
Sondajul a confirmat că Partidul 
Socialiștilor conduce necondiționat

Pensiile din Moldova vor fi indexate de 2 ori pe an

Alegerile anticipate ar putea aduce socialiștilor 
circa 50 de mandate

Inițiativa legislativă a Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privind indexarea pensiilor de două ori pe an – 
pe 1 aprilie și pe 1 octombrie, a fost votată în prima lectură.
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Dodon: În negocierile 
cu partenerii, interesul național 
trebuie să prevaleze

pag. 2
Șeful statului a răspuns la cele mai stringente întrebări, 
a comentat ce se întîmplă în țară și a vorbit despre 
acțiunile sale de viitor. 
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GRECEANÎI: MOLDOVA DOREȘTE SĂ RESTABILEASCĂ 
RELAȚIILE STRATEGICE CU FEDERAȚIA RUSĂ

Președintele Parlamentului Republicii Moldova și liderul Partidului Socialiștilor, 
care face parte din majoritatea parlamentară, doamna Zinaida Greceanîi, 
a vorbit în cadrul unui interviu pentru agenția de știri „RIA Novosti” despre 
perspectiva relațiilor cu Federația Rusă. pag. 3

Ceban: Cetățenii au așteptări mari de la noua 
guvernare și noi ne mișcăm înainte
Ion Ceban a venit cu un discurs 
la finele sesiunii parlamentare.
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DODON: ÎN NEGOCIERILE CU PARTENERII, 
INTERESUL NAȚIONAL AR TREBUIE SĂ PREVALEZE 
Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, a fost invitatul unei emisiuni de la canalul public de televiziune. 
Șeful statului a răspuns la cele mai stringente întrebări, a comentat situația din țară și a vorbit despre acțiunile sale de viitor.

ACORDUL POLITIC 
CU BLOCUL ACUM 
ESTE PREGĂTIT 
ÎN PROPORȚIE 
DE 70%
Potrivit șefului statului, 

acest acord va fi semnat în 
timpul apropiat. Documentul 
conține mai multe 
compartimente. Primul 
prevede reforma în domeniul 
justiției și în procuratură: 
ea va începe cu o evaluare 
a tuturor judecătorilor și 
procurorilor. Cel de-al 
doilea - privind reformele 
economice și sociale. Este 
necesar de creat locuri 
de muncă bine plătite și 
implementate politici sociale 
corecte. Părțile nu vor 
accepta traseismul politic 
și coaliții cu deputați din 
alte fracțiuni. În domeniul 
politicii externe este descris, 
în detaliu, măsurile de punere 
în aplicare a Acordului de 
Asociere cu UE, precum 
și restabilirea relațiilor cu 
unii parteneri strategici etc. În contextul 
alegerilor locale, sunt stipulate anumite 
puncte ce vizează încheierea unui acord 
de neagresiune între candidații PSRM și 
Blocul ACUM.

„ȘOR TREBUIA DEMULT SĂ FIE 
LIPSIT DE IMUNITATE”
Astfel a comentat Igor Dodon decizia 

corespunzătoare a Parlamentului, 
adoptată în aceeași zi, pe 15 august. Șeful 
statului a menționat că Ilan Șor ar fi trebuit 
să-și piardă imunitatea parlamentară încă 
în iunie, imediat după schimbarea puterii, 
dar a remarcat că procuratura nu avea 
voință politică în acest sens.

Președintele a mai menționat că, pe 
baza rapoartelor prezentate la ședința 
Consiliului Suprem de Securitate, mulți 
deputați, și nu numai din fracțiunea ȘOR, 
riscă să rămînă fără imunitate în viitorul 
apropiat.

„După cum am înțeles, aceste procese 
se vor activiza, și se referă atît la furtul 
miliardului, cît și la numeroase scheme de 
corupție, despre care zilnic apar tot mai 
multe detalii. Știu că CNA, Procuratura 
Generală și SIS au creat grupuri speciale 
pentru cele mai răsunătoare scheme. Prin 
urmare, cred că ceea ce s-a întîmplat 
astăzi în Parlament este un pas mic, dar 
important și simbolic. Cred că în curînd 
acest proces va lua turații”, a adăugat 
domnul Dodon.

ION CEBAN VA FI CANDIDATUL 
PSRM PENTRU FUNCȚIA 
DE PRIMAR GENERAL AL 
CHIȘINĂULUI
Potrivit Președintelui, deja a fost 

luată decizia oficială de nominalizare 
a domnului Ceban pentru funcția de 
primar, dar trebuie aprobată pe 30 august, 
la ședința Consiliului Republican al 

Partidului Socialiștilor.
Domnul Dodon a menționat că Ion 

Ceban este cel mai pregătit candidat, 
inclusiv datorită faptului că în ultimii 
patru ani a fost membru al Consiliului 
Municipal Chișinău. Următorul pas, 
potrivit șefului statului, va fi instituirea, 
de la începutul campaniei electorale, 
a acordului de neagresiune sus-
nominalizat.

 „Nu atingem geopolitica, mergem 
cu problemele orășenilor, cum ar fi cel 
mai bine să le rezolvăm. Ion Ceban 
acceptă această abordare și cred că și 
contracandidatul de la Blocul ACUM o 
va accepta”, a spus Igor Dodon.

PROBLEMA TRANSNISTREANĂ: 
CONTINUĂ CĂUTAREA 
SOLUȚIILOR 
În următoarea jumătate de an sau în 

anul viitor vor fi create condiții pentru a 
discuta și căuta o soluție politică pentru 
problema transnistreană. În special, 
potrivit Președintelui, cetățenii de pe 
malul stîng al Nistrului cer să fie găsită 
o soluție pentru băncile din regiunea lor, 
care sunt în prezent în afara legii. Un alt 
pas va fi asigurarea liberei circulații a 
oamenilor pe ambele maluri ale Nistrului.

