SUSȚINEREA PENSIONARILOR
1000 de lei pentru Sărbătorile Pascale pentru toți care au pensii mai mici de 4000 de lei
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

SOCIALIȘTII

LIDERI

IGOR DODON: LEGILE ADOPTATE DE CĂTRE PARLAMENT
RĂSPUND INTERESELOR NAȚIONALE ALE MOLDOVEI
ȘI SUNT ÎN BENEFICIUL OAMENILOR
La sfîrșitul anului 2020, dar și a sezonului politic, care, sper și sunt sigur, voi primi din nou sprijinul
Igor Dodon a vorbit în exclusivitate pentru ziarul delegaților pentru a reveni la conducerea partidului.
„Socialiștii” despre planurile pentru anul viitor.
Pentru mine, acesta nu este doar un partid, ci o familie politică mare, care funcționează, trăiește, lupVreau să mulțumesc tuturor cititorilor, pre- tă și creează împreună cu sute de mii de susținători
cum și tuturor susținătorilor și activiștilor Parti- de-ai noștri și concetățeni.
dului Socialiștilor pentru sprijinul pe care l-am
2020 a fost un an greu. Pe toate dimensiunile,
simțit și care m-a inspirat în activitatea mea zil- care nici nu are sens să le enumerăm. Scopul nosnică de Președinte al Republicii Moldova.
tru este să intrăm în anul 2021 mai puternici și mai
motivați. Pentru binele cetățenilor noștri, în numele
Am reușit să realizăm multe, dar fără îndoială, și luptei pentru justiție socială, pace și dezvoltarea pamai multe sarcini, obstacole și succese ne așteaptă triei noastre - Republica Moldova.
în viitor. La sfîrșitul lunii, va avea loc Congresul
Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, la Igor Dodon, Președinte al Republicii Moldova

IGOR DODON: UN EVENTUAL HAOS ÎN MOLDOVA UN REZULTAT AL VICTORIEI MAIEI SANDU
În videoblogul său „Președintele răspunde”, șeful statului a vorbit despre încercările oponenților politici de a
destabiliza situația din Moldova, despre haosul organizat în Parlament de către partidele de dreapta, procedura
de lustrație și inițiativele sociale pentru cetățenii țării.
DESPRE PROTESTUL FERMIERILOR
Protestul agricultorilor nu mai este unul economic.
Acesta s-a transformat în unul politic. Dacă inițial se
cereau bani, modificări în legislație, acum se cere demisia Guvernului și alegeri parlamentare anticipate. Ceea
ce confirmă încă o dată că în spatele acestui protest stau
liderii partidului Maiei Sandu și ai lui Andrei Năstase.
Cei care două săptămîni în urmă rupeau microfoanele
în Parlament, acum urcă cu tractoarele pe scările Parlamentului. Am organizat multe proteste, dar nu mi-am
permis niciodată acest lucru.
În ceea ce privește solicitările fermierilor. Solicitarea economică a fost să nu fie ridicată TVA. Și acest
lucru s-a întîmplat în această săptămînă în Parlament.
Deputați PSRM au venit cu așa inițiativă și am ajuns la
compromis. A doua solicitare - mai mulți bani pentru
agricultură. În primul rînd, ca să dai bani la agricultură
trebuie să-i iai de undeva. Noi nu putem tăia salarii,
pensii. Dar noi am găsit bani. În anul 2021 bugetul prevede majorarea Fondului de subvenționare de la 900 de
milioane la 1,1 miliarde de lei. De asemenea, au fost
votate alte legi, cum ar fi abrogarea ”legii miliardului”,
care vor permite să găsim și alte rezerve, 500-600 milioane care vor fi oferite la următoarele rectificări bugetare.
Al doilea pachet de cerințe sunt politice. Alegeri anticipate și demisia guvernului. Toți vrem acest lucru.
Însă, dacă Guvernul pleacă, cine va lua decizia de a da
aceste 500 de milioane de lei? Singuri pe voi vă blocați.
Eu propun să lăsați politica la o parte. Din 24 decembrie răspunderea o s-o poarte Maia Sandu. Stimați agricultori, voi o să vă aduceți aminte de Guvernul Chicu
și de Președintele Dodon ca de cele mai bune timpuri.
Și de aceste cuvinte o să vă aduceți aminte în curînd,
atunci cînd Sandu nu numai că nu o să vă ofere subsidii,
ea nici nu o să vorbească cu voi.
DESPRE BUGETE
ȘI POLITICA FISCALĂ
În primul rînd, este foarte important că acestea au
fost adoptate. În al doilea rînd, de regulă, aceste legi
sunt adoptate pe parcursul zilei și, în toți anii, ședințele
privind bugetele durau pînă noaptea tîrziu - aceasta este
o normă absolut legală. Ce s-a adoptat? Hai să enumerăm. 1000 lei pentru pensionari. Majorarea salariilor
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pentru medici cu încă 30%. O creștere de la 7% la 12%
a salariilor tuturor funcționarilor sau mai mult de 3 miliarde de lei. Creșterea fondului pentru subvenționarea
agriculturii la 1,2 miliarde de lei. Creșterea investițiilor
în infrastructură, și anume pentru aprovizionarea cu apă
cu 200 de milioane etc. Cine va îndrăzni să atace acest
buget?
Cît despre acuzațiile de „împărțire”. Toate amendamentele solicitate atît de Platforma DA, cît și de PAS
- TOATE au fost votate.
DESPRE ALTE LEGI IMPORTANTE
Au fost adoptate mai multe legi importante, dar
voi evidenția două. Pachetul de legi privind Găgăuzia.
Acest angajament nu s-a votat de peste 15 ani. A fost
creat un grup – deputați ai parlamentului, ai Adunării
Populare a Găgăuziei și experți internaționali. Ca rezultat, s-a venit cu proiecte bune, dintre care 2 din 3 au
fost votate.
Al doilea proiect important este abolirea cenzurii pe
canalele TV, care a fost introdusă de Plahotniuc prin
lege. Omul singur trebuie să aleagă ce să privească.
Unul vrea să se uite la Euronews, celălalt la televiziunea rusă, al treilea alege canalul unionist. Toată lumea
își alege singură ce să privească.
DESPRE MOȚIUNEA DE CENZURĂ
Moțiunea este o normă democratică obișnuită. Care
va fi șansa să fie votată? Consider că nu are șanse. Cel
mai probabil, nici cvorum la ședința Parlamentului nu
va fi. Ce va urma pînă la moțiune și ce va fi după, vom
vedea săptămîna viitoare, după inaugurarea noului
președinte.
Vor fi mai multe evenimente interesante, dar cum
am mai spus anterior – după 24 decembrie, toată responsabilitatea pentru situația din țară va trece pe umerii
președintelui ales. Îi dorim succes și suntem gata să o
ajutăm.
PROTESTELE ORGANIZATE
DE SANDU SUNT UN NONSENS
Igor Dodon a menționat că pronosticul pe care l-a
făcut mai devreme, că, dacă Maia Sandu va cîștiga
alegerile prezidențiale, haosul și destabilizarea se
vor instaura în Moldova, sa confirmat pe deplin.

„Ceea ce am spus acum
cîteva săptămîni este confirmat.
Reamintesc, am afirmat că dacă
voi cîștiga alegerile, cooperarea dintre guvern, parlament
și administrația prezidențială
va continua. Atunci am avertizat că, dacă adversarul meu va
cîștiga, se va instaura haosul și destabilizarea”, a subliniat Președintele Republicii Moldova.
”Cei care au cîștigat alegerile încearcă să provoace
destabilizarea în țară”, a spus Igor Dodon.
Șeful statului a menționat că Maia Sandu are toate
pîrghiile legale și oportunitățile de a evita tulburările
din țară. Cu toate acestea, ea a ales o altă cale, preferînd
să organizeze așa-numitul protest „în masă”, care a avut
loc în weekend.
„Noi nu am organizat proteste, pentru că ordinea și
pacea în societate sunt importante pentru noi”, a spus
șeful statului.
DESPRE LUSTRAȚIA
DIN STRUCTURILE DE STAT
În timpul videotranslării, Igor Dodon a subliniat că
salută inițiativa legislativă a PSRM privind lustrația.
Șeful statului a menționat că un astfel de proiect ar fi
trebuit votat încă în 2019, cînd Moldova a fost recunoscută ca stat capturat.
„Cred că anul trecut ar fi trebuit să votăm un astfel
de proiect cu blocul ACUM. Vorbim despre demisia tuturor șefilor de instituții de stat numiți în perioada lui
Vlad Plahotniuc. Anul trecut, statul a fost declarat capturat și pe baza acesteia a fost necesar să se ia o decizie
corespunzătoare”, a spus președintele.
Protejații oligarhului fugar Vlad Plahotniuc își pot
pierde posturile de șefi de instituții de stat, printre aceștia:
Consiliul Audiovizualului; Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal; Comisia Națională a Pieței
Financiare; Autoritatea Națională pentru Integritate;
conducerea Băncii Naționale; Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică; Agenția Națională pentru
Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației; Agenția Națională pentru Soluționarea
Contestațiilor; Consiliul Concurenței; Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

MOLDOVA ARE VIITOR
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ZINAIDA GRECEANÎI: OBIECTIVELE PRINCIPALE PENTRU ANUL 2021 –

PACE ÎN ȚARĂ, LUPTA CU PANDEMIA, ALEGERI ANTICIPATE

Doamna Greceanîi, cum a fost
ultima ședință a sesiunii de toamnă?
Proiecte importante, scandaluri. De
ce s-a lucrat pînă tîrziu?
- Ultima ședință a sesiunii a fost
foarte tensionată, deoarece au fost
dezbătute cele mai importante proiecte de lege, care sunt așteptate de majoritatea populației noastre, iar unele
proiecte privesc fiecare cetățean al
țării. Toate proiectele de lege care au
fost adoptate în acea zi erau pe ordinea de zi a ședinței parlamentului. Și
opoziția însăși a ales o strategie de
ignorare. Din păcate, unele forțe politice din Parlament preferă scandalul în
locul muncii, folosind metodele stradale în loc de dezbateri parlamentare
civilizate.
- Unul dintre cele mai „răsunătoare” proiecte a fost anularea „legii miliardului”. Opoziția vorbește
despre riscurile adoptării sale. Ce le
veți răspunde?
- Cînd a fost aprobată așa-numita
„lege a miliardului”, socialiștii au
protestat în parlament și pe străzi.
Atît PSRM, cît și Igor Dodon au
promis alegătorilor că vor obține abrogarea „legii miliardului”. S-a propus chiar inițierea unui referendum
național, care a fost blocat de Curtea
Constituțională pro-oligarhică la acel
moment. Acum PSRM a îndeplinit
această promisiune - am anulat „legea
miliardului”.
Despre ce este acestă lege. Prin implementarea acesteia, aproximativ 800
de milioane de lei au fost plătiți anual
de la bugetul de stat, adică din impozitele și taxele cetățenilor și întreprinderilor. Această povară a fost pusă pe
oameni pentru 25 de ani. Acum, acești
bani pot fi direcționați către nevoile
sociale, sprijinul afacerilor, inclusiv a
producătorilor agricoli.

