10 PUNCTE PRINCIPALE
ALE PROGRAMULUI PSRM

pag. 4-11

MOLDOVA ARE VIITOR

№ 1 (250) 2(251)

PSRM NU VA VOTA PENTRU GUVERNUL GAVRILIȚĂ.

NOI PLEDĂM PENTRU ALEGERI ANTICIPATE!
INAMICUL STATULUI DIN
ANTURAJUL ADEPȚILOR
LUI SOROS - BOGDAN
ȚÎRDEA DESPRE ECHIPA
MAIEI SANDU
pag. 13

pag. 2

IGOR DODON: DACĂ ECHIPA MAIEI
SANDU VA OBȚINE ÎNTREAGA PUTERE,
VA FI O TIRANIE DURĂ
LIDERUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, IGOR DODON, ÎN
CADRUL EMISIUNII TRADIȚIONALE „PREȘEDINTELE RĂSPUNDE”,
A COMENTAT SITUAȚIA DIN ȚARĂ ȘI ULTIMELE ACȚIUNI ALE
NOULUI ȘEF AL STATULUI, MAIA SANDU

LIMBA DE COMUNICARE
INTERETNICĂ
CONSOLIDEAZĂ
SOCIETATEA CINE ESTE „PRO”
ȘI CINE ESTE „CONTRA”?
pag. 14-16

ECHIPA „ONESTĂ”
A MAIEI SANDU?
CE „SCHELETE”
SE IVESC DIN
DULAPURILE
CONSILIERILOR
MAIEI SANDU

pag. 12

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

SOCIALIȘTII

LIDER

IGOR DODON: DACĂ ECHIPA MAIEI SANDU VA OBȚINE
ÎNTREAGA PUTERE – VA FI O TIRANIE DURĂ
IGOR DODON, EX-PREȘEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA, LIDERUL
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR, A
COMENTAT SITUAȚIA DIN ȚARĂ
ȘI ULTIMELE ACȚIUNI ALE NOULUI
ȘEF AL STATULUI, MAIA SANDU,
ÎN TRADIȚIONALA SA EMISIUNE
„PREȘEDINTELE RĂSPUNDE”

CITIȚI CANALUL DE TELEGRAM AL LUI

IGOR DODON

ULTIMELE NUMIRI ÎN
CONSILIUL SUPREM DE
SECURITATE SUNT UN HAOS
Dacă eu mi-aș fi permis așa ceva cu privire la Consiliul Suprem de Securitate, m-ar
fi făcut cu ou și oțet. Iar acum, așa-numiții
ONG-iști pentru drepturi, democrație și pace
în toată lumea, tac și nu spun nimic despre
aceasta. De ce? Pentru că „cît de rău n-ai fi,
dar eși de-al nostru”.

PLAHOTNIUC VA PĂREA
„FLOARE LA URECHE”
ÎN COMPARAȚIE CU
METODELE MAIEI SANDU
ȘI ALE ECHIPEI SALE

Consilierii lui Sandu sună judecătorii și îi presează, ca aceștia să modifice
componența CEC a Găgăuziei cu persoane loiale șefului statului. Unde v-ați pornit,
băieți? Care „valori europene”? Toți își dau
seama deja că acesta a fost un paravan la
alegerile prezidențiale. Alegerile au trecut –
nimic nu mai contează. Plahotniuc va părea
„floare la ureche”, dacă aceștia vor obține
puterea absolută. Vă veți aminti cuvintele
mele, reprezentanți ai mediului de afaceri și
cetățeni ai țării. Va fi o tiranie dură. Uitați-vă
ce apucături au. Plahotniuc va părea „floare
la ureche”, în comparație cu ce fel de stat doresc ei să construiască sub lozincile europene, în aplauzele ambasadorului european și
fanfarele unor oficiali din Bruxelles, care vor

închide ochii, „pentru că este omul nostru”.
Europenii au făcut același lucru cu Filat. Îi
iertau totul, pentru că el era cu drapelul european și pentru că era împotriva Rusiei. Noi
aproape că repetăm același scenariu și vom
termina la fel – un fiasco total și dezamăgire
totală, doar că acum va fi mai rapid: un an –
un an și jumătate sau chiar o jumătate de an.

