 
socialiștilor, să obțină toată puterea în 
țară, ocupînd  posturile de speaker și 
premier și susținerea proietelor de legi 
pe care ei le promovează. Iar socialiștii? 

Să rămînă în opoziție?

- Mai mulți experți din Moldo-
va și-au expus părerea precum că 
alianța cu ACUM este periculoasă 
pentru socialiști.

- E greu să nu fii de acord cu ei. 
Socialiștii nu vor renunța niciodată 
la cursul lor de apropiere cu Rusia. Și 
niciodată nu vor accepta aderarea Mol-
dovei la NATO, pentru care militează 
ACUM. Mulți dintre deputații din acest 
bloc, care au acces în parlament, sînt 
cunoscuți pentru poziția lor anti-Rusia, 
sînt adepți înverșunați ai unirii cu Ro-
mânia, autocefaliei bisericii ortodoxe 

moldovenești, ceea ce va duce la dezbi-
narea credincioșilor. Unul dintre liderii 
acestui bloc este chiar într-un proces de 
judecată cu Mitropolitul Moldovei și 
episcopul Markel!

- Alegerile anticipate ar putea 
schimba componența parlamentului?

- Deocamdată, este prematur să vor-
bim despre aceasta. Sînt prea mulți fa-
tori care ar putea influența acest lucru 
– de la situația politică externă pînă la 
starea economiei din țară, care rămîne 
a fi foarte dificilă și continuă să se 
înrăutățească. Nu trebuie să excludem 
faptul că rezultatul va fi același și ni-
ciunul dintre partide nu va obține ma-
joritatea în parlament, pentru a forma 
guvernul.

Valerii Demodețki,
Director TASS în Moldova

Într-un interviu acordat agenției ruse de știri TASS, Igor Dodon a vorbit 
despre scenariile posibile la negocierile privind formarea guvernului 
în Moldova. Vă prezentăm cele mai relevante subiecte.

DODON: SAU COALIȚIE CU ACUM, SAU ANTICIPATE. 
PSRM NU VEDE O COALIȚIE CU DEMOCRAȚII

Potrivit afirmațiilor Președintelui, 
principalele condiții ale Partidului 
Socialiștilor, care nu pot fi interpreta-
te în niciun fel, sunt următoarele:

Pachetul din 6 proiecte de lege, 
propuse de Comitetul executiv politic 
și fracțiunea PSRM: cele cu privire la 
pensii și capitalul matern, anularea Le-
gii despre miliard și a noii Legi a au-
diovizualului, precum și legile privind 
Găgăuzia și legea cu privire la statutul 
limbii ruse în calitate de limbă de comu-
nicare interetnică în Moldova; Reveni-

rea la împuternicirile Președintelui Re-
publicii Moldova care au fost în vigoare 
la data de 1 octombrie 2016, în special, 
în ceea ce ține de securitatea statului, re-
venirea SIS în subordinea administrației 
prezidențiale. Partidul Socialiștilor fiind 
partidul care a obținut cel mai mare nu-
măr de mandate în actualul Parlament, 
consideră just ca funcția de președinte 
al Parlamentului să îi revină anume 
PSRM. Pentru această funcție partidul 
o va înainta pe Dna Zinaida Greceanîi, 
președintele Partidului Socialiștilor. 

În același timp, socialiștii 
intenționează să conducă Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Afaceri-
lor Interne, Ministerul Apărării, precum 
și să numească un reprezentant de-al lor 
pentru funcția de vicepremier pentru re-
integrarea țării.

E clar de ce anume aceste domenii. 
Afacerile Externe – ca să avem o poli-
tică externă echilibrată, relații bilaterale 
bune atît cu Estul, cît și cu Vestul și nici-
decum una pro-europeană sau pro-rusă. 
Totul rămîne în vigoare – și cu Europa, 

și cu Rusia, și cu UEEA, cu toți. Aceas-
ta este poziția Președintelui și asupra 
ei insistă PSRM pro-prezidențial. În ce 
privește apărarea, este la fel de evident: 
este domeniul apărării naționale. Ordi-
nea internă este unul dintre cele mai im-
portante elemente pentru funcționarea 
statului. Reintegrarea țării – le fel, este 
logic și noi considerăm că cei mai buni, 
cei mai bine pregătiți specialiști care 
pot găsi soluții pot fi propuși de către 
Partidul Socialiștilor.

