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Cetățenii au obosit de haos și incertitudine, mai ales într-o perioadă atît de dificilă precum este cea 
de astăzi. Cetățenii noștri nu ne-au ales ca să transformăm parlamentul într-un show interminabil, 
să ne batem joc de procesul de Guvernare al țării și să împiedicăm guvernul să-și îndeplinească 
obligațiunile. Eu sînt foarte recunoscătoare Guvernului pentru decizia de a-și asuma răspunderea, 
dar și deputaților care au susținut aceste decizii atît de importante. Sursele financiare alocate 
pentru programele sociale vor fi de mare ajutor pentru zeci de mii de oameni în această 
perioadă de criză.

Zinaida GRECEANÎI, Președintele PSRM, Președintele Parlamentului RM

IGOR DODON: BANII PE CARE I-AM PROMIS VOR AJUNGE LA CETĂȚENI - 
MEDICI, PENSIONARI, AGRICULTORI, MILITARI
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POLITOLOGUL BOGDAN 
ȚÎRDEA, DEPUTAT ÎN 
PARLAMENT – DESPRE 
ACȚIUNILE DISTRUCTIVE 
ALE OPOZIȚIEI

GUVERNUL REPUBLICII 
MOLDOVA ÎȘI ASUMĂ 
RĂSPUNDEREA 
PENTRU SUSȚINEREA 
PENSIONARILOR, 
LUCRĂTORILOR MEDICALI 
ȘI A ALTOR CATEGORII DE 
CETĂȚENI AI ȚĂRII

PREȘEDINTELE REPUBLICII 
MOLDOVA A DECLARAT 
CĂ PARLAMENTUL 
ACTUAL NU REFLECTĂ 
VOINȚA ALEGĂTORILOR

SANDU ÎI VA SERVI MEREU 
PE BANDIȚI, IAR CETĂȚENII VOR 
PLĂTI PENTRU ACEASTA

REALIZAREA INIȚIATIVELOR 
SOCIALE
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Decizia Curții Constituționale, potri-
vit căreia alegerile parlamentare antici-
pate nu pot fi organizate concomitent cu 
cele prezidențiale, era una previzibilă. 
Cu toate acestea, sunt ferm convins că 
actualul Parlament s-a compromis, e 
format din mulți deputați transfugi și 
oameni ai oligarhiei. Prin urmare, acest 
Parlament trebuie resetat și curățat de 
„conservele” oligarhice.

Alegerile parlamentare anticipate 
sunt inevitabile, iar acestea urmează 
să fie declanșate în cel mai scurt timp 
posibil, imediat după prezidențiale. Ne 
vom orienta după voința poporului și 
dacă va trebui, vom organiza alegeri 
parlamentare anticipate cît mai repede 
posibil din punct de vedere legal.

Imediat după alegerile prezidențiale, 
noul șef al statului, ales de popor, tre-
buie să semneze decretul de dizolvare 
a Parlamentului și anunțarea alegerilor 
anticipate.

Cu cîteva săptămîni în urmă, am 
propus partidelor antioligarhice – 
PSRM, PDM, PAS și Platforma DA 
– să se așeze la masa tratativelor să 
discute situația politică din țară și 
căile de ieșire din criză.

Dacă va fi cel puțin o șansă să 
ajungă toți la masa tratativelor, eu 
neapărat o voi utiliza. Nu exclud că, 
la o anumită etapă, voi ieși iarăși cu 
această inițiativă. Uitați-vă ce se pe-
trece acum în Parlament. Nu avem 
majoritate, și știm de ce -  deoarece 
unii deputați au fost cumpărați. Însă, 
cei care se consideră mai deștepți 
decît alții, de ce merg după Candu și 
Șor și boicotează ședințele Legisla-
tivului. Care este problema?

Voi, deputații, pentru ce primiți 
salarii? Pentru lucru. Atunci veniți 
la muncă! Dacă nu vă place proiec-
tul Guvernului – înaintați moțiune 
de cenzură, inițiați demisia. Dar ei 
vin și se plimbă pe coridoare. 50 de 
deputați – socialiști și democrați – 
intră în sala de ședință, iar ceilalți 
stau și privesc televizorul pe hol. 

ACTUALUL PARLAMENT 
S-A COMPROMIS

VOI DEPUTAȚII, PENTRU 
CE PRIMIȚI SALARII?

PLAHOTNIUC O FOLOSEȘTE 
PE MAIA SANDU PENTRU A 
EVITA PEDEAPSA PENALĂ ȘI 
EXTRĂDAREA DIN SUA

DEMISIA GUVERNULUI 
POATE AVEA LOC 
DOAR ÎN CAZUL UNOR 
ALEGERI PARLAMENTARE 
ANTICIPATE

MOLDOVA RESPECTĂ 
ALEGEREA POPORULUI RUS

OAMENII SUFERĂ DIN 
CAUZA AMBIȚIILOR 
POLITICE ALE LUI SANDU ȘI 
NĂSTASE

Dacă vreți să priviți televizorul, 
atunci depuneți mandatele sau mă-
car refuzați-vă de salarii, deoarece 
nu lucrați.