JOCURILE CU DESEMNAREA
NATALIEI GAVRILIȚĂ PENTRU
FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU
SUNT UN CIRC ȘI O BĂTAIE
DE JOC

Este un circ și o bătaie de joc. Cum adică
– propui candidatura ei, spui că e bravo, dar
nu o votezi? Dacă ați desemnat un candidat,
veniți și-l votați. Ce înseamnă „nu votăm,
pentru că dorim să organizăm mai repede
alegeri anticipate”? Atunci, care a fost sensul desemnării acesteia? Puteau desemna pe
cineva mai slab din punct de vedere profesional sau din afara echipei.

DACĂ PARTIDUL MAIEI
SANDU NU VA VOTA PENTRU
CANDIDATUL SĂU, TOATĂ
VINA PENTRU SITUAȚIA DIN
ȚARĂ VA FI PE SEAMA LOR

Dacă deputații Partidului „Acțiune și Solidaritate” nu vor veni la ședința parlamentului sau nu vor vota pentru propriul candidat
și acest guvern nu va fi votat, iar în decurs de

câteva luni, situația din țară se va înrăutăți,
Sandu și PAS nu vor avea niciun argument,
niciun motiv să critice fostul cabinet de
miniștri. Voi ați avut posibilitatea de a numi
un guvern propriu. Dacă în lunile martie – iunie, situația în țară se va înrăutăți – va fi doar
vina voastră.

SCOPUL PARTIDULUI
SOCIALIȘTILOR – ALEGERILE
PARLAMENTARE ANTICIPATE
După înaintarea unui candidat la funcția
de premier avem doar două scenarii. Primul,
nu se votează guvernul și avem alegeri anticipate în luna iunie, iar al doilea scenariu
- fără anticipate în general și alegeri parlamentare în 2023.
La această etapă, noi nu examinăm desemnarea unui candidat din partea PSRM.
Cred că ar fi incorect, pentru că noi am declarat clar că pledăm pentru alegeri parlamentare anticipate.

ECHIPA NOASTRĂ DE
PROFESIONIȘTI AR FI FĂCUT
FAȚĂ SITUAȚIEI DIN ȚARĂ
Am fost întrebat dacă mi-aș dori să ajung
în funcția de prim-ministru după alegerile
anticipate. Este prematur acum să vorbim,
însă eu am fost prim-viceprim-ministru, ministru al Economiei și cred că noi am putea
crea o echipă de profesioniști care ar face

față tuturor provocărilor.

SOCIALIȘTII VOR PREZENTA
UN PROGRAM DETALIAT
DE DEZVOLTARE A SATELOR
MOLDOVENEȘTI

Noi deținem informații despre fiecare
localitate. Va fi o abordare largă, pentru ca
oamenii să știe: dacă socialiștii vor fi la guvernare, ei vor face lucruri concrete pentru
localitatea respectivă. Nu vor veni cu o abordare generală de genul „va fi bine în țară”.
Noi vom comunica, ce vom face concret pentru fiecare localitate.

PUTIN ESTE UNUL DIN CEI
MAI BUNI CONDUCĂTORI AI
RUSIEI DIN ULTIMII 100 DE
ANI
Despre așa-numitul „palat al lui Putin”.
Eu nu am fost acolo. Este un fake ordinar. E
clar că este o luptă. Se mizează pe destabilizarea situației politice interne din Rusia, dar
și din jurul acesteia – la vecini. Au început
mai devreme, cu mult înainte de alegerile
care urmează să aibă loc în Federația Rusă.
Eu cred că Putin este unul dintre cei mai buni
conducători ai Rusiei din ultimii 100 sau
chiar 200 de ani. Nu întâmplător în Moldova, el are unul dintre cele mai înalte ratinguri
printre cetățenii străini.

