REALIZAREA PRINCIPALĂ A ANULUI –
NOI AM ELIBERAT ȚARA!
Interviul președintelui Partidului Socialiștilor din Republica Moldova pentru „Ritmul Eurasiei”.
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IGOR DODON DESPRE POLITICA
ECHILIBRATĂ ȘI OBIECTIVELE
GUVERNULUI PENTRU ANUL VIITOR

GRECEANÎI A AVUT
O ÎNTREVEDERE CU MATVIENKO
Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu Valentina
Matvienko în cadrul Adunării Interparlamentare
a țărilor membre ale Comunității Statelor
Independente de la Sankt Petersburg.
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REZULTATELE VIZITEI
DELEGAȚIEI MOLDOVENEȘTI
LA MOSCOVA
Deputatul fracțiunii PSRM, Gaik Vartanean, a vorbit
despre rezultatele vizitei delegației moldovenești
în Rusia, condusă de premierul Ion Chicu.
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DEPUTAȚII SOCIALIȘTI
CONTINUĂ SĂ LUCREZE
PENTRU BUNĂSTAREA ȚĂRII
Rezultatele ședinței Parlamentului:
- au fost adoptate două proiecte sociale, înaintate de
Președintele RM, Igor Dodon;
- a fost votat în prima lectură proiectul politicii
bugetar-fiscale pentru anul viitor.
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PREȘEDINTELE POPORULUI
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În legătură cu marcarea în Republica Moldova a
Anului Familiei, Igor Dodon și Fundația de Binefacere
„Din Suflet” continuă să ajute locuitorii țării.
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VICTORIA PSRM LA ALEGERILE LOCALE – 2019:

Socialiștii conduc 21 de raioane din Republica Moldova

SOCIALIȘTII – PARTID AL POPORULUI!
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IGOR DODON: ZVONURILE PRIVIND O NOUĂ
DICTATURĂ ÎN MOLDOVA SUNT FĂRĂ TEMEI

Moldova a depășit a doua criză politică acută din acest an, care a
izbucnit după prăbușirea coaliției de guvernare, creată în iunie de către
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, care îl susține pe Președintele
Igor Dodon, și blocul pro-european ACUM. Alianța diferitor forțe politice a
permis eliberarea țării de regimul oligarhului Vladimir Plahotniuc, care nu
voia să renunțe la putere. Avînd în vedere poziția consolidată a Rusiei, UE și
SUA, care au susținut președintele și Parlamentul, Plahotniuc a fost nevoit
să fugă din țară, demisionînd din funcția de lider al Partidului Democrat
din Moldova.
Cu toate acestea, noul cabinet, format de către unul din liderii ACUM,
- Dle Dodon! După schimbarea guvernului, mai multe mass-media v-au numit
„noul stăpîn al Moldovei”,
oameni căruia acum conduc
Parlamentul, Guvernul, primăria capitalei și alte structuri de stat. S-au făcut paralele și cu fugarul Plahotniuc,
fără permisiunea căruia,
cum glumeau pe aici, nu zbura nici o muscă.
- Nu avem temei pentru
o astfel de euforie. Vreau să
amintesc că Guvernul Chicu este minoritar, acesta fiind
susținut de socialiști, care au
36 de mandate în Parlament
din 101, și democrați.
Iar socialiștii, după cum am
mai spus, nu vor forma niciodată o coaliție majoritară cumpărînd deputați, așa cum făcea
Plahotniuc. De asemenea, noi
nu intenționăm să facem o
coaliție cu Partidul Democrat,
care încă este destul de toxic
pentru orice guvernare în comun. Așa că, zvonurile privind
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o nouă dictatură nu au nici un
temei.
- De ce coaliția, de care
oamenii își legau speranțele
privind schimbările din țară,
așa de repede s-a destrămat?
- Ați remarcat corect că oamenii așteptau schimbări. Nici
Președintele, nici socialiștii
nu au dorit distrugerea acestei
coaliții.
Eram pregătiți să susținem

Maia Sandu, din susținătorii săi, a rezistat doar cinci luni. Socialiștii au
inițiat o moțiune de cenzură, atunci cînd Guvernul Sandu a decis să
ocolească Parlamentul pentru a modifica Legea procuraturii în scopul de
a oferi dreptul premierului de a nominaliza candidații pentru funcția de
șef la Procuratură. Demisia guvernului a fost susținută de democrații de
opoziție, care au ajutat apoi la învestirea unui cabinet minoritar, condus
de fostul ministru de finanțe, Ion Chicu. Jumătate din portofolii au fost
oferite membrilor echipei Președintelui. Într-un interviu acordat TASS,
Președintele Moldovei a vorbit despre prioritățile noului guvern, motivele
prăbușirii coaliției, dezvoltarea ulterioară a situației din țară.

tot mai des în cadrul întîlnirilor din regiuni, atît conducerea
locală, cît și oamenii simpli. Ei
așteptau de la miniștri lucruri
concrete privind restabilirea
ordinii în țară, sperau la schimbări spre bine. Dar, așa și nu leau mai văzut.
- În același timp, Sandu
a respins aceste acuzații, numind acest guvern cel mai
bun din istoria Moldovei.

nici experiență de conducere, nici cunoștințele necesare pentru gestionarea ramurii
încredințate. Mulți, devenind
calificați în proiecte în cadrul
organizațiilor neguvernamentale sau blogging, nu aveau
idee despre cum funcționează
Guvernul sau ministerul.
Lipsa de pregătire pentru
soluționarea problemelor, fie
că este vorba de economie
sau agricultură, sănătate sau

DAR ACESTE PARTIDE N-AU CREAT O COALIȚIE DE
GUVERNARE, N-AU CONVENIT ASUPRA UNOR ACȚIUNI
COMUNE ȘI A UNUI PROGRAM PENTRU O PERIOADĂ DE
TIMP. CU O SUSȚINERE ATÎT DE LIMITATĂ ÎN PARLAMENT,
NU-I VA FI DELOC UȘOR SĂ MUNCEASCĂ
guvernul Sandu, însă, din păcate, acesta a fost unul dintre
cele mai ineficace guverne din
istoria țării.
Despre aceasta îmi spuneau

- Guvernul ei a fost format în cîteva ore, în timpul
crizei din iunie. Garnitura de
cadre era foarte slabă - majoritatea miniștrilor nu aveau

educație, lipsa unei gîndiri sistemice și a rezervei de cadre,
a dus la mai multe schimbări
la toate nivelurile. Mulți manageri experimentați, care au

rămas după un val de concedieri, plecau adesea singuri.
Puterea executivă se afla într-o
febră - potrivit statisticilor, către luna noiembrie s-a agravat
substanțial situația în economie, sfera socială, veniturile în
buget au scăzut, în noiembrie
au început să întîrzie achitările
de salarii pentru angajații statului.
- Ați vorbit despre aceasta
cu premierul, miniștrii?
- De multe ori, dar ei erau
surzi la avertismente. Deși totul putea fi corectat, făcînd remanieri de cadre în Cabinetul
de miniștri și în programul de
acțiuni. Însă, aici posibilitățile
socialiștilor erau limitate. După
cum știți, toate ministerele din
guvern, cu excepția Ministerului Apărării, au fost conduse de
reprezentanții ACUM,
conform
Acordului
de coaliție, iar liderii
acestuia au refuzat categoric să discute chiar
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și posibilitatea unor
schimbări cu partenerii
de coaliție.
- Mulți au fost
surprinși de faptul că cabinetul Sandu a plecat surprinzător de ușor și calm, de parcă
ar fi înaintat intenționat partenerilor de coaliție condiții
inacceptabile pentru numirea
procurorului general.
- Criza ar fi putut fi evitată dacă ei ar fi retras această
inițiativă, pentru a o discuta cu
noi. Dar premierul a refuzat categoric, înțelegînd că socialiștii
nu vor încălca legea. Cu toate
acestea, după ce cabinetul a fost
demis, conform Constituției, eu
i-am invitat pe liderii ACUM
la consultări cu privire la candidatura noului prim-ministru,
propunîndu-le de fapt să pornim totul de la început. Dar ei
au refuzat din nou.
- De ce?
- Cred că alegerile locale
au jucat un rol important aici.
Acestea au arătat o scădere a
sprijinului pentru ACUM din
partea alegătorilor. Ei au pierdut lupta în majoritatea regiunilor, inclusiv Chișinău, unde
pentru prima dată în ultimele
decenii, a cîștigat candidatul
partidelor de stînga - reprezentantul socialiștilor Ion Ceban.
El l-a întrecut convingător în
turul doi pe copreședintele
ACUM, Andrei Năstase. În
această situație, singura soluție
pentru liderii blocului a fost să
revină în opoziție, care le este
familiară și confortabilă. Criticînd autoritățile, vor încerca
să recîștige simpatiile pierdute
ale alegătorilor.

s-a consultat cu nici un membru
al echipei sale, a ignorat poziția
partenerilor noștri externi atît
din Occident, cît și din Est, care
au susținut coaliția de guvernare într-un moment critic, pentru
care le suntem recunoscători.
Unii dintre ei au aflat despre
criză din presă.
- Unii experți consideră că
democrații, care după fuga
lui Plahotniuc s-au ascuns,
așteptînd investigații de amploare, după sprijinul cabinetului Chicu au primit iertarea
păcatelor trecute?
- Nu va fi nici o indulgență.
Vom continua reforma începută a justiției, lupta împotriva
corupției.
Toate
cazurile de rezonanță vor fi anchetate, cei care se fac vinovați
de infracțiunile comise pe timpul regimului Plahotniuc vor

te funcționa pînă la următoarele alegeri parlamentare din
2023. Nu cred că opoziția, care
vorbește atît de mult despre
reforma justiției și lupta împotriva corupției, nu va susține
acțiunile guvernului în această direcție. Sau, de exemplu,
vor refuza să voteze bugetul
inițiativelor sociale propuse de
ei, care vizează îmbunătățirea
bunăstării populației.
Cît despre soarta lui Plahotniuc, am spus deja că acesta se
poate întoarce în țară doar în
cătușe. Conform informațiilor
noastre, el se ascunde în Statele Unite, unde dorește să obțină
azil politic pentru a evita extrădarea în Moldova sau Rusia,
unde este dat în căutare în dosare penale. Conform legislației
americane, pentru a primi azil,
trebuie cel puțin trei ani să nu
părăsești teritoriul țării. Cred

lansat recent o dezinformare în
presă despre vînătoarea asupra
sa, condusă de reprezentanții
serviciilor speciale ruse. Acest
lucru se face cu scopul de a
obține refuzul SUA de a-l extrăda.
- Creînd o coaliție cu
ACUM, socialiștii au fost de
acord să abandoneze geopolitica, care divizează țara. Însă,
recent, cei de dreapta l-au
acuzat pe noul premier că în
prima vizită a mers la Moscova. Unele mass-media au
titrat „Dodon duce Moldova
spre Rusia și întoarce spatele
Occidentului”.
- Aici putem reaminti că
Sandu a primit invitația de a
vizita Rusia de la premierul rus
Dmitri Medvedev!
- Da, într-un interviu pentru TASS din luna iunie, ea