Infractorul internațional Vladimir Pla-
hotniuc, învinuit de furtul miliardului, 
încearcă s-o folosească pe Maia Sandu 
pentru a scăpa de pedeapsă. Nu exclud 
că Plahotniuc încearcă să convingă 
americanii să nu-l extrădeze în Moldo-
va, în schimbul susținerii Maiei Sandu 
la alegerile prezidențiale.

Dacă este așa, atunci cum spune în 
asemenea cazuri Maia Sandu? Măr 
otrăvit. Poftă bună, Maia Sandu, mănîn-
că-l împreună cu Plahotniuc, Candu și 
Șor.

În calitate de Președinte, voi face tot 
posibilul ca banii să ajungă la cetățeni, 
în ciuda blocajului instaurat de partidele 
Maiei Sandu și Andrei Năstase, care 
boicotează ședințele parlamentului.

Mă adresez către Maia Sandu 
și Andrei Năstase: lăsați la o parte 
ambițiile! Oamenii suferă din cauza lor. 
Ei se uita la acest show și se întreabă: 
„Cu ce suntem noi vinovați?”. Dacă veți 
începe să vă gîndiți la oameni, atunci 
problema se va rezolva foarte repede.

Decizia le aparține, dar le dau un 
sfat prietenesc: nu vă legați cu bandiții. 
Am văzut cîți fug dintr-un partid și din 
altul. Știu că au în partide oameni, care 
sunt gata să se lege și cu diavolul, chiar 
și mîine.

Maia Sandu măcar înțelege ce fac 
acum acești băieți? Andrei Năstase s-a 
dus la frații săi din România. Iar Slusari 
și Munteanu s-au dus la tratative cu 
Candu. Vă dați seama că dacă vă legați 
cu bandiții, atunci nu aveți viitor?

Consider că demisia guvernului poate 
avea loc numai în cazul în care va 
fi pusă sarcina de a merge la alegeri 
parlamentare anticipate. Acest lucru 
nu va avea loc din cauza presiunii sau 
inițiativei opoziției. Aceasta va fi o 
decizie responsabilă a conducerii țării.

Trebuie să le spunem oamenilor: 
ne descurcăm și vom continua s-o 
facem și pe viitor, dar, pentru a 
organiza  alegeri anticipate este necesar 
să întreprindem acest pas. De ce?

Pentru că primul său decret pe care îl 
va semna Președintele nou ales, va fi cel 
cu privire la dizolvarea parlamentului 
și stabilirea unei date pentru alegerile 
anticipate.

Rezultatele referendumului din Ru-
sia privind modificarea Constituției 
reprezintă, de fapt, un vot de încre-
dere acordat Președintelui Vladimir 
Putin și politicii promovate de acesta. 
Prezența masivă la vot este o dovadă 
clară că cetățenii sprijină cur-
sul promovat de acesta pri-
vind dezvoltarea social-eco-
nomică a țării și consolidarea 
statalității. Republica Moldo-
va respectă opțiunea poporu-

IGOR DODON: NICIUN FEL DE DISCUȚII CU BANDIȚII
ALEGERI ANTICIPATE ŞI PUNCTUM!

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 
VIORICA DUMBRĂVEANU 
ESTE UN PROFESIONIST 
DESTOINIC

Moțiunea a fost înaintată de dragul 
show-ului. Cei care au strigat cel mai 
mult în acest sens, nu au fost în Par-
lament. Ministrul Sănătății, Viorica 
Dumbrăveanu este un profesionist - în 
ciuda situației dificile din Moldova și 
din lume, ministrul și medicii se des-
curcă cu pandemia. Moldova a depășit 
vîrful pandemiei și se îndreaptă spre 
reducerea cazurilor de îmbolnăvire cu 
coronavirus.

De menționat că, potrivit datelor 
experților, darea în concesiune a 
aeroportului s-a efectuat cu numeroase 
încălcări și aeroportul a ajuns în mîinile 
unor firme apropiate grupării oligarhice 
Plahotniuc-Șor.
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ÎN SITUAȚIA ACTUALĂ, 
CÎND DIN CAUZA 
CUMPĂRĂRII MASIVE A 
DEPUTAȚILOR, CETĂȚENII 
ȘI-AU PIERDUT ÎNCREDEREA 
ÎN PARLAMENT, SINGURA 
SOLUȚIE SUNT ALEGERILE 
PARLAMENTARE 
ANTICIPATE. VĂ DECLAR 
OFICIAL: NICIUN FEL DE 
DISCUȚII CU BANDIȚII NU VOR 
FI. ALEGERI PARLAMENTARE 
ANTICIPATE. PUNCT.

PRODUCEREA 
ELICOPTERELOR 
ÎN MOLDOVA ESTE 
O IDEE BUNĂ

ȘTEFAN GAȚCAN A 
PROCEDAT CA UN MEDIC 
ADEVĂRAT

NU FACEȚI PRESIUNI 
ASUPRA PROCURATURII!

CONSTRUCȚIA DRUMURILOR 
VA CONTINUA, ÎN CIUDA 
CRIZEI

DESPRE INTRAREA 
ȘI IEȘIREA DIN ȚARĂ

Atunci cînd guvernul, după boicotul 
opoziției, a adoptat din a patra încer-
care cele mai importante legi pentru 
cetățeni, anume Gațcan a fost cel care 
a ajutat la deblocarea parlamentului. A 
acționat ca un medic adevărat. Datori-
tă lui, vom putea crește salariile pentru 
medici.