PLAHOTNIUC VA PĂREA „FLOARE LA URECHE”, ÎN COMPARAȚIE CU CE FEL DE STAT DORESC EI
SĂ CONSTRUIASCĂ SUB LOZINCILE EUROPENE, ÎN APLAUZELE AMBASADORULUI EUROPEAN ȘI
FANFARELE UNOR OFICIALI DIN BRUXELLES.
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CRONICĂ

CONSILIUL REPUBLICAN
AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR

În cadrul ședinței Consiliului Republican al PSRM au fost luate mai multe decizii importante.
A fost aprobat un nou program al partidului (pag. 4-11), precum și decizia care prevede faptul
că fracțiunea parlamentară a PSRM va participa la ședința Parlamentului la care se va discuta
componența și programul candidatului la funcția de premier, desemnat de președintele
Republicii Moldova. Decizia de votare sau nevotare va fi luată de Executivul Politic al PSRM
după dezbaterile din plenul Parlamentului.

DODON, LA MONUMENTUL VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI:
Datoria noastră este să demonstrăm responsabilitate
pentru un viitor pașnic

DELEGAȚIA MOLDOVEI LA APCE

Vlad Batrîncea a fost ales în calitate de vicepreședinte al grupului
politic al Socialiștilor, democraților și verzilor din cadrul APCE.

În cadrul vizitei delegației moldovenești la Strasbourg, unde a participat la sesiunea de iarnă a Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE), vicepreședintele Parlamentului și șeful delegației, Vlad Batrîncea a
fost ales în calitate de vicepreședinte, membru al Biroului politic al Grupului
socialiștilor, democraților și verzilor – cel mai mare și mai influent grup al
APCE. Totodată, această delegație a avut un șir de întrevederi, inclusiv cu
președintele APCE, raportorul pentru Moldova din partea Comisiei de
Monitorizare, dar și cu Secretarul General al Consiliului Europei.

În Ziua Internațională de comemorare
a victimelor Holocaustului, președintele
PSRM, Igor Dodon a depus flori la monumentul victimelor Holocaustului, în memoria celor șase milioane de evrei care au
fost exterminați de către naziști și aliații
acestora în ghetouri și în lagărele de concentrare.

„Țin să menționez că această dramă care
a zguduit lumea, a avut loc și pe teritoriul Patriei noastre unde au fost nimiciți aproximativ
350 de mii de evrei. Holocaustul a devenit o
lecție pentru omenire, un simbol al tragediei
și durerii.
Este de datoria noastă să demonstrăm
responsabilitate pentru un viitor pașnic, iar
asemenea evenimente tragice să nu se mai repete. Trebuie să edificăm relații de prietenie,
acceptare interetnică și să combatem antisemitismul și xenofobia”, a menționat Dodon.

PSRM VA ÎNAINTA UN NOU PROIECT DE LEGE CU PRIVIRE LA STATUTUL LIMBII RUSE
Socialiștii elaborează un nou proiect de lege cu privire la
funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Moldovei, care va fi
transmis în parlament.
- Acest proiect de lege va prevedea un statut clar pentru limba rusă, limbă
în care vorbește o parte considerabilă a cetățenilor Moldovei. Și aceștia sunt
plătitori de impozite, a declarat vicepreședintele parlamentului, socialistul
Vlad Batrîncea.
Deputații PSRM au menționat că protestele care au loc în ultimele zile în
mai multe localități ale țării demonstrează faptul că cetățenii au nevoie de o
asemenea lege.
Juristul Vasile Bolea a precizat că acordurile internaționale ale țării
noastre, la fel ca și decizia Curții Constituționale din anul 2018, presupun
elaborarea și implementarea unei asemenea legi în Moldova.

ALEXANDR RAR: VOI RELATA CUM OCCIDENTUL O VA
FOLOSI PE SANDU ÎN CONFRUNTAREA CU RUSIA
Politologul a analizat aspectele principale pe care vor pune accent liderii
din UE și SUA în cooperarea cu noul președinte al Moldovei, pentru a diminua
dialogul dintre Chișinău și Moscova
Alexandr Rar, politolog internațional (Germania):
Sandu este un produs politic al acelei categorii a
populației Moldovei care își dorește să fie parte a Occidentului. Este vorba despre populația pro-română, cei care
promovează valorile occidentale și cred și acum că Uniunea Europeană este mană cerească. Același electorat, care a
votat pentru Sandu, își dorește din răsputeri să îndepărteze
Moldova de Rusia.