„Sper foarte mult că, în septembrie-
octombrie, voi avea ocazia să discut 
aceste lucruri cu Vadim Krasnoselski”, a 
spus Igor Dodon.

„ÎN NEGOCIERILE CU 
PARTENERII NOȘTRI, LOCUL 
PRIMORDIAL TREBUIE SĂ-L 
OCUPE DOAR INTERESUL 
NAȚIONAL”
Potrivit șefului statului, în economie, 

interesul principal ține de sprijinirea 
producătorului autohton ‒ cel care 
creează locuri de muncă ar trebui să fie în 
fruntea mesei, pentru că investește bani.

„Eu pledez pentru relații de 
bună colaborare cu toți partenerii 
externi, însă cred că noi știm 
mai bine ce să facem acasă, ce 
impozite trebuie să avem, cum 
să susținem pensionarii, pentru 
că noi trăim aici și nu experții 
FMI, care vin la noi o dată la 
trei luni și încearcă să ne învețe 
cum să trăim. Nu critic FMI. Eu 
am fost vicepremier, ministru 
al economiei și am negociat 
cu ei. Noi trebuie să fim foarte 
consecvenți și uneori – duri. Și 
aceasta nu se referă doar la FMI, 
dar și la ruși – la toți. Dacă doriți 
să ne ajutați cu o experiență 
bună, cu practică în justiție ori 
în sfera socială, cu finanțe – noi 
sîntem întotdeauna bucuroși. Dar 
să veniți și să ne dictați ceea ce, 
potrivit manualelor de economie, 
este scris pentru Bruxelles, 
Washington sau pentru Moscova, 
că trebuie de făcut așa și așa – eu 
consider că este inacceptabil”, a 
declarat Președintele.

Igor Dodon se arată convins 
că, atunci cînd se discută un acord 

cu FMI, autoritățile țării trebuie să fie 
mai insistente și să nu susțină majorarea 
anumitor taxe. În același timp, el a adăugat 
că, chiar dacă vor fi luate anumite măsuri, 
acestea nu vor intra în vigoare imediat, 
ci de la 1 ianuarie. Or, asta înseamnă că 
vor mai rămîne încă patru luni pentru a 
reveni la discuțiile despre aceste poziții și 
a ajunge la un compromis, ținînd cont din 
interesele naționale ale Moldovei.

Președintele a mai menționat că este 
necesar să fie create condiții și locuri de 
muncă bine plătite aici, acasă, pentru a nu 
fi nevoiți să importăm produse fabricate 
în țările UE cu ajutorul forței de muncă și 
a materiei prime din Moldova. 

PREȘEDINTELE REIA 
ÎNTÎLNIRILE CU CETĂȚENII ÎN 
ÎNTREAGA ȚARĂ
Potrivit celor relatate la emisiune, în 

zilele următoare Președintele va relua 
vizitele în raioane. Întîlnirile tradiționale 
ale șefului statului cu cetățenii adună săli 
pline.

„Cred că o dată sau de două ori pe 
săptămînă președintele și premierul ar 
trebui să meargă și să discute cu oamenii 
din raioane. În Chișinău, de asemenea, 
organizăm multe întîlniri, îndeplinim 
multe sarcini, dar trebuie să ne întîlnim 
și cu oamenii de la sate. Începînd cu 
săptămîna viitoare, președintele va fi în 
raioane cel puțin o zi pe săptămînă”, a 
remarcat șeful statului.

PLANURILE PREȘEDINTELUI 
PENTRU TOAMNĂ: ÎNTÎLNIREA 
CU VLADIMIR PUTIN, 
DEPLASĂRI PESTE HOTARE ȘI 
EVENIMENTE IMPORTANTE LA 
CHIȘINĂU
Igor Dodon intenționează să se 

întîlnească cu președintele Federației 

Ruse la sfîrșitul lunii august ‒ începutul 
lunii septembrie. Potrivit Președintelui, 
data reuniunii se discută în prezent, 
dar, probabil, va avea loc pînă pe 10 
septembrie.

În cadrul întrevederii, Igor Dodon 
intenționează să discute cu Vladimir 
Putin despre cooperarea bilaterală dintre 
Moldova și Rusia, inclusiv pe cel mai 
important segment la momentul actual – 
cel al gazului.

Tot în primele zile ale lunii 
septembrie, șeful statului va efectua o 
vizită în Polonia, la invitația președintelui 
acestei țări, pentru a participa, împreună 
cu mulți lideri mondiali, la evenimentele 
comemorative cu ocazia aniversării 
a 80-a a izbucnirii celui de-al Doilea 
Război Mondial, precum și va efectua 
vizite la Bruxelles și New York. În 
plus, în septembrie, Chișinăul va găzdui 
festivalul „TEFI-Sodrujestvo” și al 
doilea Forum economic moldo-rus, la 
care, probabil, va participa și Dmitri 
Kozak.

ÎN LUNA SEPTEMBRIE, DODON 
ȘI PUTIN VOR SOLUȚIONA 
„PROBLEMA GAZELOR”
Potrivit afirmațiilor președintelui 

moldovean, urmează să se acționeze 
în două direcții: să ne străduim să 
obținem reduceri la gazele naturale 
pentru ultimele luni din anul curent și să 
rezolvăm problema prețului la gaze și a 
condițiilor de livrare a acestuia pînă la 1 
ianuarie 2020.