Nu trebuie de făcut presiuni asupra 
Procuraturii Generale. Acestei instituții, 
în frunte cu procurorul general Alexan-
dr Stoianoglo, îi este foarte greu acum. 
Curățarea sistemului necesită un volum 
imens de muncă în diferite direcții.

Chiar și în perioada de criză, Guvernul 
găsește posibilități să repare și să con-
struiască drumuri noi în țară. Vom veri-
fica fiecare kilometru de drum – acestea 
trebuie să fie de calitate.

Moldova nu a impus restricții de 
ieșire din țară. Pot fi restricții din par-
tea țărilor în care pleacă cetățenii noștri. 
Fiecare țară impune propriile restricții.

lui rus, exprimată în cel mai demo-
cratic mod.

Alegerile desfășurate vor 
da un nou impuls dezvoltării du-

rabile, vor consolida stabilitatea în 
Rusia, care are un impact semnificativ 
asupra politicii mondiale.

Acest lucru este important și pen-
tru Moldova, pentru care Rusia este 
partener strategic. Lumea trece printr-
o perioadă dificilă și nu va mai fi ceea 
ce a fost până acum. Dîndu-i lui Putin 
dreptul de a candida din nou pentru 
funcția de Președinte, rușii, în esență, 
au oprit discuțiile despre succesor și 
lupta pentru acest loc, care amenința cu 
destabilizarea situației din țară.

Ideea de a produce elicoptere în Mol-
dova este una bună și va duce la majo-
rarea veniturilor în bugetul de stat.

Am fost sunat de antreprenori 
care m-au rugat să le dau contacte-
le băieților care produceau clandestin 
elicoptere la Criuleni, pentru ca să le 
propună loc de muncă. Apropo, este o 
idee bună. Înțeleg că au încălcat legea 
și trebuie să răspundă, dar ideea nu este 
rea, băieții sunt foarte talentați. Poate a 
venit timpul să-i lăsăm să lucreze legal. 
Nu cred că Moldova va pierde dacă vor 
fi produse aici elicoptere.

Vorbim de fructe, legume, poamă, semințe de floarea soarelui, 
conserve și produse vinicole. Datorită prelungirii înlesnirilor 
pentru livrările fără taxe vamale, 

RUSIA A PRELUNGIT ÎNLESNIRILE   
PENTRU LIVRĂRILE FĂRĂ TAXE 
VAMALE ALE MĂRFURILOR MOLDOVENEŞTI 

de la 300 la 500 milioane de lei
producătorii și exportatorii noștri vor economisi

IMPORTANT

ENERGIA ELECTRICĂ DIN MOLDOVA 
SE VA IEFTINI CU APROAPE 6% 
PENTRU CONSUMATORI.
CONFORM CALCULELOR 
ÎNTREPRINDERII „PREMIER ENERGY”, 
PREȚUL LA ENERGIA ELECTRICĂ 
TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DECÎT CEL 
ACTUAL.

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE A REZILIAT CONTRACTUL 
CU COMPANIA AVIA INVEST PRIVIND CONCESIONAREA 
AEROPORTULUI CHIȘINĂU

Agenția Proprietății Publice a de-
clarat despre rezilierea contractului 
cu compania Avia Invest privind con-
cesionarea Aeroportului Internațional 
Chișinău. Agenția cere de la Avia Invest 
să întoarcă statului toate bunurile luate 
în concesiune.

Motivul rezilierii contractului a 
fost neîndeplinirea obligațiilor luate de 
companie în fața statului. Totodată, Avia 
Invest a acumulat datorii de investiții în 
valoare totală de 66,2 milioane de euro.

„Decizia cu privire la alocarea resurselor financiare a fost luată 
în urma îndeplinirii de către Moldova a tuturor condițiilor pe care 
Uniunea Europeană le-a înaintat țării noastre”, a declarat Ion Chicu.
Totodată, șeful cabinetului de miniștri din Moldova și-a exprimat 
speranța că în următoarele zile, va fi semnat un memorandum cu 
Uniunea Europeană cu privre la acordarea sumei suplimentare de 
100 milioane de euro țării noastre pentru combaterea pandemiei 
de COVID-19.

UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

ACORDĂ AJUTOR30MLN EURO

6%MAI IEFTIN CU APROAPE
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SONDAJE

7,7 % 
11,6 % 25,6% 

35,7% 

ȘOR PARTIDUL
NOSTRUPASPSRM

RATINGUL 
FORMAȚIUNILOR POLITICE

SONDAJ: - ÎN CINE AU CEA MAI MARE ÎNCREDERE CETĂȚENII MOLDOVEI
- CINE CONDUCE RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE

IGOR DODON50,5 %

29,2 MAIA SANDU%

DATELE BAROMETRULUI SOCIO-POLITIC PENTRU LUNA IUNIE,  PREZENTATE DE COMPANIA IMAS.

Deputații PSRM propun modificarea Constituției cu scopul de a redu-
ce numărul deputaților în Parlamentul Republicii Moldova de la 101 la 61. 
Declarația a fost făcută de către socialistul Vlad Batrîncea.