www.socialistii.md

Occidentul vede în persoana lui Sandu un politician
care va colabora cu plăcere și va fi loial „recomandărilor”
care vor veni din străinătate.
Că SUA și UE, structurile NATO vor pleda în susținerea
lui Sandu, este foarte clar. În persoana acesteia, Occidentul vede o șansă de a scoate Moldova complet din spațiul
eurasiatic și de a o „lega” de SUA și UE.
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PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
este un partid cu adevărat democratic. Noi suntem siguri că toate deciziile în domeniul politicii interne și externe a țării trebuie să obțină sancțiunea
poporului Moldovei fie prin referendum
național, fie prin reprezentanții săi aleși
legal.
PSRM

este un partid care promovează ideologia conservatismului social.
Această ideologie se bazează pe idealul echității sociale, pe respectul muncii și al valorilor tradiționale ale poporului nostru. Noi reprezentăm valorile
pe care le-am moștenit de la buneii și
străbuneii noștri și pe care trebuie să le
transmitem generațiilor viitoare.
PSRM

este partidul stataliștilor
din Moldova. Valoarea noastră supremă și incontestabilă este menținerea
statalității moldovenești, a identității
și memoriei istorice. PSRM nu va face
compromisuri cu adepții ideii de lichidare a statalității Moldovei.
PSRM

este partidul care pledează
pentru pacea civică și interetnică, pentru
o politică externă neagresivă în interesul țării noastre. Noi pledăm pentru
soluționarea pe cale pașnică a oricărui
conflict intern și extern.
PSRM

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
este partidul majorității populației. Noi apărăm
în spațiul politic valorile și idealurile pe care le
împărtășesc majoritatea populației Republicii
Moldova. Noi vom construi o țară în care vrei
să trăiești.

este partidul care are unul din
principale obiective - reîntregirea țării. Toate sarcinile politice interne și externe
trebuie să se subordoneze scopului de
reglementare transnistreană și de restabilire a integrității teritoriale a țării.
PSRM

PSRM este partidul care pune pe primul loc interesele fiecărui cetățean și ale
familiei sale. Statul trebuie să servească
intereselor cetățenilor și să aibă grijă
de ei.

este partidul care pledează
pentru dezvoltarea socio-economică planificată în interesele întregii societăți, cu
aplicarea tehnologiilor moderne.
PSRM

este partidul care pledează pentru o guvernare eficientă, pentru
combaterea fermă a criminalității și
corupției.
PSRM

promovează principiul „Regiuni dezvoltate – țară puternică”. Dezvoltarea țării începe de la fiecare casă, de la
fiecare curte, de la fiecare stradă.
PSRM

este partidul care protejează
mediul ambiant. Fiecare persoană poartă răspundere pentru starea ecologică
a țării, pentru pământ, râuri și păduri,
pentru floră și faună. Protecția mediului ambiant este datoria fiecăruia dintre
noi.
PSRM
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STATALITATE
ȘI NEUTRALITATE
PSRM

PLEDEAZĂ PENTRU STATALITATEA ȘI INDEPENDENȚA MOLDOVEI.

Partidul va depune toate eforturile pentru a consolida identitatea moldovenească și
pentru a edifica o națiune civică multietnică, pentru a educa generația tânără în spiritul
patriotismului și al interacțiunii interetnice, al respectului față de istorie, cultură, valori
spirituale și familiale ale poporului moldovenesc.
INDEPENDENȚA AUTENTICĂ A ȚĂRII

PSRM

PSRM

pledează pentru exercitarea
suveranității naționale autentice și a puterii poporului prin intermediul organelor
sale reprezentative, definite în Constituția
Republicii Moldova.
PSRM

pledează pentru păstrarea independenței Republicii Moldova.
Obținerea unei independențe autentice și
cuprinzătoare a Moldovei este scopul strategic principal al Partidului Socialiștilor.
Noi suntem pentru modificarea articolului din Constituție care permite organizarea unui referendum pentru lichidarea
independenței Moldovei.