ACȚIUNILE PREMIERULUI SANDU AU TREZIT NEDUMERIRE
ÎN BRUXELLES, MOSCOVA, WASHINGTON ȘI ALTE CAPITALE
– DIN CÎTE CUNOSC, EXISTĂ O DEZAMĂGIRE ACOLO
răspunde conform legii. Am
pus o astfel de sarcină oamenilor legii, inclusiv în fața noului
procuror general Alexandr Stoianoglo.
- Și unde este garanția că
democrații nu vor încheia
mai tîrziu o alianță cu ACUM
pentru a răsturna cabinetul
Chicu și a trimite socialiștii
în opoziție, așa cum s-a întîmplat de mai multe ori în parlamentul moldovean? Experții
care prezic un astfel de scenariu, vorbesc chiar despre
posibila întoarcere a lui Plahotniuc în țară ...
- În situația actuală, un astfel
de scenariu înseamnă dizolvarea inevitabilă a Parlamentului.
Dar, după cum au arătat recentele alegeri locale, democrații,
care controlează aproape o treime din locuri, ca și alte partide
de opoziție, nu sunt pregătiți

că procesele în privința lui vor
ajunge la un nou nivel, vor exista și demersuri pentru extrădarea acestuia.
- De ce SUA l-au primit?
- Cei care l-au ajutat pe Plahotniuc să fugă au contat cel
puțin pe controlul său asupra
Partidului Democrat. El le-a
promis sprijin pentru guvernul
pro-european Sandu și să împiedice consolidarea socialiștilor
la putere, care urmăresc o politică externă echilibrată, în interesul țării.
Plahotniuc urma să fie folosit în lupta împotriva Rusiei,
împotriva căreia el a organizat
în repetate rînduri provocări în
ultimii ani, la indicațiile din
exterior.
Aici vorbim și de expulzarea
diplomaților ruși, jurnaliștilor,
politicienilor, restricții asupra
presei ruse, interdicții privind

spunea că va merge în timpul
apropiat la Moscova pentru a
discuta problemele importante pentru părți privind majorarea exportului producției
moldovenești, situația complicată privind livrările de
gaz în ajunul iernii. Dar au
trecut cinci luni..
- Dar vizita așa și nu a mai
avut loc. Pentru a rezolva acestea și alte chestiuni importante
pentru țară, premierul Chicu a
zburat de urgență la Moscova…

socialiști. Dar, suntem sortiți
să dezvoltăm un parteneriat
strategic cu Rusia, să punem
în aplicare acorduri semnate cu
UE, SUA, să interacționăm cu
China și să fim prieteni cu vecinii noștri apropiați - Romînia și
Ucraina. Nu există nici o alternativă în acest sens.
Vreau să notez că, avînd în
vedere că relațiile dintre țările
noastre timp de cîțiva ani au
fost deteriorate la indicația lui
Plahotniuc și curatorilor săi externi, în momentul de față cooperarea cu Rusia se dezvoltă
într-un ritm rapid, inclusiv la nivel guvernamental, parlamentar
și alte niveluri. Recent, Chicu
a purtat negocieri importante
la Moscova, s-a ajuns la acorduri privind reducerea prețului
la gazele furnizate, liberalizarea în continuare a comerțului,
ceea ce va extinde exportul
de produse moldovenești. Am
convenit să începem procesul
de pregătire și dezvoltare a unui
mecanism pentru eliminarea
munițiilor din Transnistria.
Noul primar al capitalei Ceban a mers săptămîna trecută la
Moscova pentru a face schimb
de experiență cu colegul său
Serghei Sobianin. Sper că înainte de Anul Nou vom avea o
nouă întîlnire cu președintele
Rusiei - aceasta poate avea loc
înainte de summitul informal al
liderilor CSI din Sankt Petersburg, programat pentru 20 decembrie.

- Cum decurg tratativele
privind livrările de gaz, care
acum nu depind de Rusia
și Moldova, ci de tranzitul
ucrainean, și în privința că- De ce totuși ea nu a mers ruia încă nu s-a ajuns la un
acord?
la Moscova?
- Indiferent de modul în
Judecînd
după
- Am vorbit în repetate rînduri despre aceasta, a promis, care Moscova, Bruxelles și
declarațiile lui Sandu, ea este
dar… Cred că acest lucru este Kiev se vor înțelege în privința
pregătită de revanșă - vorbind la congresul Partidului
legat și de recentele alegeri tranzitului, noi vom primi gaz.
Popular European de la Zalocale. Cert este că unii dintre Desigur, Moldova este interegreb de săptămîna trecută,
politicienii noștri pro-euro- sată să mențină procedura anpeni și-au speriat alegătorii cu terioară, prin Ucraina - acest
fostul premier a promis că va
„amenințarea rusă” atît de mult, lucru ne convine la preț și la
întoarce țara pe „calea proîncît ei înșiși au început să se alte condiții. Dar dacă nu se
europeană” la viitoarele alegeri prezidențiale din
rezolvă, vor fi utilizate și
anul viitor. Iar recent,
alte opțiuni. Acesta poate
PARTEA RUSĂ A DECLARAT CĂ ESTE DISPONIBILĂ SĂ EXAMINEZE
a cerut politicienilor
fi fluxul prin gazoductul
POSIBILITATEA DE A NE OFERI UN CREDIT DE 500 MLN. DE DOLARI
moldoveni să facă un
turcesc, alte rute alternative, dar în orice caz vreau
front comun împotriPENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ – CONSTRUCȚIA
va Președintelui.
să notez că acesta va fi gaz
- Acțiunile ei sunt
rusesc. Este adevărat că
DRUMURILOR, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE
previzibile. După ce a
pentru orice eventualitate,
pierdut alegerile penam creat și mici rezerve de
tru primar, Năstase practic și-a pentru o nouă campanie elec- vizitele oficialilor moldoveni teamă. Nu de amenințarea mi- păcură pentru orașele mari.
pierdut șansele de a deveni lider torală. Ei riscă să-și reducă de în Rusia și alte acțiuni care au tică a Moscovei! Ei au început
al forțelor de dreapta. La San- cîteva ori reprezentarea în legis- dus la o răcire a relațiilor dintre să se teamă de proprii alegători,
- Cum va primi gaze în
du acestea șanse au crescut. În lativ, iar socialiștii să crească. țările noastre la nivel de guvern care îi pot acuza de trădare!
acest caz Transnistria? Există
această situație, ea va încerca să Dacă cineva din fosta condu- și parlament.
Îmi pare rău că unii dintre vreo rezolvare cu datoria de
promoveze imaginea unui poli- cere democratică vrea să joace
Cu toate acestea, cei care colegii noștri încă gîndesc rudi- miliarde pentru gaze a regiutician care dorea să lupte împo- „ruletă americană”, bazîndu-se l-au adăpostit par să înțeleagă mentar, în stilul războiului rece, nii nerecunoscute?
triva mafiei, corupției, dar căru- pe fugarul Plahotniuc, nu cred că este puțin probabil să le fie nu înțeleg că lumea se schimbă
- Locuitorii Transnistriei vor
ia nu i s-a permis. Din punctul că restul membrilor partidului de folos. Noua conducere a Par- rapid. Moldova, ca și alte țări avea gaz, la fel cum și ceilalți
tidului Democrat se distanțează din regiunea noastră dificilă, din țară. În ceea ce privește dade vedere al intereselor sale în- vor accepta acest lucru.
guste, personale, poate fi un pas
Sunt convins că guver- de oligarh - recent, unii dintre trebuie să ducă o politică exter- toriile istorice la gaz a regiunii
bine gîndit. E rău că nu s-a făcut nul Chicu, care nu este for- cei mai apropiați asociați ai săi nă echilibrată, apărîndu-și inte- transnistrene, această problemă
în interesul oamenilor, care au mat pe afiliere partinică, ci au fost obligați să predea man- resele. Cînd acum cîțiva ani am va fi rezolvată în cadrul tratatiavut speranțe la schimbare. În- din tehnocrați, care știu ce să datele de deputat. Însuși Plahot- anunțat că vom urma o astfel de velor cu Federația Rusă.
tre timp, s-a dovedit că mergînd facă, va restabili administrația niuc înțelege acest lucru, care, politică, mulți nu m-au înțeles,
A intervievat
la destrămarea coaliției, ea nu publică. Actualul cabinet poa- cu ajutorul anturajului său, a inclusiv în rîndul susținătorilor
Valeri Demidețki

www.socialistii.md
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GRECEANÎI A AVUT O ÎNTREVEDERE CU MATVIENKO

Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi a avut o întrevedere cu Valentina Matvienko, președintele Consiliului Federației al
Adunării Federale a Rusiei, în marja Adunării Interparlamentare a țărilor membre ale Comunității Statelor Independente, care s-a
desfășurat la Sankt Petersburg.
În cadrul întrevederii, părțile au făcut o trecere în revistă a situației
politice din Republica Moldova și au reafirmat prioritățile în relațiile cu
Federația Rusă.
Președintele Parlamentului a reiterat necesitatea intensificării dialogului
pe filiera parlamentară în interesul țării și al poporului.
La rîndul său, Valentina Matvienko a subliniat deschiderea pentru suport necondiționat și a felicitat Parlamentul și Președintele țării cu prilejul
rezolvării demne a situației de după caderea Guvernului și evitarea crizei
politice. De asemenea, ea a salutat rezultatele obținute de noul Guvern în
cadrul vizitei oficiale la Moscova.