- Considerăm că această inițiativă este benefică pentru Parlament, acesta 
va deveni mai funcțional. Avem prea mulți statiști în Parlament și avem prea 

multe persoane care vin doar pentru anumite interese. Oamenii vor ști mai bine ce 
face fiecare deputat și toți împreună. Va fi benefic pentru bugetul național și se vor 
economisi zeci de milioane de lei. Acest lucru va fi o nouă lovitură dată corupților 
din Parlament, dar și pentru cei care gestionează activitatea Legislativului din 
afara acestuia, a spus Batrîncea.

PSRM PROPUNE MICŞORAREA NUMĂRULUI DEPUTAȚILOR DE LA 101 LA 61: 
SE VOR ECONOMISI ZECI DE MILIOANE DE LEI

ACTUALUL PARLAMENT TREBUIE DIZOLVAT
PSRM a luat act de hotărîrea Curții Constituționale, 

care explică faptul că Parlamentul nu poate fi dizolvat 
în decurs de 6 luni până la alegerile prezidențiale, iar 
un scrutin parlamentar anticipat nu poate fi organizat în 
aceeași zi cu scrutinul prezidențial.

Ne-am adresat la Curtea Constituțională să facă aceas-
tă clarificare. Noi ne-am fi dorit să economisim banii 
cetățenilor și să fie organizate alegerile parlamentare an-
ticipate în aceeași zi cu cele prezidențiale, la 1 noiembrie, 
dar ne conformăm hotărîrii Înaltei Curți.

Acest Parlament s-a împotmolit în multiple scandaluri 
de corupere a deputaților, astfel încît nu mai reprezintă 
votul cetățenilor acordat anul trecut. Boicotarea ședințelor 

plenare de către Alianța Sandu-Candu-Plaha-Șor este un 
alt motiv de discreditare. În actuala situație, doar cetățeni 
sunt cei care trebuie să decidă cine să le reprezinte intere-
sele în Parlament.

Susținem ideea Președintelui Igor Dodon că, în 
această situație, primul decret semnat de șeful 
statului după alegerile prezidențiale din toamnă 
trebuie să fie cel cu privire la dizolvarea actualului 
Parlament compromis și organizarea alegerilor 
legislative anticipate.
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Încercarea de a acorda vot de neîncredere Ministrului 
Sănătății în parlament și modul în care s-a desfășurat 

acest lucru a fost un spectacol dezgustător. Opoziția 
a atacat-o pe ministrul Dumbrăveanu, cerînd demite-
rea ei pentru mai multe lucruri de care, în mare par-
te ei însuși sunt de vină. Păreau comice și încercările 
cățelușilor care încă nu au bătut niciun cui în viața lor, 

dar au ajuns deja în organul legislativ suprem al țării și 
și-au exprimat nemulțumirea față de acțiunile ministru-

lui. Cinismul întregii aceste companii nu are limite.
Dar cetățenii normali trebuie să-i mulțumească 

enorm ministrului care și-a luat pe umerii săi  povara 
grea a responsabilității în cea mai dificilă perioadă a 
țării. Desigur, sînt și erori, desigur, sînt imperfecțiuni. 
Într-o asemenea situație ele ar fi fost și vor fi chiar și 

la un specialist genial, cu cea mai mare experiență. Dar ministrul își face lucrul său 
în mod onest, merită o notă înaltă și are nevoie de susținerea societății. Iar toată 
această gloată gălăgioasă de impotenți nu merită nicio atenție.

GUVERNELE PRECEDENTE AU ADUS MEDICINA 
MOLDOVENEASCĂ ÎNTR-O STARE DEZASTRUOASĂ

VOTUL DE NEÎNCREDERE PENTRU MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 
ÎN PARLAMENT A FOST UN SPECTACOL DEZGUSTĂTOR

EU VOI CONTINUA SĂ-MI ÎNDEPLINESC 
OBLIGAȚIUNILE CU DEMNITATE

Susțineți că nu avem suficiente spitale și paturi? Dar cine a semnat în anul 
2015 proiectul „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” de 
1,5 milioane de euro cu Banca Mondială? Vă plîngeați că în Moldova și mai 
ales în capitală sînt prea multe spitale și paturi și ați propus „raționalizarea” 
spitalelor și paturilor, cu alte cuvinte, închiderea lor.

Voi spuneți că nu ne ajung laboratoare? La 25 martie 2016, dna Ruxanda 
Glavan, fiind ministru al sănătăți, a semnat un ordin cu privire la lichidarea 
a 16 laboratoare din 26! Voi spuneți că nu vă ajung echipamente? Dar cine a 
organizat licitația nr. 19/00048 din 5 septembrie 2019, achiziționînd 4 milioa-
ne de mănuși necalitative care, ulterior se rupeau? Oare șeful Șeful Centrului 
de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) nu a fost promovat de 
ministrul Ala Nemerenco? Voi sînteți cei care au lăsat un adevărat dezastru în 
medicină!

Coronavirusul a acutizat toate problemele existente în sistemul de 
sănătate
COVID-19 atacă în mod agresiv persoanele cu boli cronice – diabet, hepatită, 
oncologie ș.a., agravînd starea lor și provocînd moartea prematură a pacientu-
lui. Aproximativ același lucru l-a făcut coronavirusul și cu sisemul de sănătate 
al Moldovei – a agravat problemele deja existente cu privire la dotarea spitale-
lor, infrastructura învechită și alte probleme care de-a lungul anilor, nu au fost 
soluționate din cauza corupției. Și aceasta, pentru că, cu părere de rău, sistemul 
de sănătate nu a fost prioritar sau nu s-a dorit îmbunătățirea situației în acest 
domeniu.