- Printre inițiativele PSRM este și
ajutorul de 1000 de lei pentru pensionari. Despre ce este acest proiect?
- PSRM a promovat întotdeauna o
politică socială în sprijinul celor mai
defavorizate pături ale populației. La
inițiativa lui Igor Dodon, parlamentul
a aprobat proiectul PSRM, în cadrul
căruia peste 690 de mii de persoane,
pensionari și alte persoane a căror
pensie este mai mică de 4000 de lei,
vor primi 1000 de lei pînă la Paște.
În plus, alocația unică pentru
nașterea copilului va crește în noul an
cu 1160 lei (de la 8300 la 9460 lei).

- Dar ce ne puteți
spune despre reacția
opoziției?
- Aceasta a fost nu atît
furtunoasă, cît inadecvată. Ba pleacă din sala de
plen, apoi se întorc. Cererile opoziției sunt inconsistente și contradictorii:
ba guvernul trebuie să dea bani – ba
trebuie să plece, ba abrogăm legea miliardului – ba nu anulăm. Unele partide de
opoziție au organizat
recent zeci de proteste
prin care cereau anulaPSRM ȘI-A ÎNDEPLINIT
rea „legii miliardului”
și chiar au adunat pesPROMISIUNEA –
te 400.000 de semnături pentru a iniția un
AM ANULAT „LEGEA
referendum pe această
temă. Vorbim de PlatMILIARDULUI”
forma DA. Și deputații
PAS s-au opus anulării
și guvern. După ajustarea bugetului în legii, susținută anterior de Maia Sanvara viitoare, planificăm a treia etapă du. La alegerile parlamentare antici- o nouă creștere a salariului persona- pate, care vor avea loc anul viitor, oalului medical cu încă 40%.
menii vor decide cine a avut dreptate.
- Din cîte se cunoaște, și medicii
vor primi salarii majorate.
- Da, absolut corect. A doua etapă
de dublare a salariului medicilor - cu
30% de la 1 ianuarie 2021. Permitețimi să vă reamintesc că, la 1 septembrie anul curent, salariile lor au fost
deja majorate cu 30%. Aceasta a fost
propunerea lui Igor Dodon, care a fost
promovată de socialiști în parlament

- O inițiativă foarte importantă
pentru cetățenii de etnie rusă este
restabilirea statutului limbii ruse ca
limbă de comunicare interetnică. A
- Încă o lege importantă este anu- fost adoptată o lege...
larea majorării vîrstei de pensiona- PSRM a promis că va restabili
re.
dreptatea în privința limbii ruse și a făcut-o. Limba rusă și-a recăpătat statutul de limbă
de comunicare interetnică în Moldova, așa cum
fusese de mai bine de
DUPĂ AJUSTĂRILE
două decenii, pînă cînd
Curtea Constituțională
LA BUGET, ÎN VARA
a declarat legea învechită și a recomandat
ANULUI VIITOR
adoptarea unei noi legi.
PLANIFICĂM O NOUĂ
De asemenea, socialiștii
au îndeplinit o altă proMAJORARE, CU 40%,
misiune - de a restabili
traducerea prospectelor
A SALARIILOR PENTRU
pentru medicamente în
limba rusă.
LUCRĂTORII MEDICALI

- În 2016, PSRM s-a opus reformei
sistemului de pensie, care a ridicat vîrsta de pensionare la 63 de ani pentru
bărbați și femei. Am promis alegătorilor să anulăm această reformă antisocială, inumană. Astfel, Parlamentul
a redus vîrsta de pensionare la 57 de
ani pentru femei și 62 de ani pentru
bărbați. În ceea ce privește femeile
care au născut cel puțin 5 copii, acestea se vor pensiona la vîrsta de 54 de
ani. Legea va intra în vigoare peste un
an, din 2022.

www.socialistii.md

Partidul Democrat - 1,8
milioane de lei.
Acești
bani
vor
fi alocați chiar dacă
deputații din partidele de
mai sus au boicotat parlamentul. Nu voi enumera
alte aspecte ale acestor
legi, căci va dura mult
timp și spațiu. Deputații
PSRM au vorbit despre
ele în detaliu la briefinguri și în timpul sesiunii
plenare.

- Cele mai importante proiecte – a
bugetelor și politica
bugetar-fiscală. Aici au avut loc dezbateri aprinse...
- În primul rînd, au fost luate în
considerare practic toate amendamentele și propunerile opoziției. Inclusiv
cererile lor de investiții capitale pentru
primării. În special, fiecare fracțiune
care a venit cu inițiativă a primit exact
atîția bani pentru dezvoltarea satelor
și orașelor cît au solicitat, de exemplu: Platforma DA - 13 milioane de
lei, PAS (partidul lui Maia Sandu)
- 7,6 milioane de lei, - PRO-Moldova - aproximativ 5 milioane de lei, iar

tul trebuie dizolvat. Dar avem nevoie
de o foaie de parcurs legală, cine va fi
responsabil pentru îndemnizațiile sociale și plățile către fermieri? În acest
moment, socialiștii nu au primit un
răspuns oficial.
În ceea ce privește alegerile parlamentare anticipate. PSRM este un
partid care vorbește despre necesitatea lor încă din primăvara acestui an.
Credem că actualul corp legislativ,
care include mulți deputați care au
trecut de la un partid la altul, nu mai
are legitimitatea necesară.

- În acest moment, în Parlament
nu există coaliție, nu este majoritate.
- Este corect. PSRM nu va crea o
majoritate. Socialiștii, precum și Igor
Dodon, au anunțat că singura coaliție
care se poate forma în
actualul parlament ar
trebui să includă PSRM
și PAS, principalele
forțe politice din țară
PSRM A PROMIS
la momentul dat. La
inițiativa șefului staCĂ VA RESTABILI STATUTUL tului,
PSRM a propus
formarea unui grup de
LIMBII RUSE ȘI ȘI-A
lucru pentru discuții inONORAT PROMISIUNEA
formale cu fracțiunile
parlamentare,
pentru
a elabora o foaie de
parcurs cu pași legali,
necesari dizolvării par- În fața Parlamentului sunt lamentului și organizării alegerilor
tractoare, iar fermierii prostestea- anticipate. Potrivit calculelor, dacă
ză...
demersurile pentru dizolvarea parla- Parlamentul a decis să mențină mentului încep imediat, alegerile ar
rata actuală de TVA la produsele agri- putea avea loc în aprilie-mai. Parlacole la 8% pentru anul viitor, ceea ce mentarii opoziției au confirmat, de
este una dintre cererile fermierilor asemenea, acest lucru.
care protestează. Mai mult, din banii care au apărut ca urmare a anulă- În încheiere, cum va fi, în opirii „legii miliardului”, la propunerea nia Dvs, anul viitor?
unor deputați socialiști, vor fi alocate
- Suntem obligați să asigurăm mai
cîteva sute de milioane de lei pentru multe momente. În primul rînd și cel
finanțarea agriculturii în 2021. Rea- mai important este pacea și cel puțin,
mintesc că în anul acesta guvernul a o stabilitate relativă, chiar și în ciuplătit o sumă record de ajutor pentru da sezonului politic fierbinte care
agricultură - mai mult de 1 miliard de urmează. În al doilea rînd, trebuie să
lei.
asigurăm succesul în lupta împotriva
pandemiei, pentru a începe vaccina- Dna Greceanîi, ce va fi mai de- rea medicilor și a celor din grupa de
parte? Demisia Guvernului? Ale- risc. În al treilea rînd, reînnoirea Pargeri anticipate?
lamentului, prin alegeri anticipate, și
- Cred că deputații PAS ar trebui să formarea unui guvern în baza acestor
discute cu PSRM o „foaie de parcurs” rezultate, cît mai curînd posibil. Aces- acțiunile legale necesare pentru a re- tea sunt cele trei sarcini minimum pe
aliza ceea ce se dorește. Socialiștii au care le consider oportune pentru țară.
fost primii care au spus că parlamen-
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SOCIALIȘTII

LEGI PENTRU POPOR

VÎRSTA DE IEȘIRE LA PENSIE

A FOST MICȘORATĂ
Pentru persoanele care au lucrat pe perioada de plată a contribuțiilor în condiții
speciale de muncă timp de cel puțin 10
ani întregi, vîrsta standard de pensionare
este redusă cu 5 ani pînă la 9 ani și 6 luni,
în funcție de perioadă.
Reforma sistemului de pensii de stat
a fost efectuată în 2016 la propunerea
Amintim că înainte de aceasta, vîrsta guvernului condus de democratul Pavel
de pensionare era de 63 de ani atît pentru Filip. Apoi s-a decis creșterea treptată
a vîrstei de pensionare la 63 de ani, atît
bărbați, cît și pentru femei.
pentru femei, cît și pentru bărbați.
La inițiativa socialiștilor și
a Președintelui Igor Dodon,
Parlamentul a anulat reforma
care a fost în vigoare în țară
din 2016 și a redus vîrsta de
pensionare pentru femei la 57
de ani, iar pentru bărbați la 62
de ani.

CE PREVEDE LEGEA
Vîrsta de pensionare se reduce de la
63 de ani la 57 pentru femei și de la
63 la 62 de ani pentru bărbați.

Femeile care au născut și educat 5 și
mai mulți copii, se vor pensiona la
54 de ani.

Legea intră în vigoare la începutul lui 2022.