„La finele lunii iulie, am expediat 
o scrisoare oficială dlui Putin, cu 
rugămintea de a reduce prețul pentru 
ultimele patru luni din anul curent, pentru 
ca noi să rezolvăm problema ce ține de 
„moștenirea” fostei guvernări, schemele 
de la Moldova-Gaz ș.a. La începutul 
lunii septembrie, cel mai probabil, voi 
efectua o vizită de lucru în Rusia și voi 
avea o întrevedere de lucru cu Putin pe 
acest subiect, deoarece, în esență, soluția  
este una politică și nu economică. Dacă 
decizia va fi luată, noi vom putea evita 
majorarea prețului la gaze în ajunul 
sezonului de încălzire. În ceea ce privește 
cel de-al doilea aspect – ce vom face după 
1 ianuarie 2020 – deocamdată nu avem o 
claritate. În cazul dat nu este vorba doar 
despre relațiile bilaterale dintre Moldova 
și Rusia, ci și despre riscurile care apar 
în legătură cu tranzitarea teritoriului 
Ucrainei. Deci, dacă nu va fi un acord 
dintre Rusia și Ucraina, atunci este foarte 
mare probabilitatea că nu vor fi livrări de 
gaze în Moldova”, a menționat Dodon.

În această situație, potrivit șefului 
statului, în luna septembrie, după 
negocierile sale cu FR, va fi necesar 
ca împreună cu guvernul, să se decidă 
acțiunile ce vor fi întreprinse mai departe, 
precum și să fie format un birou central 
anticriză, astfel încît de la 1 ianuarie 
2020, Republica Moldova să nu rămînă 
fără gaze.
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- În ultimii ani, relațiile din-
tre Federația Rusă și Republica 
Moldova au existat mai mult la 
nivel de președinte. Abia recent 
a fost anulată interdicția privind 
vizitarea Federației Ruse de că-
tre oficialii moldoveni, stabilită 
în 2017 la inițiativa partidului de 
guvernare de atunci - Partidului 
Democrat. Această interdicție a 
afectat relațiile dintre Moscova și 
Chișinău?

- Eu aș spune că această 
interdicție nu a afectat atît relațiile 
țării noastre cu Federația Rusă, cît 
situația din Moldova, pentru că în 
Rusia înțelegeau destul de bine că 
nu era vorba despre relațiile cu țara 
noastră, ci despre comportamen-
tul iresponsabil al politicienilor 
care au acaparat puterea de stat. 
În același timp, din cauza multor 
probleme nerezolvate la nivel de 
stat au avut de suferit cetățenii 
țării noastre, domeniul afacerilor 
și economia țării noastre. 

Dacă vorbim despre relațiile 
cu Rusia, amintesc că fracțiunea 
Partidului Socialiștilor din Par-
lamentul Republicii Moldova a 
menținut legăturile cu colegii săi 
ruși, a participat la lucrările gru-
pului de prietenie Rusia - Moldova 
în sesiunile Adunării Interparla-
mentare a CSI, în pofida interdicției 
din partea conducerii anterioare al 
organului legislativ. În discuțiile cu 
colegii ruși am simțit întotdeauna 
susținerea și disponibilitatea de a 
restabili relațiile suspendate în baza 
principiilor cooperării bilaterale. 

O muncă uriașă în restabilirea 
colaborării cu Federația Rusă este 
desfășurată de Președintele Moldo-
vei, Igor Dodon, care a depus mari 
eforturi pentru a nivela acțiunile 
alogice, nerezonabile și dăunătoa-
re pentru țara noastră ale oficialilor 
precedenți. 

Desigur, cooperarea dintre țările 
noastre nu trebuie să fie doar la 
nivelul președinților, trebuie de-
blocate toate relațiile. Vreau să vă 
reamintesc că prima vizită în străi-
nătate a președintelui Parlamentului 
Republicii Moldova cu o delegație, 
din componența căreia au făcut par-
te reprezentanți din toate fracțiunile 
coaliției de guvernămînt, a avut loc 
în Duma de Stat a Federației Ruse, 
Consiliul Federației și Guvernul 
Federației Ruse. În pofida faptului 
că vizita a durat doar o singură zi, 
ea a fost foarte constructivă. 

În ceea ce privește cooperarea 
parlamentară, am asigurat, inclusiv 
Consiliul Federației, că delegația 
Republicii Moldova va participa la 
reuniunile Adunării Interparlamen-
tare a CSI, din care nemijlocit va 
face parte și președintele parlamen-
tului RM. Deja au fost create gru-
puri de prietenie între Duma de Stat 
și Consiliul Federației formate din 
reprezentanți ai tuturor fracțiunilor 
parlamentare în frunte cu deputații 
socialiști. 

Dacă vorbim despre vizite-
le reciproce ale oficialilor, atunci 
nu vor exista probleme în această 
privință. Am convenit că este ne-
cesar să deblocăm relațiile externe, 
atît cu Vestul, cît și cu Estul, deoa-

rece s-a ajuns într-un impas în toa-
te direcțiile, nu numai cu Federația 
Rusă. Noua coaliție parlamentară, 
în componența căreia intră Partidul 
Socialiștilor și blocul „ACUM”, 
promovează în comun ideea unei 
politici externe echilibrate. 

- Recent, împreună cu prim-
ministrul Maia Sandu ați între-
prins o vizită la Bruxelles. Cînd 
este planificată o vizită similară 
în Rusia?

- Deja am menționat că la nivel 
de parlament o astfel de vizită în FR 
a fost întreprinsă. Cred că în viitorul 
apropiat va avea loc o întrevedere a 
prim-miniștrilor - există o invitație 
din partea FR către premierul Mol-
dovei și, de asemenea, ne putem 
aștepta și la o întrevedere bilatera-
lă între guverne. Acest subiect se 
discută, se poartă negocieri. Există 
un protocol - mai întîi se întîlnesc 
miniștrii de externe, apoi este pre-
gătită vizita primilor miniștri. 