Noi am primit o moștenire foarte grea din partea guvernelor 
precedente
În prezent, aproape 30 la sută din instituțiile de asistență medicală primară din 
sate nu au apă și canalizare, acestea fiind condiții obligatorii pentru desfășurarea 
actului medical. Mai mult de o jumătate din instituțiile medicale se încălzesc 
cu sobe, neavînd nici cele mai elementare condiții de activitate în timpul iernii.

Din cauza reformelor nechibzuite, au fost concediați mulți specialiști 
cu experiență
În anul 2016, cînd ministru al sănătății era Ruxanda Glavan, actualmente depu-
tat al grupului lui Candu, 42 de laboratoare au fost comasate în 10 laboratoare 
teritoriale și o secție de diagnostic de laborator cu cinci laboratoare de diferite 
profiluri la nivel național. În rezultatul acestei reforme, au fost concediați un 
număr impunător de specialiști cu experiență.

Oamenii nu doresc să meargă la medic
Cea mai mare problemă o constituie sediile instituțiilor medicale care au fost 
construite pînă în anii 80 ai secolului trecut. Asigurarea cu echipamente me-
dicale și cu transport este insuficientă. Dotarea insuficientă a unor instituții de 
asistență medicală primară nu asigură accesul corespunzător la asistența medi-
cală. Oamenii evită să se adreseze la medic.

Degeaba așteptați – nu voi demisiona
Vreau să îi asigur pe deputații din opoziție că nu o să-mi dau demisia, pentru că 
am să duc acest mandat cu demnitate.

VOTUL DE NEÎNCREDERE ACORDAT MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII 
DE ALIANȚA HAOSULUI, A EŞUAT

În noul an de studii, elevii din 
clasele 5-9 vor primi manuale 

GRATUIT
Pînă acum, de o asemenea posibilitatea se bucurau doar elevii din clasele 
primare, ceilalți plăteau pentru chiria manualelor. Datorită inițiativei 
deputaților PSRM, promovată de Vladimir Odnostalco, acum vor primi 
manuale în mod gratuit și elevii din clasele 5-9. Merită de menționat că 
Partidul Socialiștilor a militat pentru această hotărîre încă din anul 2016, însă 
fosta guvernare bloca acest amendament.

Vladimir 
ODNOSTALCO, 
deputat PSRM

Alexandr MURAVSCHI, 
ex-vice-prim ministru, 
ministru al Economiei RM

Viorica DUMBRĂVEANU, 
Ministrul Sănătății, Muncii 
și Protecției sociale RM

Bogdan ȚÎRDEA, 
deputat 

în Parlamentul RM
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POLITICA SOCIALĂ

BOICOTUL COALIȚIEI CANDU-SANDU-PLAHA-ŞOR 
A PUS ÎN PERICOL SUSȚINEREA PEDAGOGILOR, MEDICILOR, PENSIONARILOR ŞI A FERMIERILOR

Corneliu FURCULIȚĂ, președintele fracțiunii PSRM în Parlamentul RM

„Dacă din cauza voastră, 
stimați deputați, în august 

sau septembrie profesorii nu 
primesc salarii, asumați-vă!

 Ion CHICU, 
Prim-ministrul RM

 Asumarea răspunderii de către Guvern în situația actuală 
este un pas corect, în interesul cetățenilor

 Guvernul și-a asumat răspunderea pentru necesitățile reale 
ale sutelor de mii de cetățeni – opoziția blochează

 PRIM-MINISTRUL

Acum, ca niciodată, ţara are ne-
voie de ajutor, de oameni de stat 
demni, care să se implice, să lucre-
ze pentru ei, să le întoarcă datoria 
pentru încrederea acordată. Ce pri-
mesc în schimb: batjocură, haos, 
deznădejde. Ei - „Alianța Haosului” 
nu vor să avem oameni mulţumiţi, 
pentru că afacerile criminale sunt 
posibile doar atunci când poporul 
este necăjit. Ei visează doar la func-
ţii şi lauri. Nu le pasă că oamenii 
vor pâine, salarii și copii sănătoşi. 
”Alianţa haosului” vrea să pună stă-
pânire peste ţară, să stoarcă seva po-
porului, să lase ţara pustiită şi fără 
nădejde. Poporul trebuie să ştie cine 
le sunt CĂLĂII deghizaţi în falşi tă-
măduitori.

Adela RĂILEANU, 
deputat în Parlamentul RM

Pentru mine, este uimitoare poziția 
unor colegi din Parlament care sînt 
în opoziție. Cu grupările Plahotniuc-
Candu și Șor totul este clar. Sarcina 
lor este haosul, demiterea guvernului, 
reformatarea guvernării și stoparea 
tuturor dosarelor împotriva lui Pla-

hotniuc și Șor. Eu îl înțeleg parțial pe 
Andrei Năstase, ale cărui șanse de a 
o învinge pe Maia Sandu în turul înt-
îi al alegerilor prezidențiale se reduc 
practic la zero. El este gata de orice 
pentru a încerca să ocupe fotoliul de 
prim-ministru, chiar și cu voturile 
deputaților lui Șor și ai lui Candu.