O COALIȚIE CU PARTIDUL DEMOCRAT 
NU SE EXAMINEAZĂ. SAU O COALIȚIE 
CU ACUM, SAU ALEGERI ANTICIPATE.

PÎNĂ A DEVENI PREȘEDINTE, DAR 
ȘI DUPĂ ACEASTA, EU AM PLEDAT 
MEREU PENTRU DEZVOLTAREA UNUI 
PARTENERIAT STRATEGIC CU RUSIA 
ȘI NU INTENȚIONEZ SĂ-MI SCHIMB 
ACEASTĂ POZIȚIE.

Socialiștii sînt gata să formeze o majoritate parlamentară cu blocul ACUM, cu un guvern funcțional și nu minoritar. În caz contrar, vor avea loc alegeri 
anticipate. Aceasta este declarația Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, care a participat la ședința Consiliului Republican.
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7 APRILIE 2009

Președintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon, a adresat un mesaj cu 
prilejul împlinirii a 10 ani de la eve-
nimentele din 7aprilie 2009, în care 
a menționat următoarele:

”10 ani grei au trecut de la acea 
tentativă de lovitură de stat, cînd a fost 
scrisă una din paginile negre din isto-
ria recentă a Republicii Moldova.

Acea declanșare a urii și a frustrării 
din partea perdanților politici a dus la 
distrugerea instituțiilor de stat, la pro-
fanarea simbolurilor țării, la haos la 
scară națională și la promovarea unei 
generații de politicieni care au reușit 
să compromită însuși conceptul de 
democrație în Republica Moldova.

Îi întreb pe concetățenii noștri, pe 
tineri, pe toți cei care sincer au ieșit în 
stradă, au protestat în speranța că lu-
crurile se vor schimba spre bine și au 
adus dreapta la guvernare:

Sunteți mulțumiți de rezultat? S-a 
transformat Moldova într-un loc de 
trai mai bun?

Vă place că după 2009 s-a furat 
miliardul din sistemul bancar, că oa-
menii sunt cuprinși de deznădejde, că 
au plecat sute de mii de moldoveni, 
că satele sunt depopulate și distruse, 
că s-a înrădăcinat și mai tare corupția, 
că aveți o clasă politică de care vă e 
rușine, care s-a compromis într-un hal 
fără de hal, iar idealurile voastre au 
fost călcate în picioare de politicienii 
care v-au folosit atunci și au venit la 
guvernare?

Consider că un alt 7 aprilie, rușinos 
și fără sens, nu trebuie să se mai repe-
te. E o lecție dură pentru noi toți. Și, 
în general, consider că a trecut vremea 
de aruncat pietre. E vremea de adunat 
pietre pentru a zidi, pentru a edifica, 
pentru a crea un viitor mai bun pentru 
această țară, pentru întreaga societate.

După zece ani de la 7 aprilie, e tim-
pul să întoarcem o nouă pagină poli-
tică în istoria Republicii Moldova. Una 
mai luminoasă, mai optimistă, mai 
plină de speranță, scrisă cu mai multă 
responsabilitate și grijă de oameni. Și 
așa vom face, cu înțelepciune și cum-
pătare în decizii și acțiuni.”

Președintele Republicii Moldova

IGOR DODON

IGOR DODON: UN ALT 7 APRILIE 2009, NU TREBUIE
SĂ SE REPETE

7 aprilie 2009
Devastarea clădirii Președinției

7 aprilie 2009
Devastarea clădirii Președinției

7 aprilie 2009
Devastarea clădirii Președinției

7 aprilie 2009
Devastarea clădirii Președinției

7 aprilie 2009
Devastarea clădirii Președinției
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Ședința de constituire a noului Parlament a fost prezidată de deputatul Partidului Socialiștilor, Eduard 
Smirnov, care în acest an a împlinit onorabila vîrstă de 80 de ani.