Înțelegem că Moldova are nevoie 
de o politică externă echilibrată, de 
restabilirea și dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările, atît din Vest, cît și 
din Est. Este extrem de important ca 
Republica Moldova să restabileas-

că cooperarea deplină cu Federația 
Rusă la toate nivelurile. Și cel mai 
important, am reușit să obținem un 
consens în această privință. 

Președintele Parlamentului Eu-
ropean, David-Maria Sassoli, în 
cadrul întrevederii noastre de la 
Bruxelles, a declarat că Parlamen-
tul European susține politica exter-
nă echilibrată, pentru care pledează 
majoritatea parlamentară, Guvernul 
și este promovată de președintele 
nostru. Președintele Parlamentului 
European consideră că oamenii pri-
vesc cu mare speranță la acțiunile 
noii coaliții, așteptînd schimbări 
pozitive. Parlamentul European 
este gata să sprijine cu fermitate atît 
Guvernul Republicii Moldova, cît 

și parlamentul în această privință. 
De asemenea, domnul David-Ma-
ria Sassoli a menționat, că alege-
rile locale care vor avea loc pe 20 
octombrie 2019, vor fi un test de 
rezistență al coaliției noastre.

- Ultima convocare a parla-
mentului a adoptat o altă decizie 
care a complicat relațiile cu Ru-
sia, așa-numita luptă împotriva 
propagandei rusești, care s-a 
transformat într-o interdicție a 

știrilor rusești și a programelor 
de televiziune analitică. Ce mă-
suri intenționează Parlamentul să 
întreprindă în legătură cu această 
situație, deoarece reprezentanții 
presei locale spun că interdicția 
actuală este cenzurată?

- Am discutat această problemă 
în timpul vizitei în Duma de Stat. 
Este necesar să găsim o cale de 
ieșire din această situație, 
deoarece nu au suferit 
doar programele rusești 
de informare și cele ana-
litice, dar și altele. În pre-
zent pregătim o soluție la 
această problemă.

- Noua guvernare a 
preluat hotărît sarcina 
de a remedia situația din 
țară și promite reforme 
în multe domenii. Ce do-
menii sunt prioritare as-
tăzi?

- La moment, prioritatea actualei 
guvernări este de a asigura stabilita-
tea politică, care implică și stabili-
tatea economică, ceea ce este foarte 
important pentru dezvoltarea țării. 
Trebuie realizate reforme reale în 
sistemul judiciar, deoarece nu va 

veni nicio investiție în țară dacă nu 
funcționează justiția. 

De asemenea, majoritatea parla-
mentară a declarat determinarea de 
a implementa reforme în beneficiul 
cetățenilor, de a combate corupția, 
de a restabili relațiile pragmatice 
cu partenerii de dezvoltare și de a 
menține o politică externă echili-
brată. Este foarte important pentru 
noi să realizăm o politică socială 
competentă.

- În prezent, Partidul Demo-
crat a plecat voluntar în opoziție 
și a început reformarea internă 
pentru a alege o nouă conduce-
re în septembrie. Aveți temeri că 
democrații vor dori să se răzbu-
ne sau să încerce să se alăture 
coaliției de guvernămînt după 
schimbarea puterii?

- Am discutat această problemă 
și am luat o decizie la nivel politic 
că nici socialiștii, nici reprezentanții 
blocului ACUM nu vor atrage 
deputați din alte fracțiuni.

- Anterior, președintele Dodon 
a spus că intenționează să obțină 
o cooperare dintre Moldova și 
UEEA la nivel de Guvern și par-
lament. Ce pași au fost deja făcuți 
în această direcție?

- Am anunțat că vom păstra toa-
te acordurile internaționale semnate 
anterior, inclusiv acordul conform 
căruia Moldova a primit statut de 
observator în Uniunea Economi-
că Eurasiatică. Vom participa - și 
deja există o invitație – la summitul 
speakerilor parlamentelor din țările 

membre ale Uniunii Economice 
Eurasiatice, în Astana. Inclusiv, o 
astfel de invitație am primit-o în 
calitate de Președinte al Parlamen-
tului. Va fi formată o delegație, care 
va participa la acest forum.

GRECEANÎI: MOLDOVA DOREȘTE SĂ RESTABILEASCĂ 
PARTENERIATUL STRATEGIC CU FEDERAȚIA RUSĂ

După criza politică din Republica Moldova, cînd țara a fost de fapt condusă de doi președinți și doi prim-miniștri, 
situația s-a stabilizat, socialiștii și blocul ACUM au venit la putere. Președintele Parlamentului Republicii Moldova 
și liderul partidului care face parte din majoritatea parlamentară - Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, 
Zinaida Greceanîi, a relatat într-un interviu acordat agenției  „RIA Novosti” despre schimbările ce urmează a fi 
realizate în Republica Moldova de noua guvernare.

STAGNAREA ÎN RELAȚIILE DINTRE 
MOLDOVA ȘI RUSIA ESTE DE DOMENIUL 

TRECUTULUI, A DECLARAT KOSACEOV

MOLDOVA ȘI RUSIA AU OBȚINUT ȘANSA 
DE A RELANSA COOPERAREA BILATERALĂ, 

A DECLARAT VALENTINA MATVIENKO
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CEBAN: AȘTEPTĂRILE CETĂȚENILOR DE LA NOUA GUVERNARE SUNT 
FOARTE MARI ȘI NOI NE MIȘCĂM ÎNAINTE PE CÎT ESTE POSIBIL

Îmi amintesc seara de 
7 iunie, cînd parlamentul 
era blocat de către angajații 
”Bombteh”, sub pretextul că-
utării unor bombe. Înăuntru 
erau reprezentanții blocului 
ACUM, iar noi, socialiștii, 
am încercat să intrăm la ei.