În cursul întrevederii a fost discutată inițiativa instituționalizării relațiilor
de colaborare reciproc avantajoase la nivel de regiuni.
Președintele Consiliului Federației al Adunării Federale a Rusei a acceptat invitația de a vizita Republica Moldova anul viitor, în cadrul Forumului inter-regional.
Valentina Matvienko a salutat participarea delegației Parlamentului Republicii Moldova la ședința Adunării Interparlamentare a CSI, care reprezintă o platformă importantă pentru discuții și o oportunitate de dezvoltare
a relațiilor interparlamentare.

Zinaida Greceanîi a rostit un discurs
în cadrul celei de-a 50 ședințe a AI a CSI
Președintele Parlamentului Zinaida Greceanîi
a participat la cea de-a 50-a ședință
a Consiliului Adunării Interparlamentare a țărilor
membre ale Comunității Statelor Independente,
care s-a desfășurat la Sankt Petersburg
în Palatul „Tavriceskii”.
În discursul rostit, Zinaida Greceanîi a salutat participanții acesteia, menționînd că Comunitatea Statelor Independente este unul
dintre cel mai durabil și de succes proiect de integrare în spațiul
post-sovietic.
Referindu-se la situația din țara noastră, Greceanîi a menționat
că după adoptarea noului Guvern, Republica Moldova a revenit în
cadrul politicii pragmatice, prognozabile, orientate spre rezultat.
”Republica Moldova a reluat plenar cooperarea cu țările
Comunității Statelor Independente, inclusiv la nivel guvernamental.
Suntem interesați într-o colaborare mai activă atît în cadrul CSI,
cît și în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, unde țara noastră are
statut de observator din 2018.
Vedem un mare potențial în dezvoltarea cooperării industriale
interne, a legăturilor tehnologice, în implementarea proiectelor comune ale țărilor CSI în diferite domenii.
Astăzi Moldova are voință politică deplină și disponibilitatea de
a merge în această direcție, menținînd angajamentul și obligațiile
în cadrul tuturor acordurilor internaționale adoptate anterior de țara
noastră.”, a spus Zinaida Greceanîi.
Președintele Parlamentului a subliniat că toate ramurile puterii sunt sincronizate și lucrează în unison, acordînd o atenție sporită proiectelor investiționale. Potrivit speakerului, există un mare
potențial în dezvoltarea unor proiecte comune în diferite domenii.
”Protejarea investițiilor, previzibilitatea, deschiderea noului Guvern, iată ce poate la această oră propune Moldova partenerilor externi și prietenilor din CSI”, a menționat Zinaida Greceanîi.
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DMITRI MEDVEDEV
președintele guvernului FR

REZULTATELE VIZITEI DELEGAȚIEI MOLDOVENEȘTI LA MOSCOVA
Deputatul fracțiunii Partidului Socialiștilor, Gaik Vartanean, a punctat rezultatele vizitei delegației moldovenești,
în frunte cu premierul Ion Chicu, în Rusia la 20 noiembrie curent:
A fost reluat dialogul strategic cu Rusia la nivel guvernamental.
Partea rusă va sprijini reformele din Moldova, inclusiv reforma justiției, deoarece este interesată de
protejarea investițiilor și de un climat investițional
favorabil.
Livrările de gaz - au convenit asupra unei reduceri
semnificative a prețului la gaze de la 1 ianuarie 2020
de la 235 la 173 de dolari.
Au convenit asupra demarării procesului care ar
trebuie să conducă la liberalizarea completă a
comerțului cu Federația Rusă. La această etapă,
au convenit să crească categoriile de mărfuri de la
cinci la zece. Astfel, aproape 70% din gama bunurilor
moldovenești care sunt exportate în Rusia vor fi acoperite.
S-a ajuns la un acord privind extinderea și începînd
cu 1 ianuarie a comerțului fără taxe vamale (export)
pentru toate categoriile de mărfuri care sunt exportate acum în acest regim.
Au convenit să extindă lista companiilor, atît din
sectorul agricol și al fructelor și legumelor, cît și
vinicole care pot exporta pe piața rusă. În acest
scop, autoritățile moldovenești și ruse vor intensifica
cooperarea pentru a verifica calitatea și admiterea
mai multor companii ca exportatori pe piața rusă.
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A fost rezolvată problema transportatorilor, și anume
așa-numitele permisiuni - partea rusă va oferi 16 mii de
autorizații pentru transport, pentru anul viitor, care vor
acoperi necesitățile existente. În ceea ce privește destructurarea schemelor de corupție legate de distribuirea acestor
permise, partea moldovenească a asigurat partea rusă
că lucrătorii din transport vor primi autorizațiile direct la
frontieră prin serviciul vamal și întregul proces va fi cît mai
transparent.
Au convenit asupra demarării procesului de pregătire și
elaborare a unui mecanism de evacuare a munițiilor din
Transnistria. Mecanismul va fi cît se poate de transparent
pentru toate țările, inclusiv pentru toți partenerii străini
interesați.
A fost obținut un acord principial din partea rusă pentru
a acorda Moldovei un împrumut de aproximativ 500 milioane de dolari pentru proiecte de infrastructură, în special
pentru infrastructură de transport, drumuri. Ministerele
Finanțelor din cele două țări vor discuta condițiile împrumutului, iar decizia finală va fi luată reieșind doar din interesele
Republicii Moldova. Ulterior primul ministru moldovean a
mers la Londra la un eveniment al Băncii Europene pentru
Reconstrucție și Dezvoltare, unde, de asemenea, au avut loc
negocieri pentru finanțarea proiectelor de investiții.

RUSIA VA OFERI 16 MII DE AUTORIZAȚII
DE TRANSPORT PENTRU ANUL VIITOR!
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PREȘEDINTELE POPORULUI
În municipiul Bălți, Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vizitat
Liceul Teoretic „N.Gogol” unde în prezent își fac studiile peste o mie de elevi.

În contextul marcării Anului Familiei în Republica Moldova,
Igor Dodon a mers la cuplul longeviv Gheorghe și Zinaida Pelin,
care în acest an marchează 50 de ani de căsătorie. Șeful statului
le-a transmis felicitări cu prilejul sărbătoririi Nunții de Aur și pentru înțelegerea și răbdarea de care au dat dovadă pe parcursul a
jumătate de secol.
Apoi, Președintele țării a vizitat familia Plămădeală din orașul
Bălți. Soții cresc cu mari dificultăți cinci copii: o fetiță și patru
băieței, cu vîrste cuprinse între două luni și 10 ani. Mama copiilor nu este angajată în cîmpul muncii deoarece se ocupă de
creșterea copiilor. Doar tatăl este cel care aduce un venit financiar în familie, fiind angajat la o firmă din oraș și care se confruntă
cu mari probleme de sănătate, de aceea o bună parte din bani
sunt cheltuiți pe medicamente. De asemenea, familia mai are
de returnat și un credit bancar utilizat pentru procurarea apartamentului.
Din partea Fundației de Binefacere a Primei Doamne „Din Suflet”, familiei i-a fost oferit un suport financiar, jucării, cărți și dulciuri. În scurt timp, familia va primi și două paturi supraetajate
pentru copii.
Igor Doodn a vizitat familia Pascari din satul Suvorovca, raionul Făleşti care la finele lunii
octombrie au venit la Președinție și șeful statului le-a oferit sprijinul necesar.
Această familie în care cresc 11 copii, a fost nevoită să vîndă vaca care le asigura hrana
zilnică și să returneze statului ajutorul social în valoare de 6.000 de lei, oferit anterior pentru
tratarea uneia dintre fete care a fost internată în reanimare.
Cei 13 membri ai familiei locuiesc în doar două camere mici, și în condiții greu de imaginat. Reieșind din această situație dificilă, șeful statului a dat indicații să fie identificată pentru
această familie o locuință mai spațioasă în apropiere de orașul Bălți.
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Victorie fără precedent a PSRM în alegerile locale 2019:
Socialiștii conduc 21 de raioane din Republica Moldova
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a demonstrat un
rezultat impresionant la alegerile locale generale, organizate
în Republica Moldova. Conform rezultatelor, socialiștii
conduc consiliile în majoritatea raioanelor din țară!

Ocnița
Briceni

Dondușeni

Edineț

Drochia

Soroca

Rîșcani

Florești
Șoldănești

Bălți

Glodeni

Rezina

Sîngerei
Fălești

Telenești
Orhei

Socialiștii conduc
următoarele raioane
din țară:

Ungheni

Nisporeni

Raionul Briceni – Vitalie Lupașco
Raionul Basarabeasca – Petru Pușcari
Raionul Vulcănești – Vasilisa Velicsar
Raionul Dondușeni – Valentin Cebotari
Raionul Dubăsari – Grigore Filipov
Raionul Drochia – Alexei Vasilean
Raionul Edineț - Nicolae Melnic
Raionul Cantemir – Anatolie Ichim
Raionul Călărași - Ștefan Bolea
Raionul Cahul – Marcel Cenușa
Raionul Comrat – Ivan Topal
Raionul Anenii Noi – Ion Vicol
Raionul Ocnița – Iurie Plopa
Raionul Rîșcani – Vasilie Secrieru
Raionul Rezina – Valeriu Ciorici
Raionul Soroca – Veaceslav Rusnac
Raionul Taraclia – Ivan Paslari
Raionul Ungheni – Ghenadie Mitriuc
Raionul Fălești – Serghei Fîntîna
Raionul Ceadîr Lunga – Gheorghe Marangoz
Raionul Ștefan Vodă – Vasilie Maxim
În celelalte 11 raioane, președinți ai consiliilor raionale
au devenit reprezentanții blocului ACUM, Partidului
Democrat și ai Partidului „ȘOR”.
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Călărași

Dubăsari
Criuleni

Strășeni
Chișinău

Anenii Noi

Hîncești

Ialoveni
Căușeni

Leova

Cimișlia

Ștefan-Vodă

Basarabeasca
Cantemir
UTA Găgăuzia

Cahul

Urmăriți activitatea socialiștilor

Taraclia

www.SOCIALISTII.md
Urmăriți
activitatea
Partidului
Socialiștilor
în internet
și rețele sociale
facebook,
Instagram,
odnoklassniki
și scrieți pe adresa:
psrm@socialistii.md
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CONSILIUL SUPREM DE SECURITATE

ȘEDINȚA CONSILIULUI
SUPREM DE SECURITATE

Au avut loc discuții pe subiecte de interes
major pentru cetățeni, precum:
investigarea furtului din sistemul bancar;
situația cu privire la Aeroportul Internațional
Chișinău;
interceptările telefonice, investigarea
situației dublei identități a unor persoane;
situația în domeniul aprovizionării țării cu
energie electrică și gaze naturale.