este pentru restricționarea
legislativă a activității partidelor și
mișcărilor care se declară pentru lichidarea independenței Republicii Moldova.
PSRM

este pentru restricționarea
influenței agenților străini asupra politicii
țării, urmând exemplul experienței țărilor
democratice, inclusiv SUA, Federația Rusă
și Uniunea Europeană
NEUTRALITATE

PSRM

consideră că este necesară
adoptarea Rezoluției Adunării Generale
a ONU cu privire la recunoașterea și respectarea neutralității permanente a Moldovei (conform precedentului altor țări)
și a Acordului cu marile puteri în privința
garanțiilor de neutralitate permanentă a
Republicii Moldova.
este categoric împotriva participării militarilor moldoveni la operațiunile
militare sub egida oricărui bloc militar.
PSRM

PSRM

va încerca să obțină aderarea
Republicii Moldova la Mișcarea de Nealiniere – organizație internațională influentă
care reunește 120 de țări ale lumii, conform principiilor neimplicării în blocurile
militare.

pledează pentru neutralitatea
permanentă a Moldovei, în corespundere
cu Constituția Republicii Moldova.
PSRM

IDENTITATE MOLDOVENEASCĂ.
MEMORIE ISTORICĂ.
VALORI TRADIȚIONALE
IDENTITATE
MOLDOVENEASCĂ
PSRM
pledează pentru
păstrarea în Constituție a denumirii limbii moldovenești în
calitate de limbă de stat. Limba moldovenească este denumirea istorică a limbii noastre.
Așa numeau limba noastră
buneii și străbuneii, mamele și
tații noștri. Locuitorii acestui
pământ au vorbit în limba moldovenească timp de secole.

este pentru studierea gratuită a limbii
moldovenești de către cetățenii
țării și pentru promovarea limbii moldovenești, inclusiv prin
publicitatea socială.
PSRM

este pentru revenirea disciplinei „Istoria Moldovei” în programul școlar. Copiii trebuie să studieze istoria
pământului natal care ar insuPSRM

www.socialistii.md

fla dragostea pentru patrie și
pentru tradițiile taților, buneilor
și străbuneilor noștri. Valorile
tradiționale și patriotismul trebuie să fie la temelia politicii
de stat în domeniul culturii și al
educației.
PSRM
este pentru instituirea legislativă a drapelului
istoric național al Moldovei –
drapelul Țării Moldovei cu imaginea unui bour aurit pe un fundal roșu.

este pentru păstrarea memoriei istorice despre
Marele Război pentru Apărarea Patriei. Evenimentele unuia dintre cele mai îngrozitoare
războaie din istoria umanității
au legătură cu țara noastră. Noi
suntem un popor învingător.
Victoria în război este parte indispensabilă a identității noastre. Noi insistăm asupra sărbăPSRM

toririi Zilei Victoriei la 9 Mai și a
Aniversării Eliberării Moldovei
de cotropitorii fasciști, la 24
august.
este pentru adoptarea unor legi care să prevadă
în mod automat sancțiuni pentru profanarea monumentelor
istorice.
PSRM

VALORI TRADIȚIONALE
PSRM

pledează pentru
familia tradițională care să
devină un model de urmat. O
normă socială ar trebui să devină tendința spre căsătorie,
nașterea copiilor și dorința de
a petrece cât mai mult timp cu
ei. Copiii sunt viitorul nostru și
nu un impediment pentru carieră.
pledează împotriva
impunerii societății „ideologiPSRM

ei de gen”. „Ideologia de gen”
marginalizează
diferențele
firești dintre genuri, distruge
valorile tradiționale și rolurile de gen în familie. PSRM
respinge predarea „ideologiei
gender” în școli și grădinițe ca
factor în dezvoltarea firească
a copiilor noștri și consfințirea
în Constituție a dreptului
părinților la educarea copiilor.
PSRM
este pentru interzicerea propagandei LGBT, în
special în sistemul educațional
pentru minori.