Dar eu nu înțeleg de ce Maia San-
du participă la acest joc periculos cu 
grupările Plahotniuc-Candu și Șor, 
boicotînd ședințele parlamentului 
formînd o grupare comună în Par-
lament. Orice jocuri cu Plahotniuc 
duc la moarte politică. Sper că și 
colegii noștri din fostul bloc ACUM 
conștientizează acest lucru.

Mă bucur că, pînă la urmă, Parla-
mentul s-a convocat și legile cu privi-
re la susținerea populației și a medici-
lor au fost adoptate. Sînt convins că, 
în pofida bătăliilor electorale, bunul 
simț va triumfa.

        
   Gaik VARTANEAN, 

deputat în Parlamentul RM

În timp ce deputații din Alianța Haosului 
Sandu-Candu-Plaha-Șor au transformat Parla-
mentul în circ și se dau în spectacole cu măști, 
zeci de mii de învățători și profesori riscau să 
rămână fără salarii. 

Poate acestor deputați iresponsabili le părea 
vesel jocul lor, dar poporul are nevoie de bani 
pentru a se hrăni. Guvernul și PSRM dorește să 
ofere cetățenilor pâine, iar Alianța Haosului 
Sandu-Candu-Plaha-Șor le oferă doar circ. 

Sperăm ca acești deputații, care tre-
buie să lucreze pentru popor, se vor 
gîndi un pic și la oameni și vor veni la 
ședința Legislativului, ca să promo-
văm proiectele de legi așteptate de 
popor. Noi susținem aceste legi, de-
oarece PSRM este un partid pentru 
oameni, pentru țară!

Venirea prim-ministrului în parla-
ment pentru asumarea răspunderii este 
un pas corect, echilibrat și în interese-
le cetățenilor. Consecințele lipsei de 
cvorum pentru prezentarea asumă-
rii răspunderii puteau avea urmări 
antisociale și afectau sute de mii de 
cetățeni simpli.

În primul rînd, peste 665 mii de 
pensionari cu un venit mai mic de 3000 
de lei nu ar fi primit ajutorul în valoare 
de 700 de lei.

În al doilea rînd, cei care astăzi me-
rită cel mai mult susținere, adevărații 
eroi ai zilelor noastre, medicii, nu ar fi 
beneficiat de majorarea cu 30% a sa-
lariilor în prima etapă.

Ne-am fi confruntat și cu proble-
me în domeniul învățămîntului, cu 
finanțarea școlilor. Sectorul agricol nu 
ar fi beneficiat de ajutorul de 100 mili-
oane de lei.

Noi vedem că unii politicieni 
„deștepți” în general nu s-au gîndit la 
oameni și au utilizat diferite metode 
pentru a bloca orice susținere pentru oa-
meni din partea statului.

Noi înțelegem că un deputat poate 
fi în opoziție față de colegii lor din alte 
fracțiuni din parlament, în opoziție față 
de guvern, dar nu are dreptul să fie în 
opoziție față de concetățenii săi. Mă 
bucur că legile au fost totuși adoptate 
prin asumarea răspunderii.

Petru BURDUJA, 
deputat în Parlamentul RM

Proiectele pentru care guvernul 
și-a asumat răspunderea au un 
impact social considerabil:

1. 660 mii de pensionari vor 
beneficia de îndemnizații sociale – 
vor primi cîte 700 de lei;

2. 47 mii de angajați ai 
sistemului de sănătate le vor fi 
majorate salariile de două ori, în trei 
etape;

3. Zeci de rude ale medicilor care 
au decedat din cauza COVID-19, 
vor primi înlesniri și plăți.

E regretabil că opoziția a încercat 
de trei ori să boicoteze aceste 
inițiative.

Alla DAROVANNAIA, 
deputat în Parlamentul RM

CITAT

Opoziția a boicotat de trei ori ședința 
parlamentului, prin acest fapt punînd în 
pericol adoptarea proiectelor de legi pen-
tru care guvernul și-a asumat răspunderea. 
Cu cîteva zile înainte de ședința din 9 iulie, 
cînd era asigurat cvorumul și proiectele de 
lege au fost citite de către prim-ministru de 
la tribuna Parlamentului, acesta și-a expus 
opiniile privind acțiunile opoziției:
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ANALITICĂ

BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în politologie

SANDU - CANDU - PLAHA - ŞORALIANȚA

- Este vorba des-
pre dorința acestui grup. 
Această dorință de a reveni 
la guvernare cu orice preț, 
nu poate fi realizată fără pro-
movarea interesului grupării 

Candu de a demite procuro-
rul general, a declarat Mo-
canu.

În opinia sa, alianța 
Sandu-Usatîi-Șor-
Candu este, de fapt, 
o grupare criminală 
care intenționează să 

demită guvernul condus 
de Chicu și pe procurorul 
general. Totodată, Mocanu 
afirmă că înregistrarea video 

care a fost publicată de către deputa-
tul Iurie Reniță a fost primită de la 
Vlad Plahotniuc.