Întoarceți
miliardul furat!
Este foarte important ca acțiunile coerente ale președintelui țării, Igor Dodon, să fie
susținute de sistemul nostru de drept, în special, de noua conducere a Procuraturii Generale. Toți moldovenii sunt cu adevărat îngrijorați
de restituirea în țară a miliardului furat, precum și de faptul cînd inițiatorii, vinovații și
participanții direcți ai acestei fraude bancare
vor fi pedepsiți conform legii. Vrem ca banii
să se întoarcă în Moldova, iar vinovații să fie
pedepsiți!
Serghei Gumesov, Chișinău

Luați aeroportul
de la „investitorii”
murdari!

Cetățenii Moldovei
erau interceptați ilegal

De fiecare dată cînd vin în capitală pentru a
zbura cu avionul la rude, îmi amintesc că Aeroportul Internațional Chișinău a fost luat de la locuitorii țării noastre prin înșelăciune și încă nu a
fost înapoiat oamenilor săi. Și tot continuă să ia
de la noi 8 euro pentru fiecare bilet cumpărat și ne
obligă să cumpărăm asigurare, pentru a întreține
cu acești bani Partidul Șor. Iar proprietarul lui, de
fapt, ne-a furat aeroportul. Într-un sfîrșit, trebuie
să ne clarificăm cu această situație anormală.

Sunt foarte supărată de interceptarea telefonică a
cetățenilor noștri despre care a vorbit președintele Moldovei, Igor Dodon, la Consiliul Suprem de Securitate.
Reiese că, fără vreun temei legal, orice cetățean putea fi
ascultat, dacă cineva era interesat de această fărădelege.
Nu mai puțin alarmant este faptul că fostul dictator Plahotniuc a obținut cu ușurință o nouă identitate. Adică, infractorul plătește bani pentru un nou pașaport, apoi fuge
din Moldova, iar acesta este căutat conform documentelor
vechi. Acest lucru este foarte convenabil pentru criminali
și funcționarii corupți. Vreau cu adevărat ca în acest domeniu să fie făcută ordine, iar cei vinovați să fie pedepsiți.

Tamara Chiroglo, Ceadîr-Lunga

Maria Crețu, Orhei

IGOR DODON:
SOARTA STADIONULUI REPUBLICAN
POATE FI DECISĂ LA REFERENDUM

ION CHICU: ÎN RELAȚIILE CU FMI
VOM FI GHIDAȚI
DE INTERESELE NAȚIONALE
Ion Chicu susține că există două subiecte critice în relația pe care
o are Republica Moldova cu Fondul Monetar Internațional, care au
fost discutate în cadrul vizitei reprezentantului FMI la Chișinău.

În Chișinău ar putea avea loc un referendum privind construcția
Ambasadei SUA în locul Stadionului Republican.
Șeful statului, Igor Dodon, nu exclude că problema „Stadionului” va fi
rezolvată în acest mod.
El a declarat că americanilor li s-a propus să aleagă pentru construcție
alte patru terenuri, iar dacă nu vor fi de acord, în acest caz se va putea organiza un referendum.
„Am propus ambasadorului american patru variante alternative. Așteptăm
de la ei o poziție concretă și vrem să știm dacă ei sunt pregătiți să schimbe
acest teren de construcție pe altul. Noi respectăm mult opinia partenerilor
noștri strategici – americanii. Ei au ajutat mult Republica Moldova. De
aceea dorim ca acest parteneriat să se dezvolte mai departe, dar mai sper că
partenerii noștri stimați vor înțelege că dacă cetățenii sunt împotrivă, atunci
trebuie să te consulți cu ei. Se prea poate că, în cazul în care americanii nu
vor fi de acord să construiască în altă parte, atunci vom desfășura un referendum în Chișinău, pentru ca oamenii să se expună”, a spus Dodon.
În același timp, el a remarcat că această chestiune încă se discută, iar o
decizie finală încă nu a fost luată.
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Una dintre ele este condiția agreată de către Guvernul precedent ca
pînă la 31 octombrie 2019 să fie majorate tarifele interne la gaz, condiție
care nu a fost îndeplinită. „Noi am spus că nu putem accepta acest lucru,
măcar reieșind din faptul că din 1 ianuarie 2020 Republica Moldova va
procura gaze naturale la un preț care va fi, în medie, cu 65 de dolari mai
ieftin decît în 2019. Acesta a fost unul din riscurile colaborării cu FMI,
dar structura internațională a dat dovadă de flexibilitate la acest subiect”,
a explicat prim-ministrul.
Un alt subiect de risc ar fi lipsa de flexibilitate în ceea ce privește
intențiile Guvernului de a investi semnificativ în infrastructura publică,
în special pentru reconstrucția drumurilor. „Guvernul va investi masiv în
infrastructura țării, în special în drumuri. Pentru anul viitor avem sume
foarte mari și noi avem nevoie de coordonare, acceptul lor pentru a face
aceste investiții, care, conform metodologiei, se consideră deficit bugetar
pentru că sumele sunt din împrumut, însă în esență – nu sunt deficit bugetar, sunt investiții ale statului în infrastructură”, a concretizat Ion Chicu.
Totodată, premierul spune că este aproape sigur că se va găsi o soluție
în colaborarea cu FMI astfel încît să fie dus la bun sfîrșit actualul program
pe care îl are Republica Moldova cu FMI și să fie aprobat un altul în
primăvara anului viitor. „Dar exclusiv cu condiții care iau în considerare
interesele Republicii Moldova în domeniile economic și social. Aceasta
este poziția fermă a Guvernului. Pe noi nimeni nu poate să ne impună să
îndeplinim anumite condiții atît timp cît acestea nu sunt în interesul țării”,
a afirmat prim-ministrul.
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ACTUAL
Interviu pentru ”Ritmul Eurasiei” acordat de către președintele Parlamentului Republicii Moldova, președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi
- Anul care a trecut a fost
foarte tensionat și bogat în
evenimente politice. Cum
puteți evalua rezultatele
acestuia pentru Moldova și
pentru Partidul Socialiștilor?
- Anul acesta a fost, întradevăr, foarte tensionat pentru
toată lumea. Este prea devreme să vorbim despre rezultatele evenimentelor din acest an,
dar principalul lucru este că
am reușit să eliberam țara de
regimul oligarhic, care a preluat puterea în Republica Moldova și dicta condițiile sale,
încălcînd legea și Constituția.
Spre regret, coaliția antioligarhică, pe care Partidul
Socialiștilor a fost nevoit să o
creeze cu blocul ACUM pentru
a elimina regimul de la putere,
a existat puțin timp, dar și-a îndeplinit sarcina principală.
După demisia guvernului
Sandu, a fost format un guvern apolitic, tehnocrat, guvernul lui Ion Chicu, care a
inclus profesioniști. S-a stabilit o interacțiune clară între
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, guvernul
reprezentat de premierul Ion
Chicu și parlamentul în persoana mea - pentru a aborda cele
mai importante și stringente
probleme din sfera social-economică.
În special, a fost adoptat
prompt, în prima lectură, proiectul bugetului și așteptăm să
aprobăm acest document important pentru țară în versiunea
finală pînă la sfîrșitul anului,
precum și proiectele de buget
ale asigurărilor sociale și medicale.
PSRM și-a asumat responsabilitatea pentru reforma
justiției, care a devenit un obstacol insurmontabil pentru
activitatea guvernului Maia
Sandu.
Parlamentul a adoptat
aproape în unanimitate cele
mai importante inițiative sociale ale Președintelui și Partidului Socialiștilor, care oferă

- Care sunt principalele
sarcini din prezent ale Parlamentului Moldovei?
- Sarcina principală care
trebuie realizată pînă la
sfîrșitul anului este finalizarea acțiunilor asupra bugetului
țării pentru 2020, a cărui implementare nu numai că va sprijini
oamenii și va îmbunătăți nivelul de viață al cetățenilor, ci va
crea și condiții pentru dezvoltarea accelerată a economiei
prin componenta de investiții.

ÎN PREZENT PRINCIPALA NOASTRĂ SARCINĂ ESTE DEPĂȘIREA
CRIZEI ECONOMICE ÎN CARE SE AFLĂ ȚARA DE MAI MULȚI ANI!
sprijin pentru segmente vulnerabile ale populației: pensionari, familii numeroase,
persoane cu dizabilități, tineri
specialiști, inclusiv în sezonul
rece al anului.
Pentru Partidul Socialiștilor,
anul acesta a fost tensionat și
productiv. În urma rezultatelor alegerilor parlamentare din
24 februarie 2019, care s-au
desfășurat conform unui sistem
mixt de vot (conform listelor de
partid și circumscripțiilor electorale), Partidul Socialiștilor a
obținut 35 de locuri în Parlament. Drept urmare, s-a format
cea mai mare facțiune din legislativ.
În prezent, după participarea la noile alegeri parlamenta-

re din 20 octombrie, fracțiunea
parlamentară a PSRM a crescut pînă la 36 de deputați.
Reprezentanții
PSRM
au fost aleși în funcțiile de
președinte și vicepreședinte ai
Parlamentului Republicii Moldova, socialiștii conduc patru
comisii parlamentare permanente.
Un mare test și examen
pentru Partidul Socialiștilor au
fost alegerile locale generale
din 20 octombrie 2019. Rezultatele alegerilor pot fi considerate drept victoria socialiștilor
în toată țara. În primul rînd,
reprezentantul PSRM Ion Ceban a fost ales primarul general al capitalei - municipiul
Chișinău. Echipa sa a obținut

Au fost desfășurate percheziții la fostul
șef al BNM, Dorin Drăguțanu, în cadrul
dosarului „furtul miliardului”

Procuratura Anticorupție a desfășurat
percheziții la fostul șef al BNM, Dorin
Drăguțanu, în cadrul dosarului privind
jaful bancar.
Percheziții au avut loc, de asemenea,
în casele ex-președintelui Victoribank,
Natalia Politova, și nepotului lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fostul
vicepreședinte al Victoribank.
Drăguțanu, Politova și Ghimpu au
fost audiați de procurori.
Informația despre perchezițiile în dosarul jafului bancar a fost confirmată de
procurorul Octavian Iachimovschi, care
a declarat că nu poate da nume concrete.
„Pot să confirm că au avut loc
percheziții și audiate persoane. La fel, pot
comunica că perchezițiile s-au desfășurat
în legătură cu o fază importantă în cadrul
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anchetei privind furtul miliardului și a
fost cerut să fie returnată suma de circa 2
miliarde 200 milioane de lei”, a declarat
procurorul Octavian Iachimovschi.