VOX POPULI
LUÎND ÎN CALCUL DURATA MEDIE A VIEȚII
ÎN MOLDOVA, ACEASTĂ LEGE ESTE FOARTE
NECESARĂ

Viața pensionarilor din Moldova este, probabil,
una dintre cele mai dificile în fosta Uniune Sovietică, dacă e să comparăm cu alte țări, foste republici.
Și durata vieții la noi este mai mică decît în țările
dezvoltate.
Iată de ce, inițiativa de reducere a vîrstei de
pensionare este foarte binevenită. Ținînd cont de
pensiile mici, oamenii pot continua să mai lucreze,
totodată să primească și salariu, și pensie.
Igor, 56 de ani

PRIMEȘTI PENSIE ȘI LUCREZI – REDUCEREA
VÎRSTEI DE PENSIONARE ESTE UN PAS BUN,
PE CARE TOȚI L-AU AȘTEPTAT

Situația privind pensiile în țara noastră este
îngrozitoare. Pensii mizere. Eu nu știu dacă voi
putea supraviețui doar cu o pensie. Am multă
energie la ai mei 52 de ani. Și mă voi strădui să
lucrez și să fiu activă cît mai mult timp posibil.
Micșorînd vîrsta de pensionare, statul ne oferă
posibilitatea să primim și pensie, și să lucrăm.
Sper că după reducerea vîrstei de pensionare,
socialiștii, împreună cu alte partide, vor avea grijă
și de creșterea pensiilor. Este următorul pas pe care
noi toți îl așteptăm.
Anghelina, 52 de ani
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CETĂȚENII NOȘTRI MERITĂ SĂ
FIE TRATAȚI CU RESPECT. ANUME
ACEASTA PREVEDE LEGEA RESPECTIVĂ
Moldova ocupă unul dintre ultimele locuri
în ceea ce privește speranța de viață a
pensionarilor. Un bărbat după pensionare,
trăiește în medie 4 ani, femeia ceva mai mult.
Am criticat creșterea vîrstei de pensionare
și am avertizat că situația se va înrăutăți. La
inițiativa noastră, Parlamentul a decis să revină
la termenele de pensionare anterioare - 62 de
ani pentru bărbați și 57 de ani pentru femei.
De asemenea, conform acestei legi, mamele cu
mulți copii (5 și mai mulți) se vor pensiona la 54
de ani. Ele merită acest lucru.
Vladimir Odnostalco,
deputat în Parlamentul RM

CE PREVEDE NOUA LEGE
VÎRSTA DE PENSIONARE

FEMEI

62
de ani

57
de ani

BĂRBAȚI
MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

LEGI PENTRU POPOR

„LEGEA MILIARDULUI” A FOST

ANULATĂ
LA INIȚIATIVA LUI IGOR DODON ȘI A
SOCIALIȘTILOR, PARLAMENTUL A ANULAT
„LEGEA MILIARDULUI”. DECIZIA A FOST
APROBATĂ CU VOTUL A 56 DE DEPUTAȚI.
Reprezentanții partidelor Maiei Sandu, Andrei
Năstase, Pavel Filip și Andrian Candu nu au susținut
proiectul dat. Mai mult, unii dintre ei au cerut să-l
excludă de pe ordinea de zi, după care au părăsit
ședința parlamentului.
Amintim că legea scandaloasă a fost adoptată de
guvernul lui Pavel Filip în octombrie 2016. După ce
au fost sustrași aproximativ 14 miliarde de lei din
cele trei bănci ale țării, Banca Națională le-a acor-

dat împrumuturi contra garanției guvernului pentru
aceeași sumă la 5% anual. Ulterior, autoritățile au
transferat acești bani în categoria datoriei de stat,
plasîndu-i pe umerii tuturor contribuabililor din
țară. După ce a preluat președinția, Igor Dodon a
venit în mod repetat cu inițiativa de anulare a acestei
legi și chiar a propus organizarea unui referendum
pe această temă, însă regimul lui Plahotniuc a fost
categoric împotrivă.
Nici partenerii de coaliție ai socialiștilor nu au
fost de acord cu acest lucru - mai întîi Maia Sandu și
Andrei Năstase, apoi democrații. Deputații PSRM
au propus să transfere fermierilor banii care vor
rămîne în bugetul statului după anularea „legii
miliardului” .

SCOPUL ANULĂRII „LEGII MILIARDULUI” ESTE SCOATEREA POVERII
FINANCIARE DE PE UMERII CETĂȚENILOR ȘI A BUGETULUI!
Știm cu toții povestea acestei obligații de a
acoperi furtul banilor din sistemul bancar din
contul bugetului.
Această povară pune pe umerii cetățenilor
sute de milioane de lei an de an, care pot fi
folosiți în medicină, sfera socială, agricultură
și alte domenii. Această povară nu ar trebui
folosită pentru a acoperi greșelile guvernelor, ce
nu și-au asumat responsabilitatea în momentul în
care au luat această decizie și nu au găsit surse
mai bune care n-ar impune cetățenii să returneze
acești bani!
Proiectul adoptat își propune să diminuieze
povara bugetară și să identifice o alternativă la
utilizarea acestor bani în alte domenii importante.

www.socialistii.md

Aș vrea să mă refer la cîteva cifre, doar în 2019
bugetul de stat a plătit 230 de milioane de lei cu
dobînda în valoare de 614 milioane de lei, în total
845 milioane de lei. În 2020, această povară s-a
ridicat la 853 milioane de lei, iar în 2021 statul
trebuia să plătească 868 milioane de lei de la
bugetul de stat.
Cetățenii nu trebuie să plătească pentru
greșelile guvernelor care și-au asumat aceste
responsabilități! Și noi, socialiștii, am corectat
această greșeală grosolană a autorităților
anterioare.
Petru Burduja,
deputat în Parlamentul RM
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LIMBILE SUNT PROTEJATE

A FOST ADOPTATĂ O NOUĂ LEGE PRIVIND FUNCȚIONAREA LIMBILOR

Partidul Socialiștilor a promis că va obține statut oficial pentru limba rusă și și-a onorat promisiunea. Am readus limbii ruse statutul
de limbă de comunicare interetnică, pe care îl deținea timp de 30 de ani, pînă cînd Curtea Constituțională a declarat „învechită” legea
din 1989 privind funcționarea limbilor și a recomandat o nouă lege. Noua lege creează condiții bune pentru dezvoltarea limbilor
tuturor grupurilor etnice care trăiesc în țara noastră.

CE PREVEDE ACEASTĂ LEGE

- Legea privind funcționarea limbilor
a fost aplicată în Moldova timp de 30 de
ani și nu a dus la o divizare a societății, nu
a creat probleme, totul a fost în ordine. Și
acum, cînd vrem să normalizăm situația,
ne acuzați că am creat tensiune, a spus
Țîrdea.
Deputatul a mai reamintit că în timpul
campaniei electorale, reprezentanții
acestor partide au vorbit despre acest
lucru, iar Maia Sandu chiar a promis că
va proteja drepturile minorităților de etnie
rusă, dar și a altor etnii.
- Și astăzi organizați acest circ și scuipați
în fața a 30% dintre cetățeni.
Bogdan Țîrdea,
deputat în Parlamentul RM

•

Statul garantează tuturor cetățenilor
posibilitatea de a studia limba de stat.

•

Republica Moldova oferă posibilitatea de a
folosi limba rusă ca limbă de comunicare
interetnică.

•

Limba rusă, în calitate de limbă de
comunicare interetnică, se folosește pe
teritoriul Moldovei împreună cu limba de
stat.

•

Statul garantează cetățenilor săi dreptul
de a-și dezvolta educația și cultura în limba
maternă.

•

În relațiile cu autoritățile, cetățenii
Republicii Moldova pot folosi limbile
moldovenească sau rusă, la alegerea lor.

•

În Găgăuzia și în locurile de reședință
compactă a minorităților etnice, dreptul

de a utiliza limba găgăuză și alte limbi
locale în relațiile cu autoritățile, este
garantat.
•

Actele oficiale ale autorităților sunt
redactate în limba moldovenească și
traduse în limba rusă, iar în Găgăuzia - și în
limba găgăuză.

•

Autoritățile statului vor primi
solicitările de la cetățeni atît în limba
moldovenească, cît și în limba rusă, iar în
Găgăuzia și în limba găgăuză.

•

Statul garantează dreptul cetățenilor la
educație în limba moldovenească și rusă.

•

Denumirea mărfurilor, produselor
alimentare, mărcilor comerciale,
prospectelor și alte informații vizuale sunt
scrise în limba de stat și rusă.

LEGEA PRIVIND FUNCȚIONAREA LIMBILOR ESTE UN PAS SPRE CONSOLIDAREA
SOCIETĂȚII ȘI ALINIEREA LA CELE MAI BUNE PRACTICI EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE

Noi, cetățenii Moldovei, suntem
divizați de 30 de ani în cetățeni buni
și cetățeni răi. În cetățeni simpli și
separatiști. În cei de dreapta și de
stînga. În pro-europeni și pro-ruși. În
unioniști și stataliști. Suntem divizați
după diferite criterii. Geografic,
lingvistic, politic. A sosit momentul
să unim treptat societatea.
Carol cel Mare a spus: „A ști o
altă limbă înseamnă a avea un al doi-
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lea suflet”.
Politicile lingvistice ar trebui să
ia în considerare diversitatea, să protejeze drepturile minorităților și să
reducă tensiunile din societate.
Limba vorbită de o persoană
este, de obicei, unul dintre elementele cheie ale identității sale. Legea
privind funcționarea limbilor clarifică unele aspecte ale reglementării utilizării limbilor diferitelor
grupuri etnice și popoare care trăiesc în țara noastră și, de asemenea, stabilește principiile de bază ale
funcționării limbii de stat, precum și
limba de comunicăre interetnică.
Acest proiect de lege a fost elaborat și discutat cu participarea
societății civile și a experților în domeniul dreptului internațional și al
drepturilor omului.
Legea se bazează, de asemenea, pe principalele documente ale
ONU, OSCE și UE, pe care Moldova
le-a semnat și ratificat. Printre acestea se numără Declarația Universa-

lă a ONU privind drepturile omului,
Convenția ONU privind drepturile
civile și politice, Convenția UE privind protecția minorităților naționale
și multe altele.
Motto-ul
festivalului
anual
desfășurat sub auspiciile Agenției
Relații Interetnice este Unitate prin
diversitate. Există familii în Moldova care vorbesc în diferite limbi. Și
trăiesc în pace și armonie. Noi, Moldova, suntem o mare familie.
Această lege este primul pas
spre consolidarea societății și aplicarea normelor democratice ale întregii lumi civilizate. Este evident că
noi, împreună cu societatea, trebuie
să monitorizăm implementarea și să
o îmbunătățim.
Nu ar trebui să ne limităm la o
singură limbă de comunicare interetnică, care astăzi este de facto limba rusă. Într-o zi, și engleza
poate deveni limba comunicării
interetnice în Moldova, alături de
rusă.

În
condițiile
Moldovei
cunoasșterea a trei limbi – de
stat, rusa și engleza, deschide o
perspectivă bună pentru cetățenii
noștri.
Gaik Vartanean,
deputat în Parlamentul RM

ODATĂ CU ADOPTAREA LEGII
PRIVIND FUNCȚIONAREA LIMBILOR,
VA FI ASIGURATĂ CORECTITUDINEA
ÎN COMUNICAREA CU FUNCȚIONARII

Cînd a fost anulată legea
anterioară privind limbile, am
simțit dispreț în atitudinea
funcționarilor de toate nivelurile – la SEL-uri, la registraturi
în policlinici, la asistența socială... Suntem recunoscători
deputaților din Parlament pentru faptul că au avut curajul să
adopte noua lege a limbilor. Cu
toții avem nevoie, atît rușii, cît
și moldovenii.
Evelina, 65 de ani

MOLDOVA ARE VIITOR
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PROSPECTELE LA MEDICAMENTE

VOR FI TRADUSE ÎN LIMBA RUSĂ

Această lege se axează pe protejarea
drepturilor consumatorilor, în primul rînd
a persoanelor în vîrstă, care se confruntă
cu o situație absurdă: atunci cînd cumpără
medicamente, ei nu se pot informa despre
doza de administrare, despre contraindicații
și efectele secundare. Acest lucru prezintă un
pericol grav pentru viața și sănătatea omului.
Prospectele pentru medicamente în limba
rusă nu vor afecta în niciun fel prețurile.