Cu un mesaj de salut a venit Președintele 
Republicii Moldova, Igor Dodon. El a felicitat 
cetățenii cu ocazia alegerii unui nou parlament 
și le-a mulțumit pentru participarea la alegeri, 
exprimînd speranța că efectivul nou ales al fo-
rului legislativ suprem va îndreptăți încrederea 
populației, iar deputații vor depune toate efortu-
rile pentru binele poporului țării.

Președintele a remarcat că, „astăzi, în Moldo-
va, s-a creat o situaţie care nu a existat în ultimul 
timp, ţara are un preşedinte legitim şi un Parla-
ment legitim, care are mandatul de încredere al 
poporului moldovenesc”.

“Prin urmare sarcina noastră comună este 
de a crea un Guvern legitim, care să func-
ţioneze în interesul tuturor cetăţenilor Re-
publicii Moldova. Avem în față un obiectiv 
fundamental – realizarea unor schimbări calita-
tive în țară. Oamenii așteaptă de la noi dialog și 
înțelegere politică, pentru a schimba situația în 
țară, pentru a găsi compromisuri și conciliere în 
interes național”, a declarat Igor Dodon.

Șeful statului a amintit că, în cei peste 27 ani 
de independență țara noastră a pierdut deja 
circa o treime din populație și a subliniat că, 
soarta țării depinde de acțiunile clasei politice și 
a deputaților aleși.

“Toate acțiunile noastre socio-economice, 
politice, geopolitice trebuie să aibă ca obiectiv 
major – readucerea încrederii cetățenilor în vii-

torul Republicii Moldova și stoparea depopulării 
țării. Dacă nu vom păstra poporul integru, ori-
ce proiect statal poate deveni inutil pe termen 
lung. Salvarea neamului trebuie să fie misiunea 
primordială a oricărei guvernări de la Chișinău”, 
a spus președintele.

Șeful statului a subliniat că, prioritățile 
activității comune ar trebui să devină restabili-
rea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, 
un salt economic calitativ, echitate socială, 
consolidarea statalității și reintegrarea terito-
rială a țării, păstrarea statului polietnic și a 
valorilor sale tradiționale.

De asemenea, la ședință a participat și 
președintele PSRM, Zinaida Greceanîi. Ea s-a 
adresat către Parlamentul de legislatura a X-a, 
cu un îndemn de a-și asuma responsabilita-
tea pentru soarta țării. Președintele Partidului 
Socialiștilor a prezentat componența și condu-
cerea fracțiunii PSRM. Fracțiunea compusă de 
35 de deputați socialiști a numit-o pe Zinaida 
Greceanîi - președintele fracțiuni, Corneliu 
Furculiță a fost ales vicepreședinte, iar Vasile 
Bolea - secretar al fracțiunii.

În cadrul ședinței Parlamentului din 21 mar-
tie, așa și nu a fost constituită o majoritate parla-
mentară, iar Eduard Smirnov, cel care a condus 
ședința, a anunțat o pauză în activitate a primei 
ședințe a Parlamentului nou-ales.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a ținut un 
discurs la prima ședință a Parlamentului RM de legislatura 
a X-a, adresat deputaților și cetățenilor țării. El și-a 
exprimat speranța că deputații vor justifica încrederea 
alegătorilor. 

Igor Dodon a atras atenția asupra faptului că în 
condițiile în care în țară este un Președinte legitim 
și un Parlament legitim, sarcina lor principală o 
constituie formarea unui Guvern legitim, care tre-
buie să funcționeze în interesele tuturor cetățenilor 
Republicii Moldova, să redea cetățenilor încrederea 
în viitorul țării și să stopeze depopularea Republicii 
Moldova.

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A PARLAMENTULUI 

IGOR DODON I-A ÎNDEMNAT 
PE DEPUTAȚI SĂ SE AȘEZE
LA MASA DE NEGOCIERI

Politica externă a statului 
nostru trebuie să fie nu atît pro-
europeană sau pro-rusă, ci pro-
Moldova, orientată în primul rînd 
spre interesul național al țării.