22 din 51 de mandate de consilier în Consiliul municipal
Chișinău.
Pe țară, PSRM a obținut cel
mai mare număr de mandate de
consilieri raionali și municipali
- 326. În prezent, au fost deja
aleși 18 președinți ai consiliilor raionale. În total, au fost
aleși din partea PSRM - 206 de
primari, 2.986 de consilieri de
sate și comune.
Principalul lucru acum este
să respectăm promisiunile din
campanie. În prezent, se lucrează la analiza situației din
raioane și formarea bugetelor
locale, care prevăd fonduri
pentru soluționarea celor mai
importante probleme socialeconomice.

- Partidul Socialiștilor,
președintele căruia sunteți,
a parcurs un drum de la o
formațiune politică cu un
rating de cîteva procente la
un partid care are cea mai
mare facțiune parlamentară.
Ce sarcini stau acum în fața
PSRM?
- Partidul Socialiștilor are
aceleași sarcini pe care le-a
stabilit în urmă cu cinci ani –
realizarea programului nostru
politic, pentru care alegătorii noștri au votat. Am avut și
avem priorități: aceasta este
soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și unificarea țării; realizarea unei
adevărate păci interetnice în
țară; o politică externă echilibrată, care prevede dezvoltarea
relațiilor cu partenerii noștri
atît în Occident, cît și în Est;
protecția familiei și a valorilor
tradiționale.
Cu toate acestea, principalele noastre sarcini astăzi sunt
depășirea crizei economice, în
care se află țara de mai mulți
ani, dezvoltarea economiei
țării și rezolvarea problemelor sociale, lupta împotriva
corupției. Toate acestea sunt
cauza problemelor noastre.
Din cauza acestora au de suferit atît cei de stînga, cît și cei
de dreapta. Concentrarea pe rezolvarea acestor probleme primordiale ar trebui să unească
întreaga noastră societate.

Șeful Procuraturii Anticorupție a fost acuzat
de scheme ilegale și presiuni asupra concurenților
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari a fost suspendat din funcție
în legătură cu efectuarea unui control
special, efectuat la ordinul Procurorului
General, Alexandr Stoianoglo în acest
departament, dar și în Procuratura pentru
Combaterea Criminalității Organizate și
Cauze Speciale.
Conform Procuraturii Generale, controalele au drept scop evaluarea situației
activității acestor structuri.
Amintim că anterior, mass-media a
publicat o scrisoare anonimă, în care au
fost aduse acuzații grave în adresa șefului
Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
În documentul întitulat „Mafia procurorilor”, care conține 11 file, se vorbește
despre „scheme create de procurori pentru a prelua controlul asupra proceselor
economice și politice ale țării”.
De asemenea, în scrisoare se vor-

bea despre faptul că șeful procuraturii
anticorupție, Viorel Morari poate avea
tangență cu scheme ilegale și presiuni
asupra concurenților din business.
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ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ

GRECEANÎI A EFECTUAT O VIZITĂ ÎN UNGARIA
PREȘEDINTELE UNGARIEI: SUNTEM GATA SĂ SUSȚINEM MOLDOVA

Speakerul Parlamentului, președintele PSRM, Zinaida Greceanîi, a avut o întrevedere cu Președintele
Ungariei, Janos Ader. Părțile au fost unanime în opinia
privind necesitatea valorificării potențialului de colaborare și au punctat prioritățile pe termen scurt și mediu
pe dimensiunea bilaterală și comunitară.
Șeful statului ungar a reconfirmat deschiderea Ungariei față de Moldova și faptul că țara noastră rămîne

un stat prioritar privind oferirea asistenței maghiare.
Janos Ader a subliniat deschiderea țării sale pentru
susținerea Moldovei atît în cadrul unor programe bilaterale și regionale, cît și în cadrul Uniunii Europene.
La rîndul său, speakerul a mulțumit părții ungare
pentru buna colaborare și a reiterat interesul țării noastre pentru preluarea experienței Ungariei în mai multe
domenii strategice.

Sandor Farkas,
Secretar de stat parlamentar al Ministerului agriculturii
al Ungariei

Laszlo Kover ,
președintele Adunării Naționale a Ungariei

Levente Magyar,
Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe
și Comerțului al Ungariei

CHINA VA AJUTA LA DEZVOLTAREA ORAȘELOR ANENII NOI ȘI BRICENI
Primarii orașelor Anenii Noi, Briceni și Ocnița din partea Partidului Socialiștilor, Alexandr Mațarin, Vitalii Gorodinschi și Victor Atamaniuc au avut o întrevedere cu Primarul
orașului Zhangjiajie, Liu Ge’an.
Întrevederea a avut loc în cadrul unei vizite în Republica Populară Chineză, la invitația
organizației ”The Silk Road Urban Alliance” (SRUA), creată pentru cooperare și dezvoltare urbană.
În cadrul întrevederii, au fost discutate aspecte privind stabilirea relațiilor bilaterale de prietenie și efectuarea schimbului de experiență în domeniul dezvoltării urbane.
“Orașul Zhangjiajie este un oraș care se dezvoltă în tempo rapid, fiind unul din liderii mondiali în domeniul turismului. Am rămas profund impresionat de frumusețea și cultura orașului și
a regiunii. Sperăm în continuare la dezvoltarea colaborării și prieteniei între orașele noastre”, a
menționat reprezentantul părții moldovenești.

COMISIA APCE A AUDIAT RAPORTUL PRIVIND MOLDOVA
În ajunul sesiunii APCE care va avea loc la începutul anului viitor, deputatul din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor, Gaik Vartanean, a participat la ședința Comisiei de monitorizare a Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei.
Ședința a avut loc pe data de 11 decembrie, în incinta oficiului
APCE de la Paris.

În cadrul vizitei, socialistul a avut o serie de întrevederi cu persoane publice și politice, făcînd un schimb de opinii cu privire la
situația politică actuală din Republica Moldova, după schimbarea
Guvernului.
Menționăm că la ședință au participat reprezentanți din CSI, dar
și din statele membre ale Uniunii Europene, care fac parte din APCE.

GARDA TÎNĂRĂ - 8 ANI!
Aripa tînără a PSRM - organizația socio-politică
de tineret “Garda Tînără” - a împlinit 8 ani!
Comitetul Executiv Politic al Partidului Socialiștilor
a felicitat liderii și activiștii acestei organizații cu ocazia
aniversării.
„Acum opt ani, a avut loc constituirea acestei
organizații, iar de atunci tinerii socialiști se află în fruntea promovării ideilor PSRM. Ei participă activ la toate
evenimentele organizate de partid și contribuie la dez-
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voltarea mișcării politice de tineret a țării.
“Garda Tînără” este principala rezervă a Partidului
Socialiștilor. În cadrul acesteia s-au format mai mulți
deputați ai Parlamentului RM, primari, consilieri locali,
președinți de raioane și consilieri municipali ai Partidului Socialiștilor.
Le dorim tinerilor din “Garda Tînără” sănătate, succes
în activitățile lor, o implicare mai activă în viața politică
a țării”, se menționează în declarația Comitetul Executiv
Politic al PSRM.
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AL XIII-LEA FORUM RUS EUROPEAN

DESPRE SOARTA COMUNĂ A SEMI-COLONIILOR
La 9 decembriem la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European, a avut loc cel de-al XIII-lea Forum Rus European, organizat de deputatul
Parlamentului European, Tatiana Jdanoc. La lucrările acestui forum, au participat cunoscuți politicieni, persoane publice, reprezentanți
ai diferitelor partide politice din CSI și UE. La eveniment, Moldova a fost reprezentată de Bogdan Țîrdea, doctor în politologie, deputat în
Parlamentul RM. În continuare, publicăm discursul susținut de la tribuna principalului organ legislativ european.
În contextul problemei războiului împotriva
identității ruse, vreau să menționez cîteva idei principale din punctul meu de vedere.
În anul 2008, s-a încheiat „Revoluția Trandafirilor”
în Georgia. La 7 aprilie 2009 – în Moldova. În luna
noiembrie 2013 – începutul anului 2014 – „o revoluție
a demnității” în Ucraina.
În țara noastră, revoluția s-a produs în contextul
apropierii Moldovei de Rusia și al semnării unui Memorandum cu China pentru un credit de un miliard de
dolari pentru infrastructură. De asemenea, Federația
Rusă a promis 500 de milioane de dolari.
În Ucraina, revoluția a început imediat după refuzul
lui Victor Ianukovici de a semna Acordul de Asociere
cu UE și cu privire la Zona de Liber Schimb.
Ianukovici însă nu a fost împotriva semnării, ci
doar a declarat că Acordul trebuie îmbunătățit pentru a
proteja businessul ucrainean!
În Georgia, „Revoluția Trandafirilor” s-a produs
din același motiv – cochetarea lui Șevarnadze cu Rusia, diminuarea ritmului de modernizare a armatei conform standardelor NATO.
Înțelegeți acum că declarația precum că Acordul de
Asociere este un produs al liberei alegeri a oricărui po-

unui arc unic, antirus. De aceea în toate aceste trei state, într-un fel sau altul, a fost defavorizată sau interzisă
limba rusă în sfera învățămîntului sau în cea publică,
au fost interzise posturile de televiziune din Rusia, programele televizate informative și cele analitice, a fost
limitat accesul la cultura rusă.
7) În toate aceste trei țări s-a constatat încercarea
de a crea un cap de pod militar unitar. Este vorba și
de exercițiile NATO, și de standardele blocului, și de
achiziția de arme letale, și de asistența militară din partea SUA, dar și de încercarea de a crea batalioane militare comune (la 2 martie 2018, Ucraina a propus Moldovei și Georgiei să fie formate batalioane comune).
În toate aceste țări au avut loc procese și fenomene comune:
1) Războiul. În Georgia, deja în luna august 2008,
a izbucnit un război de cinci zile cu Osetia de Sud. În
Ucraina, s-a început războiul în Donbass. În ambele
cazuri, a fost învinuită Rusia. Moldova a reușit să evite
războiul, însă, periodic, au avut loc exerciții militare,
declarații agresive. Probabil, anume acesta a fost scopul revoluțiilor, nu-i așa?
2) Pierderea teritoriilor. În același an, 2008,
Georgia a pierdut Osetia de Sud și Abhazia. Ucraina a