Și cît de frumos nu ar în-
cerca democrații acum de la 
tribuna parlamentului să in-
terpreteze lucrurile ce țin de 
guvernarea lor, esența aces-
tei guvernări constă în ceea 
ce am văzut în acea seară. 

Peste tot oameni mascați, 
clădirea parlamentului blo-
cată, de parcă ar fi fost mi-
nată. Nu puteam intra în clă-
dire, în pofida mandatelor 
de deputat. În final, noi am 
intrat în clădirea parlamen-

tului pe propria răspundere, 
ni s-a permis să intrăm cu o 
anumită notă. În acea sea-
ră, Curtea Constituțională a 
luat o decizie absolut ilegală. 
Decizie care a fost contesta-
tă chiar și la cele mai înalte 
instituții internaționale, in-
clusiv Comisia de la Veneția. 
În pofida înțelegerilor, în 
țară tentative de presiune și 
șantaj. A doua zi, am văzut 
ce minciuni și interpretări 
monstruoase au fost difuzate 
de canalele de televiziune și 
alte surse media ale holdin-
gului democraților.

Trebuie să înțelegem că 
esența guvernării PDM se 
afla tocmai în gestionarea 
unui stat capturat. Republica 
Moldova aparținea unei sin-

gure persoane și era condusă 
de aceasta. Și indiferent ce 
ați face, chiar și în calitate 
de deputat, făcînd declarații 
politice, puteai fi persecutat. 
Dacă deconspirai o schemă 
de contrabandă, ajungeai la 
închisoare, fiind acuzat fără 
niciun motiv plauzibil și fără 
drept de apărare. În PDM 

există oameni cumsecade 
care, la o anumită etapă, au 
îndeplinit lucruri cu caracter 
tehnic, dar, din păcate, au 
existat și persoane care au 
monopolizat toată puterea în 
stat. 

Țara noastră a devenit un 
stat condus prin telefon de 
o singură persoană. Și acest 
lucru este cel mai periculos. 

Acum încercăm 
să evităm acest lu-
cru, pentru că nu 
este normal. Da, 
suntem diferiți, 
blocul ACUM-
PSRM este foar-
te diferit, iar 
așteptările sunt 
extrem de mari. 
Dar dacă te uiți la 
sondaje, este clar 
că peste 70% din 
populație dorește 
ca noi să condu-
cem țara împre-
ună. Pe de altă 
parte, oamenii 
doresc ca lucruri-
le să se miște mai 

rapid, mult mai rapid decît 
acum. Undeva mai rău, un-
deva mai bine, undeva mer-
gem la stînga, undeva la 
dreapta, undeva prea multe 
emoții, undeva mai puține. 
Dar trebuie să înțelegem 
că abia după cinci ani de la 
furtul miliardului, Procuro-
rul general interimar, a venit 
în Parlament, acesta este deja 
un progres uriaș.

Nu-l cunosc pe acest om, 
l-am văzut prima dată aici. 
Dar îi privesc pe acești oa-
meni ca pe niște eroi, pentru 
că știu că sunt sub o presiune 
enormă. Trebuie să dovedim 
că avem caracter și voință. 
Vreau să le doresc acestor 
persoane să fie adevărați 

eroi, puternici. Un milion de 
cetățeni ai țării noastre sunt 
astăzi în străinătate. În loc 
să-și construiască familii-
le, casele, carierele, viitorul 
lor aici, în Moldova, ei au 
fost nevoiți să plece nu din 
proprie voință. Unii au ple-
cat pentru că și-au pierdut 
speranța, alții pentru că au 

sărăcit și nu au avut de ales. 
Dar au plecat și oameni care 
au avut un salariu bun, chiar 
după standardele europene, 
care au primit mii de euro. 
Și știi de ce? Pentru că și-au 
pierdut credința în ziua de 
mîine, pentru că sunt com-
plet obosiți de „democrația” 
unei singure persoane care 
emite instrucțiuni telefonice. 
Și revenind la acest subiect 
- da, ne este greu, suntem 
diferiți și, poate, nu acționăm 
întotdeauna eficient, dar știu 
că totul se schimbă.

Mă bucur că a fost nu-

mit un nou procuror general, 
chiar și interimar. Vreau și 
sunt sigur că în urma  ridi-
cării imunității lui Ilan Șor,  
vor urma și alte acțiuni. Ei 
vor dovedi că avem carac-
terul și determinarea de a 
schimba sistemul și de a 
obține dreptate. Sunt sigur 
că și printre democrați vor 
fi mulți oameni cu caracter. 

Pentru că nu toți cei din par-
tidul democrat sunt de vină 
pentru cele întîmplate. Și nu 
vreau să cred că cineva vrea 
să fie complice. Unii obiec-
tează, susțin că lucrurile ar 
putea evolua altfel, schimbă-
rile pot fi mai radicale. Da, 
pot, dar democrații au lăsat 
o moștenire cu adevărat di-

ficilă. Și conform 
informațiilor ofe-
rite de propriul lor 
holding media, au 
prezis o catastrofă 
financiară în au-
gust-septembrie. 
Toate acestea au 
fost exagerate la 
începutul lunii iu-
nie, cu puțin timp 
înainte de sem-
narea istoricului 
acord PSRM-

ACUM. Îmi amintesc de 
știrile holdingului că din 
august nu se va plăti niciun 
salariu, că din septembrie nu 
se vor plăti pensii, că vor fi 
majorate impozitele, că ta-
rifele vor crește într-un ritm 
accelerat. Da, Partidul De-
mocrat a creat condițiile ne-
cesare pentru acest lucru, dar 
Guvernul de astăzi, pe care 
democrații îl consideră mai 
puțin profesionist, face față 
și va face față. Chiar dacă ci-
neva vrea să împiedice acest 
lucru, chiar dacă avem abor-
dări diferite. Da, noi suntem 

mai mult socialiști, iar ei 
sunt mai liberali. Și da, nu 
ne plac întrebările legate de 
politica fiscală și altele. Dar 
acestea sunt măsuri necesa-
re astăzi, deoarece există o 
mare problemă cu ceea ce 
am moștenit. Și da, nu va înt-
îrzia plata salariilor, nu va fi 
nicio diminuare a salariilor.