Igor Dodon i-a îndemnat pe 
deputați să se așeze la masa de 
negocieri. El a menționat că în 
calitate de Președinte, va accepta 
orice coaliție dintre partidele 
politice, însă nu va accepta o 
majoritate formată prin metode 
artificiale și nelegitime, din 
„transfugi”.

1. Restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, lucru care poate fi realizat doar prin 
desfășurarea unor reforme reale și complexe în domeniul justiției, crearea statului de drept, în 

combaterea corupției.

2. Efectuarea unui salt economic calitativ prin realizarea unei 
politici economice noi, bazate pe atragerea investițiilor și pe 
valorificarea potențialului nostru ce reiese din activitate politică și 
economică externă echilibrată.

3. Asigurarea echității sociale, a 
creșterii nivelului bunăstării și 
protecției sociale a oamenilor pe baza 
unor reforme serioase în domeniu.

4. Președinția, Guvernul și Parlamentul trebuie să elaboreze o viziune 
comună a parametrilor de bază ai modelului de reglementare pașnică a 
problemei transnistrene, restabilirea integrității teritoriale a țării în frontierele 
recunoscute la nivel internațional, colaborînd în strînsă cooperare cu partenerii 
noștri internaționali.

5. Republica Moldova este un stat 
polietnic, cu tradițiile sale naționale în 
care coexistă zeci de etnii.

IMPORTANT

PREȘEDINTELE ȚĂRII A PUNCTAT URMĂTOARELE OBIECTIVE:

ȘEDINȚA PARLAMENTULUI
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CRONICĂ

Cu această ocazie, Președintele Repu-
blicii Moldova, Igor Dodon, a menționat 
că popoarele noastre frățești au trecut prin 
multe: avem o istorie comună, probleme și 
victorii comune. De asemenea, șeful statu-
lui a subliniat că, în acest an, marcăm ani-
versarea a 75-a de la eliberarea Moldovei 
de fascism, iar anul viitor, împreună cu 
Rusia și alte foste republici sovietice, vom 
sărbători 75 de ani de Victorie comună 
în Marele Război pentru Apărarea Pa-
triei.

Totodată, Igor Dodon a subliniat că, 

astăzi, Republica Moldova tinde să re-
stabilească parteneriatul strategic cu 
Federația Rusă și și-a exprimat convin-
gerea că relațiile noastre bilaterale au per-
spective bune pentru a fi extinse și apro-
fundate.

Președintele țării a remarcat că Repu-
blica Moldova dorește să construiască 
o politică externă echilibrată bazată pe 
interesele naționale, iar parteneriatul stra-
tegic cu Federația Rusă va fi întotdeauna o 
parte deosebit de importantă a concepției 
politicii externe a țării noastre.

Republica Moldova și Federația Rusă 
împlinesc 27 DE ANI DE LA STABILIREA 

RELAȚIILOR DIPLOMATICE

Șeful statului l-a felicitat pe Sfinția Sa cu ocazia apropiatei sărbători – Buna Vestire 
și i-a relatat despre pregătirile pentru sărbătorirea Învierii Domnului pe pămîntul 
moldovenesc.
Igor Dodon l-a invitat pe Patriarhul Kirill să viziteze țara noastră și și-a exprimat speranța 
că vizita sa va avea loc în timpul apropiat, pînă la sfîrșitul acestui an.
Președintele țării a primit binecuvîntarea Sanctității Sale, Patriarhul Kirill pentru 
realizarea faptelor nobile pentru poporul moldovenesc și consolidarea relațiilor 
bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă.
“Religia ortodoxă a fost și rămîne una dintre fundamentele statalității moldovenești. 
Păstrarea și consolidarea religiei noastre, precum și a valorilor tradiționale constituie 
sarcina noastră primordială”, a menționat șeful statului.