DE CELE MAI MULTE ORI, OCCIDENTUL ÎNCHIDEA OCHII LA CRIMELE
AIE. DE CE? E FOARTE SIMPLU. UNEORI, EI ORGANIZAU ACȚIUNI
RUSOFOBE. S-A FURAT UN MILIARD, DAR IMEDIAT A FOST INTERZISĂ
LIMBA RUSĂ – ÎNSEAMNĂ CĂ TOTUL E NORMAL... AU FURAT
AEROPORTUL, DAR AU ORGANIZAT EXERCIȚII CU NATO – ÎNSEAMNĂ
CĂ E ISTORIE DE SUCCES!
por este un MIT. Ai refuzat să semnezi – ai revoluție!
Aceasta nici nu se discută.
Este interesant faptul că în toate aceste țări, s-au
conturat mai multe trăsături comune:
1) La putere au ajuns politicieni de dreapta, proeuropeni.
2) Peste tot s-au instalat regimuri oligarhice. Plahotniuc în Republica Moldova și Poroșenko în Ucraina
au fost chiar și parteneri de afaceri!
3) Peste tot au apărut elemente puternice de dirijare
externă. Practic, aceste țări s-au transformat în semicolonii.
4) Peste tot a devenit vizibil fenomenul „statului
capturat” de către grupuri oligarhice cu subordonarea justiției, concesionarea terenurilor, petrolului, gazelor, băncilor, întreprinderilor strategice în favoarea
corporațiilor din Occident! În cazul Moldovei, întregul
sistem bancar al țării a fost vîndut în anii 2017-2019.
Astăzi, noi nu avem nicio bancă națională!
5) Fenomenul „Failed state” – un stat eșuat. Multe
instituții ale statului au devenit nefuncționale.
6) S-a format un nod politic antirus unic. Acesta a
fost numit în mod diferit – GUAM, „Parteneriat Estic” (din anul 2009). În esență însă acesta are un singur
nume – ANTIRUSIA. Și toate aceste țări sînt parte a
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pierdut Crimeea și, de facto, Donbassul. Moldova a dat
în concesiune 40 la sută din teritoriu pentru o perioadă
de 50 de ani în favoarea off-shorului american Frontera
Resources LTD. Straniu e că mai devreme, Ucraina a
pierdut și Insula Șarpelui, în favoarea Romîniei. Și da,
imediat după revoluția lui Iușcenko!
3) Degradarea și revenirea la neo-feudalism. Cu
alte cuvinte, în aceste țări a demarat procesul de dezindustrializare, dezurbanizare, deșcolarizare...
4) Deconstrucția, adică distrugerea identității.
Trebuie să înțelegem că identitatea rusă este compusă
din trei elemente. Aceasta include civilizația sovietică,
lumea rusă, civilizația ortodoxă, conform tipologiei lui
S. Huntington.
Prin urmare, în aceste țări a început procesul decomunizării, prin distrugerea monumentelor comunismului, Victoriei, interzicerea Partidului Comunist și a
simbolurilor URSS. La fel, a început să fie interzisă
limba rusă și posturile de televiziune rusești – temelia
Lumii Ruse. Și desigur, au început să bată în biserici,
în cazul Ucrainei ajungîndu-se pînă la dezbinarea Bisericii Ortodoxe Ucrainene ca parte a Bisericii Ortodoxe Ruse. Apropo, în Moldova, s-a lovit în identitatea
moldovenească. Imediat, acest lucru a fost asociat cu
identitatea rusă...

CALEA MOLDOVENEASCĂ SPRE NICĂIERI
La 7 aprilie 2009, în Moldova, a avut loc revoluția
twiter. La guvernare au venit trei partide pro-europene care au instaurat în Moldova un regim oligarhic,
regim de comprador.
Din anul 2009 pînă în 2019, în Moldova s-a furat
1 miliard de dolari din sistemul bancar, s-au spălat 22
de miliarde de dolari din Rusia, a fost lichidată unica
bancă de stat – BEM, a fost dat în concesiune, pe o
perioadă de 49 de ani, unicul aeroport internațional,
au fost date gările auto, serviciile de dializă, au fost
vîndute străinilor toate băncile țării! Adesea, Occidentul închidea ochii. De ce? Totul e foarte simplu.
Uneori, ei organizau acțiuni rusofobe.
Au furat un miliard, însă imediat au interzis limba
rusă – înseamnă că totul e normal... Au furat aeroportul, dar au organizat exerciții militare cu NATO – înseamnă că aceasta este o istorie de succes!
REGIMUL RUSOFOBIEI „SOFT” 2009-2015
În anii 2009-2015, în Moldova, a fost instaurat un
regim al rusofobiei „soft”. A fost interzisă emisiunea
televizată TOP NEWS, a fost închisă emisia pentru
compania Teleradio Bălți și a postului de televiziune
în limba rusă NIT-TV (TVC), și-a încetat emisia postul de televiziune Rossia 24.
În anul 2013, a fost adoptat noul Cod al educației,
în care limba rusă, ca disciplină de studiu obligatorie,
a fost transformată în disciplină opțională! Cu alte cuvinte, a fost exclusă din procesul de învățămînt!
REGIMUL RUSOFOBIEI „HARD” 2016-2019
Din anul 2016, întreaga putere în țară a trecut către oligarhul Plahotniuc. În țară s-a instaurat un regim
oligarhic-polițienesc.
PDM a promovat cea mai dură campanie antirusească din toată istoria Moldovei. Aici este vorba despre lipsirea limbii ruse de statutul de „limbă de comunicare interetnică” (CC, 4 iunie 2018);
Legea privind combaterea propagandei rusești,
care a interzis programele informative din Federația
Rusă (7 decembrie 2017), și exilarea a 5 diplomați
ruși (29 mai 2017), și Legea cu privire la marcarea
pe data de 9 mai a Zilei Europei și a Zilei Victoriei (5
octombrie 2018) etc.
La 8 iunie 2019 însă, regimul Plahotniuc a căzut.
Două forțe politice cu diferite viziuni s-au unit, ceea
ce a dus la căderea oligarhilor.
Astăzi, PSRM este la guvernare, iar Președintele
Igor Dodon promovează cursul spre o politică externă
echilibrată, aprofundarea relațiilor cu UEEA, cu păstrarea relațiilor de prietenie cu UE.
Se restabilește spațiul limbii, televiziunii, a ortodoxiei și culturii ruse.

Sînt convins că toate pot fi obținute prin luptă dacă
avem încredere în noi, avem încredere în prietenii
care fac parte din lumea rusă, care este enormă, puternică, unită și de neînvins.
Vă mulțumesc pentru atenție!

11

SOCIALIȘTII

PARLAMENT

GARANȚIILE SOCIALE ȘI POSIBILITĂȚILE DE DEZVOLTARE A MOLDOVEI:
DEPUTAȚII SOCIALIȘTI CONTINUĂ SĂ LUCREZE PENTRU BUNĂSTAREA ȚĂRII

Rezultatele ședinței Parlamentului:
- au fost adoptate două proiecte sociale
înaintate de Președintele RM, Igor Dodon
- a fost votat în prima lectură proiectul
politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor.

SPRIJINUL PREZIDENȚIAL PENTRU CATEGORIILE SOCIAL-VULNERABILE ALE POPULAȚIEI
Parlamentul a adoptat două proiecte de lege, elaborate de
Președinte: pensionarii care vor continua să lucreze și la
pensie, le va fi recalculată pensia.
Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în două
lecturi, după care a fost ratificat de șeful statului în mod
prioritar.
De la 1 ianuarie 2020 vor fi recalculate și majorate
substanțial pensiile cetățenilor care continuă să muncească după ieșirea la pensie pe parcursul a 15 ani și mai mult.
Începînd cu 1 ianuarie 2021, vor fi revizuite pensiile ale
căror termen de contribuție este de la 10 la 15 ani, din
iulie 2021 - de la cinci la zece ani, iar de la 1 ianuarie 2022
- de la doi la cinci ani.
De aceste schimbări vor beneficia peste 162,5 mii de
pensionari, care au continuat să muncească după ieșirea la
pensie.
A doua inițiativă legislativă prezidențială se referă la toți
beneficiarii de indemnizații a căror pensie nu depășește
două mii de lei.
Legea instituie indemnizația unică în valoare de 700 lei,
acordată tuturor persoanelor care au pensia mai mică de
2000 lei. De acest suport vor beneficia mai mult de 590
mii de persoane, inclusiv beneficiari de pensii de dizabilitate, pensii de urmași.
Este vorba despre legea care reglementează indexarea
pensiilor de două ori pe an, prima fiind efectuată la 1
aprilie pentru toți beneficiarii de pensii, în conformitate cu
formula deja existentă. A doua indexare va fi efectuată la

1 octombrie pentru beneficiari ai căror pensii nu depășesc
minimul de existență.
Trebuie de remarcat și alte măsuri prezidențiale de sprijin
social pentru cetățenii cu venituri mici din Moldova.
În particular, cu circa 50 mii de oameni va crește numărul
persoanelor care vor primi ajutor material în perioada
rece a anului după coeficientul majorat – de la 1,95 la 2,2.
De asemenea, deputații au votat inițiativa șeful statului, cu
privire la acordarea îndemnizației lunare în cazul decesului unuia dintre soț pensionar.
Astfel, în cazul decesului prematur al beneficiarului de
acest tip de pensie, soțul sau soția va primi indemnizația
lunară în mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, pînă la
expirarea perioadei de 5 ani de la data obținerii dreptului de pensie de către beneficiarul de pensie.
Pe lîngă aceasta, a fost majorată cu 25% pensia de urmaș
pentru copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani.
„Adresez sincere mulțumiri deputaților care au susținut
aceste proiecte de lege, atît de așteptate de către
cetățeni”, a subliniat președintele RM.
Aceste și alte măsuri sunt incluse în planul anunțat anterior de Președintele țării pentru a proteja categoriile
cele mai vulnerabile ale populației Moldovei și vor aduce
în viitorul apropiat schimbări pozitive în viața multor
compatrioți de-ai noștri.

PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA, IGOR DODON:
„Scopul nostru principal este să lucrăm pentru oameni.
Vom continua și pe viitor să întreprindem acțiuni concrete pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă
cetățenii noștri”.
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BUGETUL DE STAT – 2020: DOCUMENT ORIENTAT SPRE DEZVOLTAREA ȚĂRII
Deputații parlamentului au aprobat în prima lectură Legea cu privire la bugetul de stat pentru anul 2020.

Conform documentului adoptat, deficitul bugetului constituie 7,4 miliarde de lei.
Menționăm că deficitul primar al bugetului
de stat era de 2,6 miliarde de lei, însă la rectificarea bugetului pentru anul curent, acest
indicator a ajuns pînă la 3,6 miliarde de lei.
„Deși toți se revoltă, deficitul primar,
deficitul de bază este mai mic decît a fost.
7,4 miliarde de lei sînt din cauza proiectelor finanțate din străinătate, acestea sunt
proiecte investiționale. Noi putem vorbi
mult, însă principiul realismului înseamnă
să reieși din această situație concretă, care

este astăzi în țară. Și noi am vorbit de nenumărate ori despre aceasta: noi avem o
normă negativă a economiilor, noi nu avem
resurse de dezvoltare. Noi sîntem obligați
să valorificăm resursele externe, însă ele nu
trebuie orientate spre consum și cheltuielile
curente, ci spre investiții, pentru a construi
viitorul dezvoltării economice”, a subliniat
deputatul socialist, Vladimir Golovatiuc,
președintele comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.
Totodată, deputatul socialist a menționat
că la majorarea deficitului bugetar a contribuit și creșterea semnificativă a cheltuielilor bugetare, curente și capitale. Pentru
comparație: în bugetul curent, creșterea
cheltuielilor capitale a constituit 3%, iar
creșterea celor curente – 11%. În bugetul de
stat – 2020, creșterea cheltuielilor curente
constituie 8%, iar creșterea cheltuielilor capitale – 26%.
Președintele comisiei de profil a mai remarcat și caracterul pragmatic al datoriei de
stat.
„Poate fi majorat deficitul bugetului
de stat dacă banii vor fi destinați pentru
investiții, crearea noilor locuri de muncă,
consolidarea potențialului economic al țării.
Este firesc. Problema nu constă în majorarea
datoriei de stat, ci în posibilitățile țării de a
utiliza această datorie”, a menționat depu-

BUGETUL ESTE AXAT
PE PROTECȚIA CETĂȚENILOR
Deputatul socialist Vladimir Odnostalco – despre bugetul noilor instrumente sociale, noile idei
și abordări.
„Indexarea pensiilor de două ori pe an – așa
ceva nu s-a mai întîmplat niciodată pînă acum,
recunoaștem sincer. Acum, banii s-au găsit, iar ceea
ce noi promitem –facem. Noi am redus termenul
de recalculare a pensiilor. Anul acesta, vor fi două
etape și aceasta se va face pînă în anul 2023.
Problema îndemnizațiilor pentru persoanele
cu dizabilități: pentru acestea a fost majorată de
două ori îndemnizația, iar pentru persoanele cu
dizabilități de gradul întîi – de 2,5 ori. De asemenea,
pe lîngă plățile tradiționale, în buget sînt și abordări
nestandarde. Noi avem un instrument social – 700
de lei de sărbători.

tatul socialist.
Potrivit proiectului, veniturile pentru
anul 2020 vor constitui peste 44 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 9%
comparativ cu anul precedent.
Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 51,5 miliarde de lei, sau cu 11% mai
mult decît în anul 2019. Protecția socială,
învățămîntul, sănătatea – iată trei priorități
cu cel mai mare volum de cheltuieli în structura bugetului de stat.
Finanțarea deficitului bugetului de stat
se va efectua din resursele externe și cele
interne.
De asemenea, trebuie de menționat că
deputații socialiști au venit cu o inițiativă ce
prevede modificarea pozitivă a distribuției
impozitelor colectate din fiecare localitate
a țării, pentru ca taxele colectate în fiecare
localitate din Moldovva, în cea mai mare

parte, să poată rămîne în bugetele locale și
să fie îndreptate spre dezvoltarea satului,
orașului sau a municipiului.
În conformitate cu legislația în vigoare,
cea mai mare parte a taxelor și impozitelor
care vin de pe tot teritoriul țării sînt concentrate în Chișinău, de unde sînt redistribuite
către bugetele locale. Experții sînt siguri că
acest lucru împiedică consolidarea autonomiei locale și nu permite localităților să
se dezvolte suficient. Se propune ca 100%
din impozitele colectate în orașe și sate să
rămînă în aceleași localități, iar 50% din taxele și impozitele colectate în municipii să
se acumuleze în aceste municipii. Acest lucru va permite completarea bugetelor locale
cu mijloace financiare și va oferi localităților
țării posibilitatea de a se dezvolta de sine
stătător.

PREȘEDINTELE COMISIEI PARLAMENTARE ECONOMIE,
BUGET ȘI FINANȚE, DEPUTATUL SOCIALIST, VLADIMIR
GOLOVATIUC: „NOI SÎNTEM OBLIGAȚI SĂ VALORIFICĂM
RESURSELE EXTERNE, DAR ELE NU TREBUIE ORIENTATE SPRE
CONSUM ȘI CHELTUIELI CURENTE, CI SPRE INVESTIȚII, PENTRU
A CREA BAZA DEZVOLTĂRII ECONOMICE PE VIITOR”.

ÎN ANUL 2020, IMPOZITELE NU VOR FI MAJORATE
„În proiectul politicii bugetar-fiscale nu
este prevăzută majorarea impozitelor, ci extinderea cîmpului fiscal”, a menționat Petru
Burduja, deputat PSRM, vicepreședinte al
comisiei parlamentare economie, buget și
finanțe.
„Politica bugetar-fiscală nu trebuie să fie
modificată în decurs de cel puțin cinci ani.
Atunci, mediul economic capătă încredere în
stabilitate. Acum, multe companii elaborează propriile planuri de afaceri pentru următorii ani. Ele au nevoie de anumite garanții,
că regulile de joc nu vor fi modificate în timpul jocului.
Noi trebuie să le spunem deschis că puterea executivă, inspectoratul fiscal le oferă
asemenea garanții”, a subliniat deputatul
Partidului Socialiștilor, Petru Burduja.

Remanieri de cadre în conducerea Parlamentului Moldovei
La data de 29 noiembrie, în Parlamentul Republicii Moldova au avut ce Ion Ceban și-a depus mandatul de deputat, el fiind ales în calitate de
loc remanieri de cadre. În calitate de nou vicepreședinte al Parlamentului primar general al municipiului Chișinău.
Republicii Moldova a fost ales Vlad Batrîncea, care anterior a ocupat
Conducerea fracțiunii parlamentare a PSRM, în locul lui Vlad Batrîncea,
funcția de președinte al fracțiunii parlamentare a PSRM.
va fi asigurată de Corneliu Furculiță.
Postul de vicepreședinte al organului legislativ a devenit vacant după

VLAD BATRÎNCEA
www.socialistii.md
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DE CE DODON NICIODATĂ NU VA FI PLAHOTNIUC?
Un cunoscut citat sună astfel „Hoțul strigă prinde hoțul!”! În cazul nostru, acuzațiile de conexiuni cu Plahotniuc le enunță cei, care au
făcut business cu Plahotniuc, au guvernat țara alături de Plahotniuc. Nu a scăpat neetichetat nici Dodon care este susținut direct de
Putin, Lukașenko, Erdogan. Probabil, dînșii nu știu cine și cît valorează. Nici FSB nu știe. În schimb, Usatîi și Năstase sunt cei mai mari
„experți” în domeniu.

SĂ CLARIFICĂM LUCRURILE:

1.Igor Dodon are la activ 3 universități, grad științific. Pe cînd,
Plahotniuc și-a cumpărat diploma la Politehnică.
2. Igor Dodon a intrat în politică direct din mediul academic - a
lucrat profesor universitar. Plahotniuc - a venit din businessul
“tenebru”.
3. Igor Dodon - este un politician public, a fost ministru al
Economiei, președinte al PSRM, actualmente Președinte al RM.
Plahotniuc este oligarh din umbră, miliardar, proprietar la Nobil,
Codru, Petrom, Drive, Victoriabank, BEM prin scheme și acaparări
ilegale!
4. I. Dodon a dus în Parlament PSRM-ul, partid non-parlamentar!
Plahotniuc a cumpărat fracțiunea parlamentară PDM, s-a ascuns
după spatele lui Lupu, pe care l-a abandonat ulterior.
5. I. Dodon i-a scos pe oameni din arest, plasați de Plahotniuc. Ori
nu-i așa domnilor Petrenco și Grigorciuc?
6. I. Dodon a reîntors afacerile, a ajutat exportatorii, a exclus
taxele vamale cu Rusia, a deschis piața de desfacere pentru
întreprinderile vinicole - Cricova, Cojușna, Castel Mimi! Plahotniuc
a prelaut afaceri, a creat probleme. A. Tranga, proprietarul Andys
Pizza, cred ca va confirma cele spuse de mine!
7. I. Dodon are cel mai mare rating la nivel național! Dodon a fost
ales Președinte al RM cu votul a 52% dintre cetățeni. Plahotniuc are
cel mai mare antirating-90%!
8. I. Dodon are cetățenie moldovenească, familia sa locuiește
în RM. Plahotniuc are 4 cetățenii (romînească, rusă, cehă si
moldovenească) și nicio Patrie.
9. I. Dodon nu deține active financiare, nu are case peste hotarele
țării. Plahotniuc își ține toate activele în străinătate!
10. I. Dodon nu are legături cu lumea criminală. Plahotniuc a
fost monitorizat de Interpol pentru afilieri cu gruparea criminală
«Солнцевское», figurează în 3 doare penale deschise în Federația
Rusă. Pe umerii săi planează zeci de acuzații de crime, deosebit de
grave, parvenite de la sute de cetățeni!
11. I. Dodon apără instituțiile școlare, spitalele, întreprinderile de
stat, ortodoxia, istoria țării! A obținut amnistierea gastarbaiterilor
moldoveni. Plahotniuc a vîndut toate băncile țării, Aeroportul, BEMul, întreprinderile cheie ale statului (AIR Moldova, Tutun CTC), 40%
din teritoriul țării dat în concesiune! Plahotniuc este un comprador
tipic, a trădat interesele naționale!
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12. I. Dodon este suținut de Putin, Lukașenko, Erdogan.
Întîmplător? Evident că nu! Dodon s-a întîlnit cu D.Trump, E.
Macron, Papa de la Roma, etc. Acesta este recunoașterea
statutului de Președinte, cît de tare nu s-ar lamenta Sandu și
Năstase. Plahotniuc este persoană non- grata în Rusia, la fel ca
Șhor și Usatîi, fiind repudiat în toata lumea!
13. I. Dodon promovează echilbrat politica externă. Plahotniuc a
jucat jocuri geopolitice antinaționale – a expulzat diplomați ruși, a
interzis difuzarea buletinelor informative ruse, a lansat atacuri și
insulte în adresa UE!
14. I. Dodon a obținut scăderea prețului la gaz, a distrus schema la
energia electrică Energokapital cu ajutorul Moscovei. Plahotniuc a
profitat pe schemele la gaz, energia electrică, etc.
15. I. Dodon merge la Piața Centrală, peste tot, discută deschis cu
cetățenii. Plahotniuc, și păzit de bodyguarzi, se teme de cetățeni!
16. I. Dodon a rămas acasă în momentele grele pentru țară, a
salvat Moldova din „ghearele” oligarhilor!
17. Dodon a condus Regimentul Nemuritor și îl susține deplin.
Plahotniuc niciodată nu a fost văzut la Memorialul Eternitate și a
transformat Ziua Victoriei, 9 mai, în Ziua Europei.

DAR CEA MAI
IMPORTANTĂ
DEOSEBIRE

a) Dodon este singurul politician din țară, care din
prima încercare l-a demisionat pe Plahotniuc în
2013, din a doua încercare - l-a exclus de la putere în
2019.
b) Dodon este unicul politician care a trimis în
demisie toate guvernele oligarhice înscăunate de
Plahotniuc: Filat, Leancă, Gaburici, Streleț, Filip!

BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în științe politice,
deputat în Parlamentul Republicii Moldova
MOLDOVA ARE VIITOR
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FILAT, PLAHOTNIUC, SANDU CONTINUITATEA IDEILOR ȘI A LIDERILOR DE PE FLANCUL DREPT

CARE ESTE DIFERENȚA
DINTRE SANDU ȘI PLAHOTNIUC

„MAIA A FOST DATOARE
LUI FILAT”

Ei se deosebesc doar prin faptul că Plahotniuc a reprezentat oligarhia locală,
iar Sandu – interesele oligarhiei transnaționale. Altfel spus, ei, împreună cu
Plahotniuc, au pus bazele capturării statului încă în anul 2010.

În ziua demiterii, guvernul Sandu a adoptat, în grabă, cîteva decizii
criminale, inclusiv pentru a-l elibera înainte de termen pe ex-primministrul Moldovei, Vlad Filat.

Noi am scris mereu că liderii ACUM și V. Plahotniuc au un singur stăpîn:
Gosdep-ul, o singură ideologie – liberalismul și globalizarea, un singur vector –
NATO și UE, o singură cetățenie – romînă, un singur scop – slăbirea Rusiei, lichidarea independenței Republicii Moldova, a națiunii civice moldovenești, a istoriei,
limbii tuturor forțelor de stînga din Moldova.
Și guvernarea de cinci luni a Maiei Sandu a demonstrat aceasta.
Acoperindu-se cu așa-zisa luptă contra lui Plahotniuc, ACUM a refuzat să întoarcă limba rusă, programele televizate analitice rusești, să permită miniștrilor să
participe la ședințele colegilor lor din CSI, să permită prospectele la medicamente
în limba rusă.
Să vorbească despre un parteneriat cu UEEA e de prisos – nici nu doreau să
audă!
Dar de ce ei nu au luptat cu Plahotniuc atunci cînd erau în guvern cu el, așa ca
Maia Sandu, Igor Grosu, Octavian Țîcu, Dumitru Alaiba?
Ei nu s-au intimidat să fie, fățiș, în Alianța pentru Integrarea Europeană oficială, cu acorduri secrete, cu divizarea verticală a puterii inclusiv pînă la încălcarea
Constituției RM.
Că doar au împărțit și justiția, și judecătoriile, și Procuratura Generală. Altfel
spus, ei, împreună cu Plahotniuc, au pus bazele capturării statului încă în anul 2010.
Și da, noi nu vom obosi să repetăm: anterior, blocul ACUM, ca o ramură a
PLDM, și Maia Sandu, ca ministru din partea PLDM, s-au simțit foarte confortabil
alături de Filat, Plahotniuc, Stati, Ghimpu, Șor și alți oligarhi.
Și acum ce, ei luptă cu aceștia? Sigur că nu.
Aceasta este o acoperire pentru lupta reală împotriva lui I. Dodon și pentru preluarea președinției în anul 2020!
Dacă Plahotniuc reprezenta oligarhia locală, fiind totodată și mare comerciant,
Sandu reprezenta interesele oligarhiei transnaționale! Iată care este toată diferența
dintre ei...
În orice caz, urechile miliardarului Soros stau ciulite în birourile politice ale
ACUM, în guvernul Sandu, în sutele de ONG-uri și presa care o susține.
Și cazul cu Aeroportul Chișinău, care a trecut sub controlul lui Rotschild, a demonstrat foarte bine cui servesc acești domni.

Tot poporul onest a fost șocat de eliberarea înainte de termen din închisoare a lui
Vlad Filat. Vă spun așa cum este – este mîna guvernului Maiei Sandu!
Toți analiștii și politologii avertizau că Sandu va face tot posibilul pentru a-l
elibera pe Filat. Și așa și s-a întîmplat.
La 12 noiembrie, în ziua demiterii sale, guvernul Sandu a adoptat în grabă 3
decizii criminale:
1) A modificat grila de emisie a Moldtelecom, stabilindu-și în primele cinci
poziții televiziunile sale – TV8, Jurnal TV, TVR!
3) A concediat toți colaboratorii tehnici ai Moldpres, ceea ce este echivalent cu
lichidarea acestei agenții de stat strategice!
3) S-a adresat cu rugămintea cu privire la eliberarea înainte de termen a lui Vlad
Filat, fostul boss de partid al Maiei Sandu!
Cum s-au întîmplat toate acestea? Foarte simplu.
Ministrul justiției Olesea Stamate a numit-o pe Liuba Jignea Suveică în funcția
de șef al Agenției Naționale a Penitenciarelor. Acest lucru s-a făcut cu încălcarea
legii.
Doamna Suveică l-a convins pe subalternul său Andrei Sărăcuță, acesta fiind și
director interimar al penitenciarului nr. 13, să scrie o adresare în judecată despre
eliberarea înainte de termen a lui Vlad Filat! Documentul se anexează. Acolo sunt
toate – semnături, ștampile, date.
Procesul de judecată a fost instrumentat de magistratul Victor Rățoi, finul de
cununie al lui Ion Țurcanu, judecător la Curtea de Apel!
Vă veți mira, însă acest Țurcanu este prieten apropiat al lui Dorel Musteață,
președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, care a obținut această funcție datorită guvernului Maiei Sandu!
Mizeria constă în faptul că această decizie a instanței nu poate fi anulată, pentru
că a fost adoptată în baza demersului Agenției Naționale a Penitenciarelor! Altfel
spus, nu are cine să conteste demersul!
Acum vă dați seama, în ce constă „reforma justiției” lui Sandu?
Totul este foarte simplu – în vorbe, luptă contra corupției și a schemelor, în
fapte – le acoperă!
În vorbe – este împotriva oligarhilor, în fapte – îi servește.

www.socialistii.md
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Stimați cetățeni ai Republicii Moldova,
Dragi compatrioți,
Au rămas clipe numărate pînă cînd feericul și mult așteptatul Anul Nou
2020 va poposi pe la casele noastre.
Pentru mulți dintre noi, Revelionul este o sărbătoare de familie. De aceea, înainte de toate, doresc ca toți cei adunați în jurul mesei festive să se
pătrundă de spiritul bucuriei pe care o iradiază această Sărbătoare și de
dorința de a întinde o mînă de ajutor oamenilor care au nevoie de sprijin.
Să le purtăm de grijă părinților și apropiaților noștri, să-i ocrotim,
prețuind momentele petrecute alături de ei; să înțelegem mai profund
dezideratele și visurile copiilor noștri, susținînd și încurajînd lucrurile și
faptele lor bune și utile; să-i ajutăm pe toți care ne solicită atenția și căldura sufletească.
Doresc cu sinceritate să îi felicit și pe cei care, de Revelion, își îndeplinesc îndatoririle de serviciu ‒ asigură legalitatea și ordinea publică, stau
de strajă la hotarele țării, activează în gardă în spitale și maternități, se
deplasează pentru a acorda asistență medicală urgentă. Vă mulțumesc tuturor, din toată inima, pentru munca depusă.
Anul Nou 2020 bate la ușă. Și cum zice vechiul proverb „Cele bune să
se-adune, cele rele să se spele”. Să avem parte de realizări deosebite și
speranțe împlinite.

Fiți fericiți, dragi concetățeni! La Mulți Ani!

Igor DODON

Președintele Republicii Moldova
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