Încă acum două luni, pe 7 iulie, Republica Moldova era izolată de co-
munitatea internațională. Vreau să vă amintesc că conducerea partidului de-
mocrat, reprezentanții guvernului Filip, inclusiv dumnealui, cît și speakerul 
parlamentului, în ultimul timp, în general, nu au avut loc vizite oficiale 
de rang înalt. Or, de ce astăzi țara ar trebui să fie ostatică a acestei istorii? 
Astăzi relațiile sunt restabilite și cu Bruxelul, și cu Washingtonul, și cu 
Bucureștiul. Eu am fost la București împreună cu delegația guvernamen-
tală, și am văzut că ei ne susțin pe noi, noua putere. Se restabilesc relațiile 
și cu Kievul, și cu Moscova. Deci, de ce toată țara trebuie să fie ostatică a 
ambițiilor sau acțiunilor unui singur om?

IEȘIREA DIN IZOLARE INTERNAȚIONALĂ

Situația pe intern de asemenea se modifică în pofida faptului că au fost 
multe piedici. Este suficient să ne amintim ce s-a întîmplat cu secretarii de stat, 
șefii de direcții care au început un boicot, astfel încît să ne poticnim undeva, să 
nu reușim. Da, cîte ceva nu ne-a reușit, acest lucru trebuie recunoscut, de aseme-
nea trebuie să recunoaștem că nu se reușește atît de repede cît ne-am fi dorit, în 
pofida tuturor eforturilor. 

Da, unele lucruri nu stau așa cum ne-am dori, așa cum am promis oameni-
lor în timpul campaniei electorale, inclusiv în ceea ce privește numirile în funcție 
în diverse instituții. Dar trebuie să înțelegem că rezistența acestui sistem este 
atît de mare încît uneori trebuie să introducem careva reguli pentru a pu-
tea face schimbări, pentru a răspunde așteptărilor oamenilor. Oamenii întrebă 
de ce? De ce procurorul a venit abia după cîteva săptămîni de la numirea sa 
în funcție? De ce doar Ilan Șor este privat de imunitate, doar sunt și alții? Și 
suntem nevoiți să explicăm că trebuie să respectăm legile, procedurile, să facem 
totul treptat. Iar acest lucru necesită timp, iar atîta timp cît noi încercăm să fim 
corecți, peste hotarele Republicii Moldova au fugit învinuiții și martorii.

TRANSFORMĂRILE DIN INTERIORUL ȚĂRII

Oamenii au așteptări foarte mari de la noi și recunosc că 
undeva greșim, deoarece suntem presați de timp, deoarece vrem 
să grăbim procesul. Dar trebuie să înțelegem că la următoarea sesi-
une vom fi urmăriți în continuare, și nu avem dreptul la greșeli. La 
următoarea sesiune parlamentară trebuie să acționăm foarte pro-
fesionist și fără a comite erori, în toate sensurile, iar în cazul ale-
gerilor nu trebuie să ne fie frică. Eu și colegii mei privim în ochii 
unor primari și vedem că lor nu le mai este frică. Nu le mai este 
frică că va veni procurorul sau o altă persoană cu bani și-i va 
șantaja pe ei sau familiile lor. Iar acest fapt este cea mai impor-
tantă realizare pe care am obținut-o în aceste cîteva luni. Alegerile 
democratice, reforma justiției, dezvoltarea economică, toate 
acestea pot fi doar în cazul în care vom respecta legea, normele și 
standadele legale, indiferent că este vorba despre cele locale sau 
internaționale, chiar dacă nu ne sunt mereu pe plac. Iar oamenilor 
noi ar trebui să le spunem: noi știm că aveți așteptări mari și 
vom încerca să facem față. Iar dacă undeva ne va scăpa ceva sau 
nu se va primi, vă rugăm să ne înțelegeți, cel puțin la această etapă.

AȘTEPTĂRILE CETĂȚENILOR

Ion Ceban a venit cu un discurs la finele sesiunii parlametare.
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PARLAMENT

Inițiativa legislativă a Președintelui Republicii Moldova, 
Igor Dodon, privind indexarea pensiilor de două ori pe an - la 
1 aprilie și  la 1 octombrie a fost adoptată în prima lectură de 
Parlament.

Conform legislației actuale, se presupune că indexarea pen-
siilor la 1 aprilie va fi efectuată pentru toți beneficiarii, în 

conformitate cu valoarea medie a indicelui prețurilor de consum 
din ultimii 3 ani. În același timp, indexarea pensiilor la 1 octom-
brie 2020, în primul an va ajuta peste 400 mii de pensionari 
a căror pensie nu depășește nivelul de subexistență. Proiectul de 
lege prevede, de asemenea, o creștere a prestațiilor sociale pen-
tru persoanele cu dizabilități și oamenii în vîrstă.

PENSIILE DIN MOLDOVA VOR FI 
INDEXATE DE DOUĂ ORI PE AN

INIȚIATIVA PREȘEDINTELUI IGOR DODON:

LEGEA PRIVIND INDEXAREA PENSIILOR DE DOUĂ ORI PE AN INTRĂ ÎN VIGOARE LA 1 IANUARIE 2020

Decizia Cabinetului de miniștri 
a cauzat nedumerire în rîndul mul-
tor cetățeni și a colegilor mei de 
fracțiune. După cum se cunoaște, 
astfel de zile există deja, așa cum este 
clar stipulat în Hotărîrea Parlamentului Nr. 433:

27 ianuarie – Ziua Națională de comemorare 
a victimelor Holocaustului.