Igor Dodon s-a întîlnit la Moscova 
cu Patriarhul Kirill

În cadrul vizitei de lucru la Moscova, Președintele Republicii Moldova, Igor 
Dodon, a avut o întrevedere cu Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill.IMPORTANT

2,8% 12,9% 34,5% 48,9% 

foarte 
mulțumiți

mai degrabă 
mulțumiți

mai degrabă 
nemulțumiți

absolut 
nemulțumiți

SÎNT MULȚUMIȚI CETĂȚENII DE SITUAȚIA DIN ȚARĂ?

SONDAJ: - În cine au cea mai mare încredere cetățenii Moldovei?
- Sînt mulțumiți cetățenii de situația din țară?

IGOR DODON48,7 %

16,6 MAIA SANDU%

14,1 VLADIMIR
PLAHOTNIUC%

SONDAJUL A FOST EFECTUAT ÎN PERIOADA 23 – 31 MARTIE. 
LA ACESTA AU PARTICIPAT 1793 DE RESPONDENȚI.

Președintele Moldovei, Igor Dodon a avut o întrevedere de lucru cu Ambasadorul Extraordinar și 
Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov. În timpul discuției, părțile au 
făcut schimb de opinii cu privire la consolidarea cooperării moldo-ruse, precum și despre situația politică 
din țara noastră.

Dodon: Rusia a fost și rămîne partenerul strategic al RM

În cadrul vizitei de lucru de o zi, pe care a întreprins-o 
în Republica Belaris, Igor Dodon a avut o întrevedere 
cu președintele acestei țări, Alexandr Lukașenko.

Am exprimat recunoștință partenerilor belaruși 
pentru oferirea unui vast acces pe piața Belarusu-
lui a producției agricole din Moldova, dar și pentru 
asistența tehnică acordată anterior țării noastre, la so-
licitarea mea. 

De asemenea, i-am mulțumit omologului meu pen-
tru sprijinirea Republicii Moldova în obținerea statu-
tului de observator în cadrul Uniunii Economice Eura-
siatice, precum și pentru facilitarea lansării de zboruri 
directe între Chișinău şi Minsk, ca parte a implemen-

tării înțelegerilor dintre cei doi președinți.
Am subliniat necesitatea aprofundării parteneria-

tului în domeniul industrial, în special, în realizarea 
proiectelor de asamblare a troleibuzelor și tractoarelor 
belaruse care sunt de calitate înaltă și se bucură de ce-
rere pe piața Moldovei.

Președintele Moldovei și al Belarusului s-au întîlnit la Minsk

La încheierea întrunirii, șeful statului moldove-
nesc a acceptat invitația Președintelui Republicii 
Belarus de a participa la ceremonia de deschide-
re a Ediției a II-a a Jocurilor Olimpice Europene, 
care va avea loc la 21 iunie, la Minsk.
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Între tip, MAE din Rusia a confirmat 
concluziile observatorilor internaționali 
precum că alegerile parlamentare din 
Moldova s-au desfășurat conform stan-
dardelor generale și acest lucru a fost 
confirmat și de concluziile observatori-
lor internaționali. O asemenea estimare 
a alegerilor din Moldova a fost acordată 
de către MAI al Rusiei.

Reprezentantul oficial al ministeru-
lui, Maria Zaharova, a mai menționat că 
Moscova dorește relații constructive cu 

Chișinăul.
- Sperăm că viitoarea conducere a 

Moldovei va reprezenta interesele tu-
turor cetățenilor țării. Noi dorim ca 
relațiile dintre Moldova și Rusia să fie 
constructive, a subliniat reprezentantul 
oficial al MAE al Federației Ruse, Ma-
ria Zaharova. Cîteva zile mai tîrziu, Za-
harova a criticat declarația și scrisoarea 
deschisă a ambasadorului SUA în Mol-
dova, numindu-le „intervenție în chesti-
unile interne ale Moldovei”.

O asemenea declarație în acest sens 
a fost adresată de către șeful Delegației 
Uniunii Europene în Moldova, Peter 
Michalko. Într-un interviu acordat pentru 
PRO TV Chișinău, el a menționat că noua 
coaliție de guvernare ar trebui să fie for-
mată cu respectarea principiilor privind 
transparența în componența deputaților 
din partidele care au acces în Parlament, 
capabili să continue reformele și să reali-
zeze angajamentele Republicii Moldova, 
adoptate în cadrul Acordului dintre UE 

și Moldova, inclusiv Acordul de Liber 
Schimb. În ce privește asistența macrofi-
nanciară promisă Moldovei de către UE, 
în valoare de 100 milioane de euro, șeful 
Delegației UE a declarat că, condițiile 
preliminare pentru acordarea sprijinului 
rămîn aceleași.