intenționează
să dezvolte cooperarea cu
organizațiile obștești care întrunesc țările lumii ortodoxe,
cum ar fi Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, Fundația
Internațională Obștească pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe și alte organizații.
PSRM
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PACE INTERETNICĂ
PSRM

este pentru consolidarea națiunii
civice moldovenești. Noi respectăm principiul
„Multe etnii – o singură națiune”.
Noi pledăm pentru păstrarea identității etnoculturale a tuturor popoarelor care trăiesc în
Republica Moldova.
PSRM

pledează pentru armonizarea
relațiilor interetnice, prevenirea conflictelor
pe motive etnice și religioase, dar și pentru asi-

gurarea diversității etnoculturale și lingvistice.
PSRM pledează pentru consolidarea statutului limbii ruse ca limbă de comunicare interetnică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
PSRM

este
pentru
respectarea
necondiționată a legilor cu privire la statutul
juridic special al Autonomiei Găgăuze în volum
deplin.

PSRM PSRM este pentru anularea cotelor lingvistice pentru posturile de televiziune
private care emit pe teritoriul Republicii Moldova.
PSRM

este pentru păstrarea instituțiilor
preșcolare și de învățămînt de toate nivelurile
din sistemul educațional cu predare în limba de
comunicare interetnică (rusă) și cu studierea
limbilor altor minorități etnice.

POLITICĂ EXTERNĂ
PROMOLDOVENEASCĂ
VECTOR ESTIC

PSRM pledează pentru o politică
externă activă promoldovenească,
bazată pe interesele naționale
ale țării, pentru susținerea bunei
vecinătăți și a cooperării reciproc
avantajoase cu țările din Vest, dar
și cu cele din Est. Toate deciziile
legate de viitorul țării noastre
trebuie să fie luate de cetățenii
Republicii Moldova și reprezentanții
lor aleși în mod legal.

PSRM

consideră că singurul vector geopolitic de care ar
trebui să se conducă țara noastră pe arena internațională este
interesul național al Republicii
Moldova. Orice acorduri în domeniul politicii externe și al economiei trebuie să corespundă
intereselor Moldovei, legislației
suverane a țării și să contribuie la
creșterea bunăstării cetățenilor
țării.
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susține concepția
„o Europă Unită de la Lisabona
până la Vladivostok”, pe care
au propus-o de nenumărate ori
mari demnitari de stat.
PSRM

s-a pronunțat în
anul 2014 împotriva semnării
Acordului de Asociere cu UE,
întrucât acesta conținea puncte discriminatorii pentru producătorii de mărfuri din Moldova
PSRM

și directive care încalcă valorile
noastre tradiționale. În același
timp, Acordul de Asociere a
avut un rol benefic în aprofundarea relațiilor dintre Moldova
și Uniunea Europeană și în oferirea pentru țara noastră a regimului fără vize cu țările din UE.
PSRM pledează pentru păstrarea acestui Acord cu modificarea unor articole pe care
le conține acest document
și care, în prezent, afectează producătorii de mărfuri
din Moldova și sunt incompatibile cu valorile noastre
tradiționale.
Partidul Socialiștilor pledează
pentru politica prieteniei, bunei
vecinătăți și cooperării multilaterale cu Uniunea Europeană și
țările din componența acesteia. Cele mai strânse relații politice, economice și comerciale
cu țările UE trebuie să se dezvolte fructuos.
Totodată, noi conștientizăm
faptul că Republica Moldova
nu are șanse de a adera la UE în
viitorul apropiat. Uniunea Europeană a atins limitele extinderii
sale. Acest lucru a fost demonstrat de procesul BREXIT și
creșterea euroscepticismului
în țările Uniunii Europene.