22 iunie – Ziua comemorării victimelor fas-
cismului.

6 iulie – Ziua comemorării victimelor stali-
nismului.

Suntem convinși că inițiativele nechibzui-
te pot duce la o scindare a societății, devierea 
forțelor și a resurselor de pe agenda de dezo-
ligarhizare și eliberare a instituțiilor capturate, 
lupta împotriva corupției, distrugerea schemelor 
criminale și restabilirea relațiilor cu partenerii 
strategici.

Considerăm că astăzi prioritățile sunt de 
altă natură: consolidarea tuturor cetățenilor și 
îmbunătățirea reală a calității vieții lor. În acest 
sens, fracțiunea PSRM va depune toate efortu-
rile și va susține toate inițiativele care vizează 
soluționarea problemelor existente.

Ce ține de partea juridică a problemei.
Pentru a adopta  o hotărîre cu privire la zile-

le comemorative, este necesară o decizie parlamentară 
corespunzătoare, care necesită cel puțin 51 de voturi 
ale deputaților.

Din cîte cunoaștem, o astfel de inițiativă nu există 
în parlament, dar dacă apare, sunt convins că colegii 
mei din fracțiunea parlamentară a socialiștilor nu o vor 
vota.

Pe lîngă faptul că această inițiativă este ridicolă 
după formă istorică și ideologică, ea este absolut ina-
decvată pentru momentul politic actual din Republica 
Moldova.

Amintim Guvernului și colegilor din Parlament 
despre prioritățile, condițiile și angajamentele clar de-
finite.

Îndemnăm colegii de coaliție să se abțină pe viitor 
de la astfel de provocări ideologice.

Toate acțiunile fracțiunii socialiștilor vor avea drept 
scop consolidarea societății și restabilirea relațiilor 
bune cu toți partenerii strategici, pentru a construi o 
Moldovă deschisă întregii lumi, atît Vestului, cît și Es-
tului.

Vlad Batrîncea, președintele fracțiunii PSRM în 
Parlamentul Republicii Moldova

BATRÎNCEA: „Anumiți deputați și miniștri ai blocului ACUM fac declarații cu conținut geopolitic și ideologic, care pot submina 
în mod serios eforturile noastre de consolidare a societății și de promovare a unei politici externe echilibrate a statului nostru. 
Mesajele negîndite sunt însoțite și de declarații care denigrează PSRM și administrația prezidențială, ceea ce este regretabil, 
deoarece nu contribuie la consolidarea coaliției de guvernare, ci doar subminează eforturile conducerii țării de a rezolva 
problemele critice ale Republicii Moldova ... PSRM nu poate tolera astfel de acțiuni”.

BATRÎNCEA: EGALAREA STALINISMULUI ȘI NAZISMULUI VA 
DUCE LA O SCINDARE A SOCIETĂȚII În spațiul public  a apărut o inițiativă a 

guvernului privind egalarea comunismului 
(stalinismului) și a fascismului (nazismului) și 
stabilirea, cu această ocazie, a unei noi zile de 
doliu în calendar - 23 august.

De fapt, nouă, bătrînilor, puțin ne trebuie: respect 
din partea funcționarilor, asistență medicală de calitate 
și o pensie decentă. Iar Partidul Socialiștilor face totul 
pentru ca noi să avem toate acestea. Socialiștii monito-
rizează și propun constant inițiative privind sănătatea, 
ne protejează întotdeauna drepturile prin intermediul 
organizației Echitate. Și acum, prin indexarea pensi-
ilor, vom trăi puțin mai ușor. Această realizare poate 
fi înscrisă fără nici o problemă în succesele Partidului 
Socialiștilor! 

Artur C., 74 ani

În timpul guvernului anterior, aveam sentimentul 
că puterea își bate joc pur și simplu de pensionari. În 
realitate promisiuni deșarte și alocații jalnice la pensii, 
în schimb la televizor auzeam cum cresc vertiginos 
pensiile funcționarilor, judecătorilor și parlamentari-
lor. Acum, chiar vreau să cred că situația s-a schim-
bat. Și, următoarea indexare a pensiilor pentru toți, 
nu pentru cei aleși, despre care a vorbit președintele 
nostru și promisă de socialiști, este cea mai bună con-
firmare a acestui lucru. Nu fac prognoze, dar acum 
sîntem mai obtimiști! 

Victoria C., 65 ani

Au promis - înseamnă că o vor face. Anume 
pentru aceasta am votat Partidul Socialiștilor 
în toți acești ani. Ei au ajutat fermierii noștri 
prin deschiderea pieței ruse. Au ajutat cetățenii 
care lucrează în Rusia și care au încălcat legile 
migrației, obținînd amnistia lor. Ei au susținut 
întotdeauna interesele cetățenilor în domeniile 
sănătății și educației. Și acum, au început să își 
îndeplinească promisiunea cu privire la indexarea 
pensiilor. Au promis - atunci o vor face. Îi cred și 
aștept. 

Maxim K., 68 ani.
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SONDAJE

SONDAJ: - ÎN CINE AU CEA MAI MARE ÎNCREDERE CETĂȚENII MOLDOVEI
- CE PARTIDE VOR ACCEDE ÎN URMĂTORUL PARLAMENT AL RM ?