- Condițiile tehnice și cele politice 
sînt aceleași și trebuie îndeplinite de către 
autoritățile Republicii Moldova, a decla-
rat diplomatul.

În scrisoarea deschisă adresată no-
ului Parlament, ambasadorul SUA i-a 
îndemnat pe deputați să formeze cît 
mai curînd posibil o coaliție pro-euro-
peană, pro-occidentală. De fapt, potri-
vit afirmațiilor lui Hogan, „SUA sînt 
gata de un parteneriat cu orice gu-
vern creat în interesele poporului”.

- Liderii aleși în Moldova urmează 
să ia o decizie foarte importantă: să lu-
creze împreună pentru binele tuturor și 
să-și îndeplinească promisiunile, fie să 
pună la încercare încrederea societății, 
pentru a realiza scopurile personale 
și pentru a merge mai departe. Pentru 
soluționarea problemelor-cheie ale 
țării și pentru a interacționa cu parte-
nerii internaționali, Moldova trebuie 
să aibă un guvern de încredere, cu un 
parlament totalmente funcțional. De 
aceea procesul de formare a guvernu-
lui trebuie să fie transparent la maxi-
mum. De asemenea, toate părțile tre-

buie să se concentreze asupra binelui 
societății și să lucreze pentru consoli-
darea încrederii cu poporul moldove-
nesc și cu partenerii internaționali ai 
țării, susține diplomatul.

- SUA mizează pe o colaborare 
cu cei care tind să sprijine poporul 
moldovenesc în edificarea unui vi-
itor luminos și prosper. Noi avem 
două priorități pentru colaborarea cu 
Moldova. În primul rînd, să contri-
buim la dezvoltarea instituțiilor pu-
ternice ale statului, incluzînd meca-
nismele anticorupție și un sistem al 
justiției mult mai independent, care 
ar funcționa pentru poporul moldo-
venesc. În al doilea rînd, să contri-
buim la consolidarea suveranității și 
independenței Moldovei și să-i permi-
tem să urmeze calea europeană pe care 
a ales-o, menținînd, în același timp, 
relațiile constructive cu vecinii săi, a 
mai menționat Derek Hogan.

Ambasadorul SUA a adresat o scrisoare deshisă deputaților din Moldova, 
îndemnîndu-i să formeze cît mai curînd o coaliție

CE SPUN PARTENERII NOȘTRI EXTERNI 
DESPRE SITUAȚIA POST-ELECTORALĂ

SUA SÎNT GATA SĂ COLABOREZE CU ORICE GUVERN 
CREAT ÎN INTERESELE POPORULUI

MAE AL RUSIEI: „ALEGERILE PARLAMENTARE S-AU 
DESFĂȘURAT CONFORM STANDARDELOR INTERNAȚIONALE”

UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNDEAMNĂ LA FORMAREA 
GUVERNULUI FĂRĂ „VINEGRETA” DIN DEPUTAȚI 

Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova a avertizat despre 
neadmiterea „cumpărării” deputaților la formarea majorității.

După mai mulți ani, în premie-
ră, în sistemul politic al Moldovei 
se creează o situație uimitoare, cînd 
opoziția de dreapta și cea de stînga, 
care se află la poluri geopolitice dia-
metral opuse, Partidul Socialiștilor 
și blocul ACUM au șansa de a găsi 
un numitor comun în baza unei 
agende comune, cu care au mers la 
alegeri. Și o formațiune, și alta au 
organizat numeroase proteste împo-
triva regimului, și unii, și alții sînt de 
acord că țara trebuie readusă la nor-
malitate.