CE PREVEDE LEGEA

Informațiile pe ambalajul
medicamentelor și propsectele
de utilizare a medicamentelor
sunt prezentate în limba
moldovenească și rusă (la
cererea farmacistului).

Este interzis importul
medicamentelor în absența
informațiilor exacte și fiabile în
limba de stat și rusă.

Ala Darovanaia, deputat în Parlamentul RM

VOX POPULI
DISPONIBILITATEA PROSPECTELOR
PENTRU MEDICAMENTE ESTE O
CHESTIUNE DE SIGURANȚĂ A
CETĂȚENILOR

Faptul că persoanele în vîrstă nu
pot citi instrucțiunile pentru medicamente este foarte periculos pentru viața și sănătatea lor. Prospectele la medicamente trebuie să fie
disponibile tuturor, iar aceasta nu
este o chestiune de politică, ci de
siguranță a populației.
Elena, 67 de ani

LA VÎRSTA NOASTRĂ ESTE GREU SĂ ÎNVEȚI
O NOUĂ LIMBĂ ȘI NU ÎNTOTDEAUNA
ÎNȚELEGEM INFORMAȚIILE PREZENTATE

AM AJUNS ÎN SPITAL DIN CAUZA
CĂ NU AM ÎNȚELES CORECT
CONTRAINDICAȚIILE

Atunci cînd cumpărăm medicamente de la o farmacie, nu putem citi prospectele la acestea. Da, ne-ar
plăcea să cunoaștem limba de stat, dar pentru mulți
oameni nu există nici putere, nici posibilitate de a
învăța cel puțin la nivel elementar, ne mai vorbind
despre citirea prospectelor la medicamente. Noua
lege privind funcționarea limbilor ne va ajuta, cel
puțin, într-o chestiune atît de importantă ca medicamentele.

Este o lege foarte corectă. Eu însumi am ajuns la
spital pentru că luam un medicament care avea
contraindicații. Și nu am putut citi propsectul.
Există o mulțime de astfel de cazuri și noi,
vîrstnicii, suntem primii care ne confruntîm cu
ele. Traducerea prospectelor la medicamente
este echitabil și corect.
Lidia, 68 de ani

Petru, 72 de ani

A fost adoptat amendamentul socialiștilor la buget

SUSȚINEREA
PENSIONARILOR

1000 DE LEI
•

La Sărbătorile Pascale pentru toți care
au pensii mai mici de 4000 de lei

Sistemul de pensii din
Moldova în ansamblu trebuie reformat. Pînă se va întîmpla acest lucru, este necesar să
se facă tot posibilul pentru ca
cei mai vulnerabili dintre pensionari, pensia cărora este mai
mică de 3-4 mii de lei, să primească sprijin suplimentar de
la stat.
În toți acești ani, fracțiunea
noastră, fracțiunea PSRM, a
promovat și a propus în par-

lament diverse programe de
sprijinire a populației. Începînd de la familii numeroase - la persoane cu dizabilități.
De la familii tinere - la tineri
antreprenori. De la pensionari
- la veterani ai Marelui Război
pentru Apărarea Patriei și altor
conflicte. Este evident că în
anii în care eram în opoziție,
autoritățile nu ne-au acceptat
proiectele. În schimb, au furat
miliarde din sistemul bancar.
Oamenii simpli erau pe ultimul loc pentru ei.
Acum totul s-a schimbat.
Situația economică este la fel
de grea, dar facem tot posibilul împreună cu guvernul
pentru ca oamenii simpli să
devină o prioritate pentru
stat.
Vladimir Odnostalco,
deputat în Parlamentul RM

VOX POPULI
CU ASEMENEA PENSII, ORICE
AJUTOR ESTE IMPORTANT

Sunt o persoană solitară. Primesc o
pensie de 1800 de lei. Nu am alte venituri. Trebuie să mă limitez în toate. Ajutorul de o mie de lei este ridicol pentru
cineva, dar pentru mine este important.
Cu toate acestea, sper că într-o zi va
crește semnificativ și pensia.
Olga, 72 de ani

www.socialistii.md

AJUTORUL PENTRU PENSIONARI
ESTE UN GEST DE RESPECT FAȚĂ NOI

SOCIALIȘTII NU ÎNTORC
SPATELE LA PENSIONARI

Astăzi puteți auzi multe critici în adresa lui
Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor. Pot
spune un lucru: Dodon și socialiștii nu s-au întors niciodată cu spatele la pensionari și la alte
persoane vulnerabile. Ne-au ajutat mereu și
continuă să o facă.
Dumitru, 69 de ani

Cei 1000 de lei care ni se dau pentru
sărbători nu sunt un cadou. Aceasta este o
oportunitate pentru mulți dintre noi, care au
venituri limitate și la care facturile pentru
comunale consumă ultimii bani, pentru a
întîmpina sărbătorile cu demnitate. Acesta este
un gest de respect față de noi și îl apreciem.
Stela, 74 de ani
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PRINCIPALELE BUGETE ALE ȚĂRII
AU FOST APROBATE

La 18 decembrie 2020,
Vladimir Golovatiuc
a fost numit Ambasador
al Republicii Moldova în
Federația Rusă

„Bugetul țării aprobat, politica bugetar-fiscală, dar și bugetele de asigurări sociale și de asigurări obligatorii în medicină - este un pas înainte,
obligația statului față de cetățenii
țării, în primul rînd, față de mediul
de afaceri, sfera socială și medicină”
– astfel a comentat aprobarea proiectelor de lege de importanță vitală,
Vladimir Golovatiuc, președintele
Comisiei parlamentare pentru buget și finanțe, la sfîrșitul sesiunii de
toamnă a Parlamentului.

PREVEDERILE DE BAZĂ ALE BUGETELOR
•

Nu a fost susținută majorarea cotei TVA
pentru produsele agricole – de la 8% pînă
la 12%. Această cotă a rămas la nivelul de
8%;
Vor crește semnificativ cheltuielile pentru
salariile angajaților din sfera bugetară –
cu 1 miliard 200 milioane de lei;

•

•

•

•

Majorarea salariilor cu 30% pentru
lucrătorii medicali;

•

Îndemnizații unice de 1000 de lei pentru
pensionarii care au o pensie mai mică de
4000 de lei;

•

Proiecte de infrastructură (construcția
•
și reabilitarea drumurilor, iluminarea,
asigurarea cu apă potabilă): investiții de 1,6
miliarde de lei, Parlamentul a adăugat alte
400 milioane de lei, astfel, suma totală este
de circa 2 miliarde de lei;

Toate propunerile atît ale Partidului
Acțiune și Solidaritate (Maia Sandu), cît și
ale Platformei DA (Andrei Năstase) privind
investițiile capitale au fost susținute în
totalitate;
Plafonarea taxelor locale este un semnal
pentru mediul de afaceri pentru a încuraja
investițiile în localități, fără teama că
primăriile locale vor majora disproporțional
impozitele. Astfel, statul susține
businessul la nivelul teritoriilor, crește
numărul locurilor de muncă, majorează
salariile și încasările în bugetele locale;
Nu a fost micșorat plafonul pentru coletele
poștale de la 200 pînă la 100 de euro, din
care nu trebuie achitat TVA-ul – acesta a
rămas la nivelul precedent;

•

Va continua politica de subvenționare a
ratelor dobînzilor de la împrumuturile
bancare din partea bugetului de stat;

•

Va continua practica de susținere a
mediului de afaceri sau de subvenționare
a locurilor de muncă, cînd agenților
economici, angajatorilor le vor fi
compensate toate cheltuielile pentru
impozitele sociale, impozitul pe venit din
contul acumulării TVA. Adică, de facto,
din bugetul de stat în bugetele locale vor fi
alocate circa 14 miliarde de lei, în fondul
asigurărilor sociale – circa 10 miliarde de
lei, iar în fondul de asigurări în medicină
– 6 miliarde de lei. În total, din bugetul
de stat sunt prevăzute în acest scop peste
30 miliarde de lei, sau aproape 50% din
bugetul de stat.

VOX POPULI
MEDICII SUNT ADEVĂRAȚII EROII AI ZILEI DE ASTĂZI

Eu sunt fost lucrător medical. Știu foarte bine, cît de dificilă
este această activitate chiar și în condiții normale. Societatea
și politicienii ar trebui să le întindă o mînă de ajutor medicilor,
să simplifice munca lor la maximum. Și faptul că se majorează
salariul medicilor cu 30% reprezintă un semn de atenție față de
acești oameni, față de adevărații eroi ai zilei de astăzi.
Lidia, 52 de ani

FERMIERII AU AJUNS LA UN COMPROMIS CU GUVERNAREA –
TVA DE 8% ȘI MAJORAREA SUBVENȚIILOR

Noi, agricultorii, lucrăm în condiții dificile pentru ca ai noștri concetățeni
să consume produse autohtone, moldovenești, și nu de import. Noi am fost
îngroziți cînd am aflat despre planurile de majorare a impozitului pentru
produsele agricole pînă la 12%. Și ne bucurăm că a predominat bunul
simț și că TVA va rămîne la nivelul precedent. Eu le sunt recunoscător
deputaților Parlamentului pentru această decizie înțeleaptă.
Petru, 48 de ani

Datorită socialiștilor, regulile de impozitare a coletelor
poștale în anul 2021, nu se vor schimba
Parlamentarii au aprobat amendamentele deputatului PSRM Nichita Țurcan, privind politica bugetar-fiscală pentru anul 2021,
prin care se anulează prevederea despre impozitarea coletelor poștale a căror valoare depășește 100 de euro.
Potrivit proiectului inițial, elaborat de guvern, taxele pentru coletele ale căror valoare depășește 100 de euro, urmau să fie aplicate
de la 1 mai 2021. Socialiștii au propus să fie lăsat în vigoare limita
actuală de 200 de euro pentru acest tip de colete.
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Totodată, sa propus Ministerului Finanțelor ca în anul 2021, să
fie implementată achitarea online a TVA și a taxelor vamale pentru
achizițiile de peste 200 de euro pentru persoanele fizice.
Inițiativa PSRM a fost susținută de 56 de deputați.