- Odată cu demiterea guvernu-
lui Chicu, ei au țintit și spre fotoliul 
procurorului general. În spatele lui 

Reniță sînt Damir și Viorel 
Morari. Reniță a ieșit 

în fața publicului 
luni, pentru a sus-
trage atenția de la 
acțiunile procuro-
rului general prin 
secvențele pe care 
i le-a dat Plahot-

niuc, a mai spus 
Mocanu.

Încercările blocului ACUM de a cocheta cu grupul Pro Moldova, 
controlat de Plahotniuc, sînt provocate de dorința de a reveni la 
guvernare și de a obține o funcție înaltă. De această părere este 
liderul Mișcării „Antimafie” Sergiu Mocanu. Totodată, în opinia lui 
Mocanu, în spatele acțiunilor lui Iurie Reniță se află Viorel 
Morari și Dorin Damir.

CINE STĂ ÎN SPATELE LUI RENIȚĂ?!

Impresiile vii ale aflării sale la 
Chișinău s-au reflectat în opera lui 
A.S. Pușkin – cercetătorii vorbesc des-
pre mai mult de 220 de lucrări scrise, 
inițiate sau gîndite la Chișinău. Aici 
marele poet a scris mai multe poeme 
importante, dar și primele 16 strofe ale 
romanului „Evghenii Oneghin”. Mai 

tîrziu, peste ani, Pușkin revenea la per-
sonajele și subiectele legate de Basa-
rabia.

Astăzi însă casa muzeu este într-o 
stare deplorabilă – Mihail Lupașco, 
directorul interimar al muzeului, a de-
clarat deschis despre aceasta în luna 
decembrie 2019, cînd a invitat soci-
etatea cointeresată la discuții despre 
posibilitatea inițierii unor lucrări de 
renovare.

Cu sprijinul consilierului munici-
pal din Chișinău, Alexandr Odințov 

a fost evaluată starea sediului și 
documentația existentă. Conducerea 
Partidului Socialiștilor a primit raportul 
corespunzător și la finele lunii ianuarie 
deja, Președintele Republicii Moldova, 
Igor Dodon a vizitat casa muzeu.

Datorită intervenției șefului statu-
lui șu cu susținerea unor mecenați din 

Federația Rusă, a fost demarat pro-
cesul de expertizare, proiectare și or-
ganizare a primei etape a lucrărilor de 
reparație și restaurare.

În cadrul întrevederii cu noul di-
rector al muzeului Vadim Drelin-
schi, Igor Dodon a susținut în totali-
tate planul de reparație a edificiului și 
înțelegerea obținută cu Comitetul de 
relații externe al Guvernului din Sankt 
Petersburg privind stabilirea unei cola-
borări dintre muzeele din Chișinău și 
Sankt Petersburg.

CASA MUZEU „A.S. PUȘKIN”
ESTE O PERLĂ A CAPITALEI 

MOLDOVEI, ORAȘUL CHIȘINĂU. 
ESTE LOCUL ÎN CARE S-A OPRIT ȘI 

A TRĂIT MARELE POET RUS 
ÎN ANII 1820-1823. 

CASA MUZEU „A.S. PUȘKIN”

La 2 iulie, Ion Chicu urma să vină în parlament 
cu cîteva proiecte foarte importante:

- acordarea ajutorului în mărime de 700 de 
lei pentru pensionari (660 mii de persoane);

- majorarea salariilor pentru medici (cu 
30% de la 1 septembrie, din ianuarie – la fel, 
cu 30%);

- alocarea a 100 milioane de lei suplimentar 
pentru fermieri;

- crearea parcurilor industriale – 50 milioa-
ne de lei;

- spațiu locativ pentru militari – 20 milioane 
de lei;

- legea cu privire la responsabilitatea jude-
cătorilor, care se fac vinovați de dosarele pier-
dute de Moldova la CEDO.

Însă, dimineața, unele canale de Telegram au 
publicat informații despre o posibilă apariție în 
parlament a procurorului general. Scriau că Stoia-
noglo ar putea veni după Candu și Cebotari, liderii 
grupării criminale organizate. 

Aflînd despre aceasta, fracțiunea Sandu-
Candu-Șor a decis să boicoteze ședința!

Înțelegeți despre ce e vorba?
Urmăriți în continuare.
Totul este foarte interesant. 
La 3 iulie, premierul a declarat că iarăși 

va veni în parlament. În agenda ședinței era 
inclus și proiectul despre crearea unei comisii 
parlamentare pentru investigația atacurilor 
raider asupra sistemului bancar din anii 
2010-2011.

Atunci, din BEM, Victoriabank și alte 
bănci au fost sustrase circa 100 milioane de 
euro. Victor și Viorel Țopa l-au învinuit pe 
Vladimir Plahotniuc. Mai tîrziu, Veaceslav 
Platon a declarat că Andrian Candu este unul 
dintre principalii participanți ai acestui atac 
banditesc!

Apropo, datorită acțiunilor furate, 
Plahotniuc și Șor au privatizat BEM (la 29 
august 2013 Sandu a votat pentru aceasta, 
delegîndu-l pe adjunctul său), apoi au furat 
miliardul!

Și ce credeți?
Platforma DA și PAS ale lui Sandu, știind că Plahotniuc și Candu au 

participat la atacurile raider, au refuzat să vină la ședința parlamentului și să 
creeze comisia!