PSRM

examinează vectorul estic ca o condiție importantă a dezvoltării durabile
a țării noastre. Centrul economiei și comerțului mondial
se deplasează spre Asia și pe
coasta Pacificului. Moldova
are toate șansele de a participa cu drepturi depline în procesele integraționiste eurasiatice
ca țară cu drept de a lua decizii.
Interesul național al Moldovei presupune îmbunătățirea
relațiilor cu Federația Rusă –
unul dintre partenerii noștri
strategici principali. De Rusia
ne leagă secole de istorie comună, interacțiunea în privința
reglementării transnistrene. În
Federația Rusă trăiesc și lucrează sute de mii de conaționali
de-ai noștri.
PSRM pledează pentru continuarea calității de membru
activ al Republicii Moldova în
Comunitatea Statelor Independente, pentru o participare mult
mai activă în toate proiectele
CSI, inclusiv în proiectele economice, umanitare, știițifice și juridice.
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se pronunță pentru extinderea cooperării și
aprofundarea proceselor de
integrare cu Uniunea Economică Eurasiatică, până la calitatea de membru cu drepuri
depline al UEEA, unde se află
piețele noastre tradiționale
de desfacere. Vom solicita
aderarea Moldovei la Banca
Eurasiatică de Dezvoltare,
ceea ce va spori posibilitatea
finanțării proiectelor de infrastructură în țara noastră.
PSRM

REÎNTREGIREA ȚĂRII
REGLEMENTAREA
TRANSNISTREANĂ

pledează pentru
extinderea cooperării cu Republica Populară Chineză și
semnarea Acordului de parteneriat strategic între țările
noastre. Vom solicita participarea activă a Moldovei la
Programul „O centură - un
drum” și aderarea la Banca
Asiatică pentru Investiții în Infrastructură.
PSRM

PSRM
pledează pentru
dezvoltarea relațiilor de bună
vecinătate, strategice cu vecinii noștri cei mai apropiați:
Ucraina și România - bazate pe respect reciproc și
recunoașterea suveranității.

pledează pentru
extinderea parteneriatului
bilateral cu Statele Unite ale
Americii, unul dintre partenerii cheie ai țării noastre.
PSRM

pledează pentru
dezvoltarea
atotcuprinzătoare a relațiilor cu Republica Turcia, unul dintre partenerii noștri cheie în regiunea
Mării Negre - Balcani. Considerăm extrem de importantă
atragerea investițiilor turcești
în economia țării și, în special, în dezvoltarea autonomiei
găgăuze.
PSRM

declară că nu va
adera la sancțiuni împotriva
oricărei țări. Nici un sentiment de solidaritate nu poate justifica exercitarea unor
presiuni asupra cetățenilor
țărilor suverane.
PSRM

pledează pentru extinderea cooperării în cadrul mișcării socialiste internaționale. Noi
ne propunem aderarea la
Internaționala Socialistă.
PSRM

www.socialistii.md

Reîntregirea statului moldovenesc este obiectivul fundamental
al PSRM. Toate celelalte sarcini ale politicii interne și externe
ale Moldovei ar trebui să fie subordonate anume acestui scop.
Scindarea țării, care a avut loc în rezultatul acțiunilor aventuroase
‚
‚
ale politicienilor de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, este
principala problemă a Moldovei moderne.
Fundamentul pentru soluționarea
problemei transnistrene trebuie să fie valorile comune care
sunt împărtășite de majoritatea
populației de pe ambele maluri
ale Nistrului: identitatea moldovenească, natura multietnică a
societății moldovenești, statutul limbii ruse, relațiile de prietenie cu Rusia, respectul pentru
trecutul istoric, valorile creștine
tradiționale, consolidarea legăturilor comerciale, economice și
umanitare.
Stimulente și garanții suplimentare pentru reîntregirea țării trebuie să fie neutralitatea militară
și politică reală a Republicii Moldova, dreptul la autodeterminare
a locuitorilor din Transnistria în
cazul pierderii statalității Republicii Moldova (după exemplul Autonomiei Găgăuze).
PSRM se pronunță pentru o
revenire la examinarea și imple-

mentarea tuturor acordurilor
bilaterale dintre Chișinău și Tiraspol, inclusiv cu medierea de
către OSCE și a altor parteneri
internaționali. Suntem gata să
demonstrăm că Chișinăul este
un partener responsabil, care
își respectă obligațiunile.
PSRM

pledează pentru
revenirea la implementarea
Memorandumului din 1997
„Despre principiile normalizării
relațiilor dintre Republica Moldova și Transnistria” („Memorandumul Primakov”), semnat
de președintele de atunci al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, și partenerii internaționali
reprezentați de Federația Rusă,
Ucraina și OSCE.
Este extrem de important să
fie creat un Consiliu public cu
implicarea
reprezentanților
businessului, istoricilor, politologilor care reprezintă ambele maluri ale Nistrului. Reuniunile acestui Consiliu public

ar trebui să se desfășoare cu
regularitate.
Nu mai puțin importantă în
procesul de reintegrare este
formarea unei viziuni comune asupra evenimentelor istorice din trecutul țării noastre. PSRM se pronunță pentru
inițiativa de a forma un grup
comun de istorici de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a
edita un manual normativ despre istoria Moldovei.
PSRM