Nichita Țurcan,
deputat în Parlamentul RM
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PARLAMENTUL A ELIMINAT RESTRICȚIILE

PRIVIND DIFUZAREA POSTURILOR DE TELEVIZIUNE RUSE
Parlamentul a votat în lectura a doua pentru amendamentele la Codul serviciilor media
audiovizuale, care creează oportunități pentru revenirea în emisie în volum deplin a programelor televizate și radiofonice din Rusia. La sfîrșitul anului 2017, aflat sub controlul Partidului Democrat sau pur și simplu, a lui Vlad Plahotniuc, parlamentul a aprobat
așa-numita lege privind combaterea propagandei străine. Au fost interzise programele
informative și cele analitice cu conținut militar și politic, realizate în țările care nu au ratificat Convenția Europeană privind Televiziunea Transfrontalieră, printre care este și Rusia.
Această restricție a fost anulată.

VOX POPULI

CENZURA DE STAT A TELEVEZIUNII INADMISIBILĂ

NU CENZURII!!!

Acest proiect anulează cenzura din spațiul televizat
moldovenesc. Telespectatorul este unicul și principalul
arbitru care decide ce să vizioneze, cînd, cum și unde. În
cazul dat, telecomanda televizorului este acel instrument
democratic care funcționează mai corect decît orice lege
represivă, care interzice posturile de televiziune și emisiunile televizate.
Adela Răileanu,
deputat în Parlamentul RM

De ce trebuie să decidă cineva penru mine, ce să
vizionez la televizor și ce nu? Eu plătesc impozite
din care televiziunea există. Vreau să mă informez
din diferite surse – și de la Euronews, și de la Pervîi
Kanal din Rusia. Sunt o persoană suficient de matură
pentru a face concluzii. Le mulțumesc deputaților
socialiști care au readus emisiunile rusești și mi-au
apărat dreptul pentru obținerea informației!
Dumitru, 57 de ani

STADIONUL REPUBLICAN A REVENIT
ÎN PROPRIETATEA STATULUI

TRANSMITEREA STADIONULUI REPUBLICAN PENTRU
CONSTRUCȚIA AMBASADEI A FOST APROBATĂ CU
ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI

CE PREVEDE LEGEA
•

Se anulează legea din 2018 cu
privire la vînzarea teritoriului
Stadionului Republican către
Ambasada SUA.

•

Stadionul Republican revine
în lista complexurilor sportive
din jurisdicția Ministerului
Tineretului și Sportului al
Republicii Moldova.

www.socialistii.md

•

Stadionul Republican devine
proprietate publică, pe care
este interzisă construcția unor
alte obiecte, în afară de cele
de menire social-culturală și
sportivă.

Stadionul Republican este un patrimoniu național al
Moldovei. Legea din anul 2018, care permite vînzarea
stadionului către Ambasada SUA, a fost aprobată cu grave
încălcări, fără a fi discutată cu societatea și specialiștii, cu
societatea civilă și autoritățile municipale ale Chișinăului.
La aprobarea acesteia, au fost încălcate un șir de articole ale
Constituției Republicii Moldova și, în primul rînd, articolul
2(1), în care este indicat faptul că suveranitatea națională
aparține poporului Moldovei. Decizia cu privire la vînzarea
stadionului către Ambasada SUA a provocat un val de
indignări din partea societății moldovenești. Totodată,
nu poate fi luată nicio decizie cu privire la obiectivele
imobiliare din Chișinău fără a lua în calcul Planul Urbanistic
General al capitalei.
Grigore Novac,
deputat în Parlamentul RM
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LEGI PENTRU POPOR

IRINA VLAH, DESPRE ADOPTAREA ESTE UN MARE
LEGILOR CU PRIVIRE LA GĂGĂUZIA: PROGRES
Irina Vlah, bașcanul Găgăuziei, salută aprobarea în lectura a doua a amendamentelor la Legea privind organizarea administrativ-teritorială și la Legea privind
administrația publică. „Acesta este un mare progres, luînd în calcul faptul că proiectele au fost elaborate încă în anul 2016, cu susținerea unui grup de experți europeni”, a menționat ea pe pagina sa de pe o rețea socială. Proiectele se bazează pe
cele mai bune practici europene și constituie o treaptă importantă în dezvoltarea
democratică a Moldovei și a Autonomiei Găgăuze în componența Republicii Moldova, a adăugat Vlah.

Dezamăgește faptul că proiectele au fost politizate de către unele partide care sunt
reprezentate în parlament și nu au fost susținute pe larg de către deputații tuturor
fracțiunilor. De asemenea, regret că nu a fost susținut în lectura a doua cel de-al treilea
proiect de lege cu privire la amendamentele la Legea privind statutul juridic special al
Găgăuziei (Gagauz-Yeri), elaborată în cadrul Grupului de lucru interparlamentar format
din deputați ai Parlamentului Moldovei și ai Adunării Populare a Găgăuziei, cu ajutorul
experților naționali și europeni.
Irina Vlah, Bașcanul UTA Găgăuzia

CE PREVEDE PACHETUL DE LEGI
•

Fiind parte componentă a Moldovei,
Găgăuzia decide de sine stătător, în limitele
competențelor sale, problemele politice,
social-economie și culturale, în interesele
populației.

•

Autoritățile din Găgăuzia primesc
statutul de organe ale administrației
publice de un nivel special, cu definirea
competențelor Adunării Populare a
Găgăuziei, Bașcanului Găgăuziei și

•

Modificările în statutul Găgăuziei se
efectuează în corespundere cu Legea
privind statutul juridic special al
Găgăuziei.

Statutul special al Autonomiei este
reglementat prin Legea privind statutul
juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) din
anul 1994, precum și de Constituția țării.

•

Organizarea administrativă a Găgăuziei,
modificarea hotarelor orașelor și satelor
și denumirile acestora țin de competența
exclusivă a Adunării Populare a Găgăuziei.

PACHETUL DE LEGI CU PRIVIRE LA GAGAUZIA
A TRECUT CU SUCCES EXPERTIZA UNIUNII EUROPENE

GĂGĂUZII APRECIAZĂ POZITIV EFORTURILE
PARLAMENTULUI ȘI ALE SOCIALIȘTILOR DE
CONSOLIDAREA A ÎMPUTERNICIRILOR GĂGĂUZIEI

Proiectele de lege cu privire la statutul Autonomiei Găgăuze au fost
aprobate în forma inițială, elaborată de grupul comun de lucru al
Parlamentului Moldovei și Adunării Populare a Găgăuziei. Aceste
proiecte de lege au obținut expertiza Uniunii Europene și au primit
o notă pozitivă. Exprim recunoștință colegilor mei care au susținut în
întregime aprobarea în lectura a doua a legilor cu privire la statutul
Găgăuziei.

Există pericolul pierderii sau cel puțin al slăbirii statutului nostru,
al Autonomiei Găgăuze. Începînd cu anii 90, administrația
centrală a Moldovei a mai tăiat din împuternicirile noastre, în
mod intenționat, în pofida legii din anul 1994. Parlamentul
Moldovei a demonstrat înțelepciune și responsabilitate,
aprobînd două legi care reglementează statutul Autonomiei
Găgăuze. Poporul nostru va aprecia aceste eforturi. Totodată,
noi am înțeles cine sunt cu adevărat prietenii Găgăuziei.

Alexandr Suhodolski,
deputat în Parlamentul RM
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•

Comitetului Executiv al Găgăuziei. Astfel, se
concretizează relațiile dintre autoritățile
UTA Găgăuzia și organele centrale ale
puterii de stat ale Republicii Moldova.

Fiodor Gagauz, deputat în Parlamentul RM

MOLDOVA ARE VIITOR
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IGOR DODON, DESPRE MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI:

GUVERNUL CHICU NU VA DEMISIONA DIN MOFTURILE CUIVA
- Ion Chicu este un adevărat profesionist și el conștientizează responsabilitatea pe care o are în fața
cetățenilor și a țării. De aceea
prim-ministrul nu va demisiona
din cauza mofturilor cuiva ori
sub presiunea cuiva, a dat asigurări Igor Dodon în cadrul
unei emisiuni la un post de televiziune privat.

OAMENII TREBUIE
SĂ ȘTIE CĂ DUPĂ 24
DECEMBRIE, NOUL
PREȘEDINTE VA FI
RESPONSABIL DE TOATE

față situației. În continuare, Maia
Sandu va răspunde pentru tot ceea
ce se va întîmpla în țară, a reiterat
Dodon.

- Oamenii trebuie să știe că
după 24 decembrie (ziua inaugurării Maiei Sandu, - nota red.),
noul președinte va fi responsabil
de toate. Pînă la inaugurare, responsabilitatea este a noastră, după – a Maiei Sandu, care cere demisia guvernului. Dar acesta nu va pleca sub presiuȘeful statului a reamintit că guver- nea lui Sandu, a reprezentanților opoziției sau a oamenilor din stradă. Acest
nul Chicu a fost nevoit să se confrunte cu guvern va pleca doar atunci cînd noi, împreună, vom decide că inițiem profoarte multe provocări – pandemie, sece- cedura de anunțare a alegerilor anticipate, a spus el.
tă, alegerile prezidențiale și altele, dar a făcut

PRIM-MINISTRUL ION CHICU, DESPRE PROTESTELE FERMIERILOR
CONSIDER CĂ SOCIETATEA NU DOREȘTE ȘI ÎN CONTINUARE SĂ FIE LUAȚI BANI DE LA MEDICI ȘI DAȚI LIDERILOR AGRICOLI

- Cei care se află în fața parlamentului nu plătesc impozite,
iar dacă plătesc un leu, primesc trei înapoi. Nu cred că societatea este pregătită și în continuare să fie luați bani de la medici
și să fie dați liderilor agricoli, mai ales că anul acesta s-au făcut
plăți record din bugetul de stat pentru agricultori – 1,2 miliarde de lei.
În istoria țării, chiar și în anii cei mai buni, niciodată nu s-au
acordat atîția bani, repet, din contul contribuabililor – nu al celor din Ștefan Vodă și din Căușeni, nici al lui Vasile Colța din
Hîncești, ci din contul pedagogilor, medicilor, persoanelor care

și-au adus contribuția la buget, a menționat Chicu, citat de
actualitati.md.
Nu cred că în autorizația pentru organizarea protestului este indicată permisiunea de a urca pe scările
Parlamentului cu tractoarele, mai ales că aceste tractoare sunt achiziționate din impozitele achitate de polițiști,
pedagogi, medici, angajații din domeniul culturii, a declarat premierul Ion Chicu, reacționînd la protestul agricultorilor în cadrul căruia patru polițiști au fost traumatizați.