De ce?!
Oare nu cumva să-i salveze pe Candu și Plahotniuc?!
Ei pot afirma orice, dar adevărul este unul – ei protejează bandiții și 

oligarhii. Și totul pentru că Sandu a fost într-un guvern cu Candu atunci cînd 
au cedat aeroportul, au privatizat BEM, au furat miliardul, cafeneaua Guguță, 
insulele de la Sculeni ș.a.

Ea i-a servit pe acești bandiți atunci, îi servește și astăzi. Și de fiecare 
dată – nu pur și simplu. Șor spunea ceva despre salarii în plicuri pentru Maia... 
Bloggerul Luchianiuc scria că sumele erau exorbitante.

Desigur, noi nu am văzut toate acestea. Dar noi am văzut cum Sandu a 
votat pentru aeroport și pentru oferirea a 5,4 miliarde băncilor lui Șor. Și 
vedem cum Sandu procedează și astăzi! Și așa va proceda mereu. Iar cetățenii 
vor plăti.

VA FI RENOVATĂ

SANDU MEREU ÎI VA SERVI PE BANDIȚI, 
IAR CETĂȚENII VOR PLĂTI PENTRU ACEASTA



SOCIALISTII

ISSN 1857-4629
Editat de ”Publicația Perioadică Socialiștii” S.R.L

Fondator - Partidul Socialiștilor 
din Republica Moldova

Ziarul este înregistrat la Camera 
Înregistrării de Stat la 15.03.2012 

cu nr. 1012600009380

Adresa redacției: Republica Moldova, MD-2005, 
mun.Chișinău, str. Columna, 148/1,

e-mail: info@socialistii.md

Redactor-șef
Gaik VARTANEAN Tiparul este executat la ”Edit Tipar Grup” S.R.L., 

mun. Chișinău, str. Feredeului, 4.
Com. nr.676  Tiraj total  —  33000ex.Paginare și design 

Alexandru AGHENIE

ÎNCEPE REALIZAREA INIȚIATIVELOR SOCIALE

DE ASEMENEA, GUVERNUL A DECIS:
Burse suplimentare pentru studenții 
de la medicină care sunt implicați 
în lupta împotriva virusului.

Salut faptul că în Parlament a fost în sfârșit asi-
gurat cvorumul necesar pentru ca Guvernul să mai 
facă încă un pas important în acțiunea sa de a ajuta 
financiar cetățenii, de a majora salariile medicilor, a 
acorda un ajutor financiar pensionarilor, agricultori-
lor și altor categorii.

Așa cum am promis, 
banii vor ajunge la oa-
meni oricât de tare s-ar 
împotrivi Maia San-

du, Plahotniuc, Șor, Candu, Năstase și toată această 
Alianță a Haosului pe care ei au creat-o. Pentru mo-
dul în care au încercat să blocheze inclusiv astăzi ca 
banii să ajungă la cetățeni, să le fie rușine! 

 Igor DODON, Președintele Republicii Moldova

IGOR DODON DESPRE BOICOTUL PARLAMENTULUI: DUPĂ CUM 
AM PROMIS, BANII STATULUI VOR AJUNGE LA OAMENI

Responsabilizarea judecătorilor pentru cazurile
pierdute la CEDO - vor achita daunele din sursele 
proprii.

Lichidarea 
poliției economice.1 2 3

AGRICULTORI PARCURI INDUSTRIALE LOCUINȚE 
PENTRU MILITARI 

FONDUL DE SUSȚINERE
100MLN LEI 50MLN LEI 20MLN LEI

PENSIONARILOR 

 700DE LEI

CÎTE

PENTRU 660 MII DE PERSOANE

Guvernul Moldovei, sub conducerea lui Ion Chicu, și-a asumat responsabilitatea pentru implementarea unor legi sociale importante. 
Acest lucru a fost posibil după ce majoritatea parlamentară a asigurat cvorumul la ședința parlamentară, în cadrul căreia premierul 

a prezentat inițiativele. Încercările opoziției de a bloca activitatea Parlamentului prin boicot și lipsa de cvorum, au eșuat.

POPORUL A OBȚINUT O VICTORIEVictoria cetățenilor a fost posibilă grație cvo-
rumului asigurat de majoritatea parlamentară. 
Este o victorie a cetățenilor în raport cu Alianța 
Haosului Sandu-Candu-Plaha-Șor, care și astăzi au boicotat ședința Parlamamentului, au încer-
cat să blocheze proiectele de legi pentru oameni. Partidele Maiei Sandu și al lui Andrei Năstase 
au avut astăzi șansa să se rupă de Alianța Haosului, unde au fost atrași de Candu-Plaha-Șor, să 
treacă de partea poporului, dar au refuzat. Maia Sandu și Andrei Năstase au preferat să fie cu 
partidele oligarhice, nu cu cetățenii. PSRM a rămas alături de oameni, pentru că noi muncim 
pentru țară.   

Corneliu FURCULIȚĂ, președintele fracțiunii PSRM din Parlamentul RM

MAJORAREA SALARIILOR
PERSONALULUI 

MEDICAL

30%CU

ACEASTA ESTE PRIMA ETAPĂ DIN CELE TREI
În vara anului 
2021, salariile 

personalului 
medical

SE VOR DUBLA