18

41,9

29,3

8,2

Pragul de trecere în Parlamentul 
Republicii Moldova pentru partide 

6% 

8,1

MAIA SANDU26,2

IGOR DODON32,3

REZULTATELE SONDAJULUI „BAROMETRUL ELECTORAL – IULIE 2019”

REZULTATELE SONDAJULUI DE OPINIE, REALIZAT DE INSTITUTUL „IDIS VIITORUL”

DACĂ ÎN MOLDOVA, ÎN ACEASTĂ DUMINICĂ, AR AVEA LOC ALEGERI PARLAMENTARE ANTICIPATE

DACĂ ÎN MOLDOVA, ÎN ACEASTĂ DUMINICĂ, 
AR AVEA LOC ALEGERI PARLAMENTARE ANTICIPATE

În sondajul „Barometrul electoral – iulie 2019” au participat 1825 de cetățeni. Marja de eroare constituie +/- 2,29%.   

%

%

%

%

%

Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova 

Celelalte 
formațiuni 

nu ar depăși 
pragul electoral.

Igor Dodon și PSRM, 
partid pro-prezidențial – 

lideri incontestabili 
ai încrederii cetățenilor

Partidul Socialiștilor 
obține 50 de 

mandate la alegerile 
parlamentare

Platforma „Demnitate 
și Adevăr” 

Partidul Democrat
 din Moldova 

Partidul „Acțiune 
și Solidaritate” 

%

%

ZINAIDA
GRECEANÎI

50 de mandate 33 de mandate 10 mandate 8 mandate
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CRONICĂ

IGOR DODON: ACORDURILE CU FMI TREBUIE 
SĂ FIE ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR

REPREZENTANȚII 
ROSSELHOZNADZOR VOR 

EFECTUA O VIZITĂ 
DE LUCRU ÎN MOLDOVA.

 
Acțiunea este organizată cu sopul de a in-

specta producătorii de fructe și legume care 
intenționează să le exporte în Rusia, pentru o po-
sibilă extindere a listei distribuitorilor din Mol-
dova.

La rugămintea Președintelui Moldovei, vor fi 
delegați 11 inspectori fitosanitari ai Serviciului 
Federal pentru Supravegherea Veterinară și 
Fitosanitară a Rusiei  (Rosselhoznadzor), care 
vor vizita țara noastră.

Scopul principal al inspectorilor Rosselihoz-
nadzor constă în verificarea posibilităților de 
producere și export a producătorilor autohtoni de 
fructe și legume, care intenționează să le exporte 
pe piața rusă.

Experții autorității ruse vor inspecta compani-

ile care produc fructe și legume 
și care dispun de infrastructura 
de producere și de logistică co-
respunzătoare pentru exportul 
producției proprii în Federația 
Rusă, cu scopul de a exclude 
eventualii intermediari din re-
gimul preferențial de import al 
mărfurilor.

 „Serviciul Federal pentru Su-
pravegherea Veterinară și Fitosa-
nitară a Rusiei a reacționat ope-
rativ la solicitarea Președintelui 
Moldovei de a completa lista ex-
portatorilor și de a deschide piața 
rusă pentru alte 400 de compa-
nii autohtone, pentru care piața Federației Ruse 
rămîne prioritară”, a menționat Ion Perju.

Anterior, Președintele Moldovei, Igor Do-
don, a salutat disponibilitatea Rusiei de a ex-
tinde lista furnizorilor de producție agricolă. El 
a menționat că datorită înțelegerilor obținute cu 
conducerea Federației Ruse, partea rusă face 
pași noi în întîmpinarea Moldovei și extinde lista 

agenților economici care își pot exporta producția 
pe piața Rusiei.

Se preconizează că lista companiilor 
moldovenești care au dreptul de a exporta 
fructe din Moldova în Rusia va fi actualizată 
esențial în timpul apropiat și din aceasta vor fi 
excluși intermediarii care nu au în posesie livezi 
și nu au intrastructură post-recoltare, frigidere și 
linii moderne de sortare.

EXPORTURILE DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ ÎN RUSIA 
CRESC CONSIDERABIL

După restabilirea relațiilor 
cu partenerii financiari externi (FMI, Banca Mondială 

ș.a.), este important să nu uităm de interesul național. 
De această părere este Președintele țării, Igor Dodon, 

care menționează că în caz contrar, înțelegerile cu aceste 
organizații financiare mondiale vor trebui revăzute.

”Acordurile cu instituțiile respective trebuie examinate în 
calitate de instrument pentru creșterea nivelului de trai 

al cetățenilor și nu de dragul acordurilor propriu-zise. Și 
dacă ele nu ne permit să atingem aceste scopuri, trebuie 

să organizăm negocieri repetate și să le revizuim”, și-a 
exprimat încrederea șeful statului.

Aeroportul Chișinău, care în luna noiembrie 2013, a fost dat în concesiune de către guvernul PDM, practic gratuit, companiei „Avia Invest”, care aparține lui 
Ilan Șor, a trecut în gestiunea companiei „NR Investments”, care aparține lui Nathaniel Rothschild. Tranzacția a fost încheiată între compania lui Șor și „NR 
Investments” după ce politicianul fugar, cu dosar penal la activ, a părăsit Republica Moldova.

Comisia parlamentară de anchetă, care se ocupă de 
investigația legalității transmiterii în concesiune a 

aeroportului de stat, a constatat numeroase încălcări 
care, cel mai probabil, vor servi motiv pentru readucerea 

aeroportului sub controlul statului.

AEROPORTUL TREBUIE SĂ FIE RESTITUIT STATULUI
Igor Dodon a convocat Consiliul Suprem de Securitate

În cadrul ședinței, organele de anchetă vor oferi informații despre investigația  circumstanțelor în care 
aeroportul a fost dat în concesiune unui grup de escroci, iar Ministerul Economiei și Infrastructurii 
va informa Consiliul Suprem de Securitate despre modul în care compania „Avia Invest” a respectat 
condițiile contractului, inclusiv programul investițional, realizate, inclusiv din banii colectați de la 
pasageri.
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