REVENDICĂRILE FERMIERILOR AU FOST ÎNDEPLINITE
PRACTIC TOATE REVENDICĂRILE PRODUCĂTORILOR AGRICOLI PROTESTATARI AU FOST ÎNDEPLINITE

FONDUL DE SUBVENȚII
ÎN AGRICULTURĂ S-A MAJORAT
PÎNĂ LA SUMA RECORD DE
Cunoscutul
economist
Mihail Poisik a declarat la
postul de radio Sputnik Moldova că revendicările economice ale fermierilor sunt
folosite doar pentru destabilizarea situației politice din
țară. Economistul a precizat
că în toată lumea, în agricultură există asigurarea în
caz de situații excepționale,
cum ar fi seceta, inundațiile

1.2

miliarde de lei

sau grindina. În Republica
Moldova, această practică
oferă rezultate foarte bune
acolo unde este aplicată.
„În țara noastră, asigurarea
în proporție de 50% a fost
subvenționată de stat timp de
cîțiva ani. Acum, s-a decis să
se stabilească nivelul de 70%
și aceasta este foarte bine”, a
declarat Poisik.

TVA

PENTRU PRODUSELE AGRICOLE
RĂMÎNE LA NIVELUL PRECEDENT DE

8%

La inițiativa lui Igor Dodon și a socialiștilor, anularea acestei legi și chiar a propus să se
parlamentul a anulat „legea miliardului”. organizeze un referendum în acest sens, însă
Decizia a fost aprobată cu voturile a 56 de regimul lui Plahotniuc a fost categoric împodeputați. Reprezentanții partidelor Maiei San- trivă. Nici partenerii de coaliție ai socialiștilor
du, lui Andrei Năstase, lui Pavel Filip și al lui nu au fost de acord cu aceasta – mai întîi Maia
Andrian Candu nu au susținut
proiectul. Ba mai mult, unii A FOST ANULATĂ
dintre ei au cerut excluderea
acestuia din agenda ședinței, „LEGEA MILIARDULUI”
iar ulterior au părăsit ședința
ACEST LUCRU PERMITE
parlamentului.
ALOCAREA PENTRU SUSȚINEREA
Reamintim că legea controFERMIERILOR A PESTE
de lei
versată a fost adoptată de către guvernul lui Pavel Filip în
luna octombrie 2016. După ce din trei bănci Sandu și Andrei Năstase, iar după aceasta și
ale țării noastre s-au sustras circa 14 mili- democrații. Deputații PSRM au propus ca
arde de lei, Banca Națională le-a oferit, sub banii care vor rămîne în bugetul de stat
garanția guvernului, credite în aceeași sumă, după anularea acestei legi să fie alocați
cu o dobîndă de 5% anual. În consecință, pentru sprijinul agricultorilor.
autoritățile au transformat acești bani în
datorie de stat, punînd-o pe umerii tuturor contribuabililor țării. Preluînd funcția
de Președinte, Igor Dodon
a înaintat de nenumărate
ori inițiativa cu privire la

600
milioane

REVENDICĂRILE ECONOMICE
ALE FERMIERILOR SUNT UTILIZATE
PENTRU DESTABILIZAREA SITUAȚIEI
POLITICE DIN ȚARĂ
www.socialistii.md
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INTERVIU
SUSȚINEREA AGRICULTORILOR

ADEVĂRATELE SCOPURI
ALE AGRICULTORILOR

Inițial, agricultorii s-au revoltat din cauza propunerii de a majora cota TVA. Noi, socialiștii, i-am auzit
Protestele fermierilor au fost provocate de situația
și cota TVA nu va fi schimbată, în deplină corespunclimaterică dificilă, din cauza căreia ei au suportat pierdere cu revendicarea protestatarilor.
deri.
Pe lîngă faptul că agricultorii au primit
Personal consider că protestele ar trebui să fie orcompensații pentru culturile de grupa întîi, Guganizate de o asociație a fermierilor, sindicate pentru
vernul evaluează acum posibilitatea achitării
ca să fie clar că revendicările înaintate vizează toți
compensațiilor pentru culturile de grupa a doua.
reprezentanții ramurii și nu doar anumiți lideri sau anuÎn prezent, se efectuează plățile din asistența umamite persoane.
nitară oferită de Federația Rusă.
Cu părere de rău, noi știm că un număr mare de protesÎn bugetul pentru anul viitor au fost identificatatari sunt apropiați ai anumitor partide politice și acest lucru îl
te oportunități suplimentare și mărimea
confirmă lozincile politice care au început să
subvențiilor este deja de peste un miliard de
răsune – „alegeri anticipate”, „jos cutare” etc.
Dar ar trebui să răsune revendicările econo- PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PARLAMENTARE A PSRM lei și, prin intermediul Agenției de Intervenție
și Plăți pentru Agricultură, vor fi achitate
mice de a oferi ajutor agricultorilor.
compensații pentru culturile din grupa a doua.
OPOZIȚIA VORBEȘTE DESPRE
DIFERITE SCENARII
ACCENTELE PRINCIPALE
ALE BUGETULUI
Acum, însuși conceptul „opoziție” a devenit unul vag, întrucît peste cîteva zile, cei care se numesc acum opoziție vor obține puterea. După inauÎn primul rînd, bugetul are o orientare socială, în care au
gurarea președintelui, Partidul PAS va deveni parte a guvernării, pentru că
fost incluse numeroase inițiative sociale pentru populație –
instituția președintelui este parte a puterii executive și, împreună cu guvermajorarea salariilor pentru medici și alți angajați din sfera
nul, exercită anumite obligații.
bugetară, prestații pentru categoriile social-vulnerabile – noi
De aceea ar fi bine ca și președintele ales, Maia Sandu să iasă în fața
continuăm să acordăm asistență socială în valoare de 1000
agricultorilor și să-i asculte, să le propună anumite soluții, pentru că oride lei pensionarilor cu ocazia sărbătorilor pascale ș.a.
cum, revendicările agricultorilor vor fi în vizorul guvernului său.
Și toată această asistență este într-adevăr inclusă în buget
și va fi achitată.
ARE OPOZIȚIA SPECIALIȘTI PROFESIONIȘTI
PENTRU GUVERNAREA ȚĂRII?

CORNELIU FURCULIȚĂ

Este o întrebare interesantă, pentru că nimeni dintre candidați, în afară
de Igor Dodon, nu a spus ce va fi după alegerile propriu-zise. Nimeni nu
a spus că după alegeri, în locul promisiunilor de a majora pensiile, de a
construi drumuri, salarii pentru medici și profesori... ei vor începe să ceară
alegeri parlamentare anticipate. Cheltuile mari pentru organizarea acestora
ar fi putut fi oferite pentru compensații fermierilor.
„LEGEA MILIARDULUI”
Mai multe partide au specificat în programele lor despre anularea acestei
legi, mulți au organizat proteste, au colectat semnături. Și iată că se întîmplă
minunea, cînd socialiștii și-au îndeplinit promisiunea și au anulat această
lege, alte partide au început să declare pe neașteptate că aceasta va provoca
anumite dificultăți. Oare chiar aceste partide nu s-au gîndit la urmări atunci
cînd au inițiat anularea „legii miliardului”? Noi însă declarăm responsabil
că legea poate fi implementată și că Banca Națională are suficiente rezerve
pentru activitate.
Este necesar doar să fie aplicată corect legea și dacă viitorul guvern nu
va face față, noi avem specialiși buni care vor spune ce trebuie de întreprins.
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DE CE NU AU AJUTAT
PÎNĂ ACUM?
Cu părere de rău, noi vedem că forțele politice care acum
ne critică, nu au acordat anterior vreun ajutor pensionarilor,
spunînd că bani nu-s, răbdați.
Iar noi am făcut tot posibilul și vom face la fel și pe viitor,
pentru ca bugetul să fie orientat social.
BILANȚUL
SESIUNII PARLAMENTARE
Sesiunea parlamentară a fost dificilă din cauza faptului că
a coincis cu campania electorală prezidențială. Noi am sperat că după alegeri, spiritele se vor calma și noi vom începe
să lucrăm activ. În perioada campaniei, nimeni nu a declarat
despre necesitatea alegerilor parlamentare anticipate. Însă
colegii noștri se ocupă numai cu aceasta, deși eu nu cred că
pentru pensionari contează cînd anume vor avea loc alegerile
parlamentare – în luna mai sau la toamnă. Pentru ei contează
dacă vor primi pensii și asistență. Anume din acest considerent noi am aprobat bugetul țării.

MOLDOVA ARE VIITOR
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STRATEGIA PARTIDELOR DE DREAPTA:
HAOS ÎN PARLAMENT ȘI ÎN STRADĂ?

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM, Vlad Batrîncea relatează ce sa întîmplat în cadrul ședinței Parlamentului de la
începutul lunii decembrie, pe care
opoziția de dreapta a transformato în haos.
Opoziția de dreapta a venit la
acea ședință cu un anumit scop, indiferent de ceea ce s-ar fi întîmplat în
acea zi în Parlament. În timpul alegerilor prezidențiale, noi am preîntîmpinat oamenii că în cazul victoriei
Maiei Sandu, următoarea etapă va fi
„războiul” ei cu parlamentul și cu
guvernul pentru a-l demite. De aceea, indiferent de ce am fi propus noi
în Parlament, ei ar fi urmat agenda
lor. Pe calea escaladării și a desta-

bilizării, pentru că, potrivit „metodicii” lor,
acest lucru ar trebui
să aducă rezultatele
palpabile la alegerile parlamentare
anticipate.
Evident, lupta
opoziției ar putea
prevedea asemenea
metode. Și noi „făceam
gălăgie” pe vremea noastră, dar noi nu am trecut niciodată
la încăierări, nu am depășit hotarele
și liniile roșii.
Vlad BATRÎNCEA,
vicepreședintele Parlamentului RM