Unicitatea situației mai constă 
în faptul că, practic, toți partenerii 
externi sînt nemulțumiți de politica 
promovată de Partidul Democrat. 
Dacă e să simplificăm pentru cititori 

– Rusia este nemulțumită de politica 
antirusă promovată deschis în ulti-
mii ani, europenii sînt nemulțumiți 
de încălcarea flagrantă a normelor 
democratice, de eșecul majorității 
reformelor, iar americanii, în gene-
ral, înțeleg că democrații și imaginea 
lor toxică dăunează așa-zisei direcții 
„pro-occidentale” a Moldovei, pe 
care ei o promovează consecvent.

Din toate cancelariile principa-
lilor parteneri externi ai Moldovei 
– ale Rusiei, Europei și SUA – vin 
semnale clare pentru cele două mai 
importante forțe de opoziție, să iden-
tifice o decizie viabilă pentru guver-
narea țării și nu doar să facă schimb 
de viziuni proprii.

Cu părere de rău, poziția pe care 
a ocupat-o blocul ACUM la aceas-
tă etapă provoacă cel puțin nedu-
merire. Nicăieri în lume nu există o 
asemenea practică, în care un partid 
care a ocupat locul al treilea la ale-
gerile parlamentare, cer, într-o for-
mă categorică, de la partidul care 
a ocupat locul întîi, toate funcțiile 
cheie într-o republică parlamentară 
– cea de președinte al parlamentu-
lui și de prim-ministru. Totodată, și 
guvernul. Sper că aceasta este doar 
o poziție de negocieri și, cu timpul, 
blocul ACUM se va trezi la realitate.

VARTANIAN: AR FI PĂCAT DACĂ AMBIȚIILE IREALE ALE BLOCULUI 
ACUM VOR ÎNGROPA UNICA ȘANSĂ PENTRU MOLDOVA

GAIK VARTANIAN
Deputat al Parlamentului RM
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Iulia Onofrei  crește singură 4 copii: trei fete 
și un băiat, cu vîrste cuprinse între 3-15 ani. 

 Acum 14 ani, ei au rămas pe drumuri după ce casa în 
care locuiau s-a ruinat.

Astfel, pentru a le oferi o viață mai bună acestor 4 
micuți dar și bucuria de a avea o casă părintească, 
cuplul prezidențial a înmînat familiei respective cheile 
unei locuințe care a fost procurată de Fundația de Bi-
nefacere ”Din Suflet”, patronată de Prima Doamnă. De 
asemenea,  în cel mai scurt timp, Fundația va  procura 
paturi pentru copii și electrocasnicele necesare.

Trebuie să fim alături de cei care au nevoie. 
Faptele bune continuă!

Împreună cu Prima 
Doamnă a țării, Galina 
Dodon, am îndeplinit 

cel mai mare vis 
al familiei Onofrei 

din satul Alava, raionul 
Ștefan Vodă – cel de 

a avea propria 
locuință.

Programele 
de susținere 
a familiilor

PROGRAMUL „CASA PĂRINTEASCĂ”
Acest program prevede acordarea asistenței în procurarea, construcția sau reconstrucția locuinței în localitățile ru-

rale pentru familiile numeroase, social-vulnerabile, a căror locuință a fost distrusă din cauza incendiilor sau în care 

condițiile de trai nu corespund cerințelor necesare.
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Alexandru AGHENIE

Stimați concetățeni!
Adresez cordiale felicitări tuturor locuitorilor 
Moldovei cu ocazia Luminatei sărbători 
a Învierii Domnului! 

Paștele este principala și cea mai luminată 
sărbătoare a tuturor creștinilor în care cinstim 
minunata Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos 
și care simbolizează victoria vieții asupra morții. 
Aceasta este temelia credinței noastre creștine. 

Fie ca lumina Focului Haric să vă lumineze casele și să vă încălzească 
sufletele. Fie ca această zi să ne facă mai buni unii cu alții.

Doresc tuturor locuitorilor țării noastre pace, bunătate și prosperitate.

Hristos a Înviat!
Președintele Republicii Moldova,
Igor Dodon

Felicitări cu ocazia luminatelor 
SĂRBĂTORI DE PAȘTE!