MITINGUL SIMPATIZANȚILOR LUI SANDU - A EȘUAT

Președintele ales, Maia Sandu și simpatizanții săi,
nemulțumiți de legile aprobate de majoritatea parlamentară la inițiativa Partidului Socialiștilor, au organizat o serie de acțiuni de protest împotriva activității
Parlamentului țării, în pofida pandemiei de COVID-19.
Protestul nu a reușit. Nu au reușit să umple Piața Marii Adunări Naționale. Conform datelor poliției, în PMAN
s-au adunat cel mult 5-7 mii de persoane. Acest lucru se
vede din imaginea realizată cu o dronă în timpul mitingului. De fapt, acest lucru nu a împiedicat organizatorii să
mărească numărul de participanți de tocmai 10 ori.
Astăzi, putem auzi că Sandu a ales unioniștii în
calitate de „actori secundari”. Cică, ea nu are propriul
activ stradal – că doar nu va aduce în centrul Chișinăului
diaspora din Europa, în plină componență. Nu e chiar așa.
Unioniștii nu au fost „actori secundari” – aceștia au fost organizatori, participanți și moderatorii mitingului. La tribună vorbeau tot aceia care s-au legat strîns de ideea lichidării
statalității moldovenești.
Au răsunat și cuvîntările respective. Octavian Țîcu a
declarat că problema principală a Moldovei nu este atît Do-

don cît Rusia putinistă. „Cizma lui Putin a ajuns în Moldova ca la ea acasă”, a declarat Țîcu.
Un alt înflăcărat al mitingului, fostul primar de Chișinău,
Dorin Chirtoacă, cel care a pierdut alegerile primarului și
cele prezidențiale, a declarat: „Cei care trăiesc pe celălalt
mal al Prutului au o viață mai bună, în NATO și în Uniunea
Europeană. Și cei de stînga, și cei de dreapta, și unioniștii,
și proeuropenii – noi toți trebuie să fim uniți. Noi trebuie
s-o susținem pe Maia Sandu, pentru ca să avem și o viață
bună, și fonduri europene. Unire!”.
Astfel, Chirtoacă a plasat-o în același rînd pe Maia Sandu și ideea unirii cu Romînia. „Unire – înseamnă Sandu,
Sandu – înseamnă Unire”. Cineva ar putea afirma că, prin
declarațiile lor de acest gen, Chirtoacă și Țîcu au expus-o
pe concurenta lor de pe eșichierul de dreapta. Altfel cum
poate fi explicată oferirea tribunei de către organizatori
anume unioniștilor?
De fapt, la miting au fost figuranți. Aceștia au fost politicienii cărora nu le-a fost oferit cuvîntul la miting. Este
vorba despre fostul coleg al lui Sandu, coorganizatorul
blocului ACUM, Andrei Năstase. A fost și Andrian Candu,

finul de cununie și cel mai apropiat susținător al lui Vlad
Plahotniuc. De asemenea, a fost Renato Usatîi, care a venit
din Germania și și-a adus pe piață cîțiva simpatizanți, dar
s-a constatat că numai pentru a sta și pentru a flutura cu un
drapel la mitingul care era condus de unioniști și rusofobi.
Mitingul s-a finalizat cu adoptarea unei rezoluții care
conținea cerințe privind demiterea guvernului și dizolvarea parlamentului, dar și amenințări obscure despre „ultima
avertizare”. La nimic altceva decît la vorbe aruncate în vînt
nu sunt capabili adepții lui Sandu. De fapt, această acțiune
a avut cel puțin un folos: mulți și-au scos măștile de pe față,
în sens direct și indirect. Toți au văzut cine și ce reprezintă
la acțiunile de protest și ce rol are fiecare.
Iar la Chișinău și în alte regiuni ale Moldovei, statistica
îmbolnăvirilor de coronavirus continuă să bată recordurile.
Noi însă înțelegem că cei care au scos oamenii în centrul
Chișinăului nu poartă nicio vină. Acești „oameni buni” sunt
sfinți și fără păcate (neprihăniți) și nu răspund niciodată
pentru nimic.
Octavian ȘMÎCU

MITINGUL „CONSOLIDĂRII” AL PREȘEDINTELUI NOU ALES S-A TRANSFORMAT
ÎNTR-UN MITING MODEST AL UNIONIȘTILOR, CU 6-7 MII DE PERSOANE.
www.socialistii.md
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CHIȘINĂU

TRANSFORMĂRILE ÎN CHIȘINĂU AU DEMARAT
Prin eforturi comune, noi am obținut multe în ceea
ce ține de dezvoltarea infrastructurii în condițiile pandemiei de coronavirus și în cele birocratice.
Noi am lucrat în toate sferele pentru a asigura la nivel
local transparența, participarea tuturor cetățenilor și realizarea unor proiecte ambițioase. Mulți credeau că acest

lucru este imposibil, dar noi înțelegeam că putem obține
multe dacă dorim.
Eu pot vorbi la nesfîrșit despre proiectele de infrastructură, inițiativele sociale și cele economice, realizarea scopurilor în domeniul arhitecturii orășenești și dezvoltarea
suburbiilor. Toate acestea au menirea de a crește calitatea
vieții în municipiu.

În anul curent, noi am reușit împreună cu echipa,
să realizăm proiecte de infrastructură:
REPARAȚIA unor trotuare în capitală, pe străzile
A. Pușkin și G. Bănulescu Bodoni, pe bulevardul
Moscovei, pe străzile N. Testemițanu, I. Pelivan, Calea
Ieșilor, Zelinski;
REABILITAREA străzilor Albișoara, N.
Testemițanu, I. Pelivan, M. Costin, D. Alighieri;
REABILITAREA pasajelor subterane – unele sunt
finalizate, altele sunt încă în proces de lucru;
APROBAREA unor proiecte de amploare, cum ar fi
„Deșeurile casnice solide din Chișinău”, „Eficiența
energetică – izolarea termică a instituțiilor publice”;

REABILITAREA aleii de pe bv. Mircea cel Bătrîn;

MODERNIZAREA transportului public;

ÎNCEPUTUL reabilitării străzii I. Creangă;
CURĂȚAREA rîului Bîc;
ELABORAREA
Planului Urbanistic
General și a Strategiei
de dezvoltare a
municipiului Chișinău;

CURĂȚAREA
orașului de
panourile publicitare
ilegale și de gherete;

DEZVOLTAREA proiectelor în suburbii și alocarea
pentru acestea a unei sume record de 100 milioane
de lei din bugetul municipal.

RESTABILIREA mai multor parcuri și zone verzi în
toate sectoarele: parcul La Izvor, scuarul Bucuriei,
scuarul Mihai eminescu, scuarul Doina și Ion
Aldea-Teodorovici, scuarul de pe str. Dokuceaev,
scuarul de pe str. Kiev, scuarul Mezon, parcul
Alunelul, Parcul Afganez, lucrările în parcul Valea
Trandafirilor, în pădurea Butoiaș, crearea unor
scuaruri noi pe str. Liviu Deleanu, amenajarea
intrărilor în parcul Valea Morilor, dar și multe altele.

Pentru anul 2021, am stabilit următoarele scopuri
de dezvoltare a municipiului Chișinău:
ACHIZIȚIA autobuzelor de care
avem nevoie urgentă;

Dacia și str. Calea Ieșilor, trotuarelor
din sectorul Centru;

PRELUNGIREA a două străzi
importante – bv. Mircea cel Bătrîn
pînă la str. Bucovinei, precum și a
străzii Industriale;

MODERNIZAREA iluminatului;

REABILITAREA mai multor străzi,
de exemplu, 31 August 1989 –
Tighina, str. I. Creangă;

INVESTIȚIILE în proiectele din
domeniul sănătății și educației;

ACHIZIȚIA tehnicii de curățare în
oraș;

INVESTIȚIILE în suburbii și crearea
unor condiții bune pentru locuitorii
RESTABILIREA trotuarelor de pe bv. acestora.
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AVEM MULT DE LUCRU ȘI ACESTA ESTE ABIA ÎNCEPUTUL.
SUNT SIGUR CĂ VOM PUTEA FACE MULT MAI MULTE.
NOI TREBUIE SĂ REALIZĂM TOT CE NE-AM PROPUS.
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ANALITICĂ
CE REPREZINTĂ ÎN REALITATE
NOUL PREȘEDINTE ALES AL RM
De câțiva ani, M. Sandu și susținătorii
ei promovează diferite mituri în
societate, încercînd să intoxice și să
inducă în eroare oamenii cinstiți. Avînd
în vedere că peste o sută de mass-media
și 102 de ONG-uri din rețeaua Soros o
susțin pe lidera PAS, acest lucru ei i-a
reușit parțial.
DESPRE UNITATEA
LUPILOR ȘI OILOR
Ați observat că M. Sandu și dreapta
în general cântă aceeași melodie de patru
ani la rând - despre divizare în societate?
Cică noi, cerând respectarea drepturilor
noastre, divizăm societatea, iar ei,
încălcînd aceste drepturi, o consolidează.
Ei au interzis limba moldovenească
la 5 decembrie 2013 printr-o decizie
a Curții Constituționale, numind-o
română. Apoi știrile rusești au fost
interzise pe 7 decembrie 2017. Ulterior,
statutul limbii ruse a fost anulat prin
decizia Curții Constituționale din 4 iunie
2018. De asemenea, plata miliardului
furat a fost pus pe umerii cetățenilor pe
26 septembrie 2016. Acest lucru a fost
făcut personal de P. Filip, noul „luptător
împotriva hoților”! În așa mod, pas cu
pas, eu au interzis limba rusă, știrile
din Rusia, închid școlile în limba rusă,
elimină vorbitorii de limbă rusă din
administrație și transformă banii furați în
datorii de stat.
Ei își bat joc de cetățeni în mod
deschis, instituind un sistem de încălcare
a drepturilor, umilind majoritatea de
către o minoritate și controlul extern.
Așa ei numesc această unitate, unificarea
societății. Unitatea lupului cu oaia, capra
și varza, exploatatori și oprimați. Și dacă
încercați să vă revendicați drepturile,
ei vor spune că divizați și împărțiți

Soros. Și fiecare pas al ei este voința
acestor domni și nimic mai mult. Ea este
reanimatorul Alianței pentru Integrare
Europeană și Colonialism.
MITUL DESPRE LUPTA
ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI
Imediat ce îi propui M. Sandu să
revină limba rusă, știrile rusești, istoria
Moldovei în școli, limba moldovenească,
9 mai - Ziua Victoriei, ea începe imediat să
urle despre divizarea în societate, despre
deturnarea atenției de la lupta împotriva
corupției. Dar în ce constă exact această
luptă, noi așa și nu am înțeles. Până
acum am văzut doar un singur lucru:
Sandu îi adună în jurul său pe cei mai
mari corupți ai țării. În parlament, ea a
făcut echipă cu participanții la furtul
miliardului: finul lui Plahotniuc - Candu,
cu partenerul de afaceri al oligarhului
fugar, Filip. Înainte de aceasta, ea votase
cu Șor un an întreg. La alegeri, a cerut să
voteze pentru ea R. Usatîi, condamnat în
Rusia pentru spălare de bani.

fost transferate către fondul ei electoral),
afacerile cu un milion de la Soros, care
ar fi fost dat pentru reforma educației,
dar a intrat în buzunarele ONG-urilor ale
apropiaților lui Sandu - PRO Didactica,
Institutul de Politici Publice.
Cu studii la Harvard, Sandu știa că
se întîmplă o înșelătorie grandioasă,
nemaivăzută. Ați văzut protestele ei
pentru a scoate la iveală schemele
criminale? A dat ea în judecată cel
puțin un ministru de la AIE? Odată, a
început să vorbească despre schema
cu achiziționarea de autobuze de
către fostul ministru al Educației, M.
Șleahtițchi, dar ambasadorii s-au răstit la
ea - și ea a tăcut imediat. Iar Șleahtițchi
a devenit consilierul lui Timofti, despre
care M. Sandu preferă să tacă. A ridicat
ea oare atunci vocea împotriva deciziilor
criminale? Nu, a tăcut, avea grijă de
carieră. Serghei Tkaci are dreptate:
„Un luptător nu se comportă așa, ci un
conformist și oportunist”.
Poate s-a schimbat ceva? Cinci luni

■ 26 decembrie 2013, conturile
Ministerului Educației au trecut la
BEM. Semnătura a fost pusă de adjuncți
cu acordul ei;
■ 7 noiembrie 2014, adjunctul ei
de la minister a votat pentru acordarea
garanțiilor de stat în valoare 9,5 miliarde
de lei băncilor lui Șor;
■ 27 martie 2015, ea a votat pentru
acordarea a 5,4 miliarde băncilor lui
Șor.
În 2016, Partidul Acțiune și
Solidaritate, condus de M. Sandu, a
primit 300 de mii de lei de la compania
Dufremol, deținută de I. Șor. Acest
lucru este demonstrat de înregistrarea
unei conversații între un reprezentant
al companiei Dufremol și secretarul
general al partidului lui Sandu, I.
Grosu. Cînd scandalul a ieșit la iveală,
au refuzat banii, și au început să susțină
că este o minciună. Dar înregistrarea
conversației lui Grosu este încă în
internet.
Pe 8 noiembrie 2016, pe canalul
YouTube a apărut mărturisirea lui Șor:
„Am ajutat mereu ... PLDM a cerut să
o ajut pe Maia Sandu. Dar banii sunt
curați. Nu înțeleg de ce toată lumea este
atât de supraexcitată!» 6 iunie 2018,
I. Șor i-a scris pe Facebook un mesaj
M. Sandu: „Dragă Maia! Trebuie să
înțelegi: știu cît îți dădea lunar Filat în
plic, ca supliment la salariu și tot eu
i-am pus în plic înainte de a-l primi.
Apropo, ți s-a dat mai mult decît altora,
așa că ar trebui să-ți fie rușine să spui
că ești săracă, dar tu nu cunoști acest
sentiment».
Și bloggerul E. Luchianiuc a scris
la 28 august 2020, că „există cel puțin
doi martori care sunt gata să confirme
faptele” de predare a plicurilor către M.
Sandu în perioada în care ea conducea
Ministerul Educației.

MITOLOGIA SANDU

societatea. Și spuneți-mi, vă rog, de ce
avem nevoie de o astfel de societate și de
o astfel de unitate? O unitate în care 7%
dintre români încalcă drepturile a 65%
dintre moldoveni, în care o duzină de
lachei scuipă drepturile a peste un milion
de cetățeni de limbă rusă din Moldova
și Transnistria. Unde câțiva oligarhi îi
jefuiesc pe oameni și apoi îi fac pe acești
oameni să plătească pentru jafurile lor,
unde bogații își bat joc de săraci, tinerii
de bătrâni, funcționarii de cetățeni. Asta
numiți voi consens?
Nu, domnilor, nu avem nevoie de așa
consens! Orice societate ar trebui să fie
construită pe egalitate, fraternitate și,
cel mai important, pe justiție. Fiecare
cetățean plătește impozite, îndeplinește
serviciul militar, susține medicina,
educația, statul, participă la curățirea și
la înverzirea plaiului. Prin urmare, toată
lumea ar trebui să aibă drepturi egale.
Și da. Îi propun lui Sandu să unească
societatea pe baza limbii moldovenești
din Constituție, limba rusă ca limbă de
comunicare interetnică, istoria Moldovei,
lupta împotriva oligarhilor, justiția
socială, ideea suveranității oamenilor
și adevărata independență față de
dictatul extern, deoarece aceste idei sunt
susținute de majoritatea cetățenilor țării.
Iar democrația este voința majorității, nu
a minorității cu dublă cetățenie.
De fapt, M. Sandu este o proiecție
a oligarhiei și a lui Soros. În spatele ei
se vede umbra oligarhilor moldoveni
Plahotniuc, Filat, Stati, Ghimpu și a
oligarhiei transnaționale - Rotschild și

www.socialistii.md

S. Tkaci a avut dreptate cînd a pus
întrebarea: „Cine au devenit aliații
ei, au fost lîngă ea la protestul din 6
decembrie? Filip, Candu, Chirtoacă,
Filat, Usatîi. Plahotniucul colectiv. Jaful
bancar, „furtul secolului”, Aeroportul
din Chișinău, corupția din capitală,
concesionarea stațiilor de autobuz,
spălătoria rusă - totul este pe conștiința
lor”.
Însuși M. Sandu a făcut parte din
guvernele corupte ale lui Filat, Leancă,
Gaburici. Filat a stat în închisoare,
Leancă avea dosar penal pentru
numerele diplomatice la Moscova,
Gaburici pentru diplomă falsă, de altfel
ca și Sandu însăși (pentru camere video
pentru monitorizarea examenelor de
bacalaureat). Guvernul lui Filat, din
care a făcut parte Maia Grigorievna,
a fost demis pentru corupție. Apropo,
cu voturile PSRM, PCRM și PDM. Și
acest lucru Sandu nu l-a putut ierta lui
I. Dodon. Ea s-a alăturat echipei PLDM,
știa despre banii criminali ai acestui
partid, a votat pentru toate deciziile AIE,
inclusiv pentru miliard și aeroport. Ei
bine, cine ca cine, dar M. Sandu știa bine
ce se întîmplă.
Așa că Sandu însăși s-a scufundat
în scheme de corupție: predarea a 2
hectare de teren a USM către compania
de construcții a lui Stati, achiziționarea
de camere video chinezești pentru
examenele de bacalaureat de 7 milioane
de lei, înșelătoria CAER (când, în
alegerile din 2016, 3,5 milioane de lei
de la ONG-urile CAER și Fortius au

în funcția de premier în 2019, când nu
existau decât declarații, iar fostul șef al
lui Sandu a fost eliberat, dau un răspuns
negativ la această întrebare.

NOUL MIT:
COALIȚIA PSRM-ȘOR
Timp de cinci ani, M. Sandu și
partidele PAS și PPDA convingeau
poporul că Dodon și PSRM ar fi format
o alianță cu Plahotniuc și PDM. Au venit
chiar cu o lozincă - „Jos Plahodon!” Prin
aceasta, ei au ascuns cu succes faptul
coabitării politice chiar a lui Sandu cu
Plahotniuc.
În 2019, datorită lui I. Dodon,
Plahotniuc a fost alungat din țară. Și am
văzut la alegerile prezidențiale cum finul
lui Plahotniuc, A. Candu (Pro Moldova)
și P. Filip (PDM), au susținut-o deschis
pe M. Sandu. Ca și în 2016, în principiu.
Astăzi, sorosiștii, încercând să
acopere alianța evidentă dintre Sandu
și Plahotniuc (coaliția SanduPlah), vor
să impună țării o nouă prostie despre
coaliția PSRM-Șor. În același timp,
încearcă să ascundă paiul din ochiul lui
Sandu, și anume:
■ 10-12 decembrie 2012, un zbor
privat charter a lui Sandu și Filat spre
Doha a fost achitat de I. Șor;
■ 29 mai 2013, Sandu a votat pentru
concesionarea Aeroportului. În toamnă,
concesionar a devenit AviaInvest;

Ei bine, să spunem că faptele
finanțării de către Șor sunt fantezii. Și
restul? Prim-ministru Sandu și ministrul
ei de economie V. Brînzan s-au întîlnit
cu Rotschild în ziua în care acesta din
urmă a cumpărat aeroportul - 19 august
2019. De ce s-au întîlnit? De ce nu au
susținut o conferință de presă chiar
acolo? De ce s-au întîlnit la Ambasada
SUA și nu public?
La 10 septembrie 2019, ministrul
Justiției O. Stamati, numită de Sandu,
a depus o cerere în instanță cu privire
la întoarcerea Aeroportului și de a anula
contractul cu Avia-Invest. Cu toate
acestea, Stamati a scris în mod deliberat
apelul cu o grămadă de greșeli. Drept
urmare, instanța a returnat contestația,
cerînd remedierea erorilor. S-a întîmplat
acest lucru pe 14 ianuarie 2020. Mai
simplu spus, noi am pierdut patru luni!
Pe 8 iulie 2020, guvernul lui I. Chicu
a reziliat acordul de concesionare a
Aeroportului. Iar pe 15 iulie, Platforma
DA a lansat procedura de demisie a
guvernului. Pur întîmplător, desigur.
Și PAS-ul M. Sandu a susținut imediat
demisia.
În acest sens, am o întrebare simplă:
cine l-a deservit pe Șor în toți acești
ani? Cine a fost în alianță cu Șor cel
puțin pe tot parcursul anului 2020? Cu
alte cuvinte, M. Sandu a fost și a rămas
slujitorul oligarhiei. Este revoltător
faptul că a făcut-o în detrimentul
oamenilor și împotriva lor.

■ 29 august 2013, adjunctul său a
votat pentru privatizarea
BEM de către Șor;
BOGDAN ȚÎRDEA, doctor în politologie
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Stimați cetățeni ai Republicii Moldova!

Dragi concetățeni!

Foarte curînd anul 2020 va pleca în istorie. Anul curent a fost unul dintre cei mai
dificili pentru noi toți, pentru țara noastră și pentru întreaga lume. Pandemia
de COVID-19 care a cuprins întreg globul pămîntesc, ne-a luat de lângă noi rude
și oameni apropiați, prieteni și cunoscuți.
Cu toate acestea, am învățat multe lucruri. Cu toții am devenit mai responsabili
și mai puternici. Am învățat să prețuim viața și sănătatea celor dragi.
Am început să apreciem mai mult munca grea a medicilor care își riscă viața
și sănătatea pentru noi în fiecare zi.
Vine Noul An 2021, care ne va aduce noi speranțe, noi bucurii și noi provocări.
Vă îndemn ca în acest an să apreciem și mai mult viața pe care o trăim doar o singură
dată, să fim mai atenți la sănătatea celor apropiați.
Să avem grijă de părinți și de cei dragi, să apreciem timpul petrecut cu ei, să înțelegem
mai bine dorințele și visurile copiilor noștri, susținînd și încurajând faptele lor bune
și utile, să ajutăm pe cei care au nevoie de căldura și atenția noastră.
În această zi, vreau să felicit în mod special medicii, asistenții medicali, șoferii
de ambulanță - cei care ne-au fost alături pe tot parcursul anului, salvînd oameni
și aflîndu-se în pericol de a se contamina. Le mulțumim celor care de Revelion vor fi
la locul de muncă în secțiile spitalelor și echipele serviciului de ambulanță.
Dragii noștri medici, meritați o atenție deosebită din partea statului și a societății.
De Anul Nou ne punem dorințe. Desigur că ne dorim ca pandemia să se termine cît
mai repede și viața noastră să revină la normal. Dar, de asemenea, vreau să ne
bucurăm de pace, bunătate și prosperitate, ca țara și societatea noastră să nu fie
niciodată zguduită de conflicte.
Anul Nou 2021 ne bate la ușă. Fie ca toate lucrurile bune pe care le-am dorit
în acest Revelion să se împlinească!
La Mulți Ani! Fiți fericiți, dragi concetățeni!
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