PSRM va iniția consolidarea eforturilor ecologilor din Moldova și Transnistria
pentru salvarea râului Nistru.
O examinare ecologică și hidrologică de înaltă calitate a
stării Nistrului va deveni unul
dintre principalele proiecte comune ale oamenilor de știință
de pe ambele maluri ale râului.
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STAT SOCIAL
STAT SOCIAL

PROTECȚIA SOCIALĂ
A CETĂȚENILOR

este convins că
edificarea unui stat social
este o necesitate obiectivă
și principala condiție pentru dezvoltarea durabilă a
societății moderne, inclusiv
în Republica Moldova. PSRM
consideră că orice guvern,
în activitățile și programele sale, ar trebui să pună în
prim plan grija pentru fiecare
cetățean al țării.
PSRM

GRIJA FAȚĂ DE FAMILIE

fesia de profesor trebuie să lui de sănătate din Moldova
PSRM
insistă
asupra fie nu doar nobilă, dar presti- la nivelul mediu al PIB-ului
din țările din Europa Centrală
adoptării legii privind capi- gioasă și bine plătită.
PSRM se pronunță pentru și de Est.
talul matern. Considerăm

PSRM
pledează pentru
majorarea numărului de locuri finanțate din buget pen- sporirea asistenței medicale
tru studii universitare.
primare gratuită în instituțiile
Considerăm că este nece- medicale de stat, municipale,
raionale și rurale.
PSRM pledează pentru o po- sar să garantăm primul loc
PSRM
consideră că fielitică activă de sprijinire a famili- de muncă pentru absolvenții
ilor tinere, creșterea natalității care au făcut studii la locuri care cetățean al țării trebuie
să fie asigurat automat cu
finanțate de buget.
și protecția familiei.
PSRM
PSRM
consideră
că poliță de asigurare obligatopledează pentru
plata salariului social pentru studenții, pentru a învăța rie de asistență medicală.

necesar ca indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani să fie majorată.

unul dintre părinții din familii- calitativ, au nevoie de burse
PSRM
pledează pentru le social vulnerabile și famili- decente.
executarea obligațiilor so- ile cu trei sau mai mulți copii.
PSRM
ciale în domeniile salarizării
susține creșterea SPRIJIN PENTRU
și ocupării forței de muncă, cuantumului alocației pensănătății, educației, științei tru tinerii absolvenți care OAMENII ÎN ETATE
și culturii, protecției sociale aleg sa muncească în mediul
PSRM se pronunță pentru
a pensionarilor, veteranilor, rural.
păstrarea vârstei de pensiopersoanelor cu nevoi specianare:
62 de ani pentru bărbați
PSRM se pronunță pentru
le, familiilor cu venituri mici. un program de locuințe so- și 57 de ani pentru femei.
PSRM
vede viitorul sta- ciale pentru familiile tinere,
PSRM se pronunță pentru
tului moldovenesc în res- cu plata dobânzii la ipotecă implementarea unui sistem
ponsabilitatea reciprocă a de către stat, în funcție de tarifar unic pentru pensiostatului și a cetățenilor pen- numărul de copii, pe o peri- nari.
tru eficacitatea guvernării și oadă de cel puțin 30 de ani.
Suntem pentru extinderea leatingerea unui nivel de trai
gii de indexare a pensiilor de
înalt în Republica Moldova.
două ori pe an, în conformitaEDUCAȚIE DE CALITATE
te cu rata inflației, implimenPSRM
pledează pen- tate de PSRM.
PROTECȚIA
tru revenirea la sistemul
PSRM consideră că este
educațional anterior „atestat
MUNCITORILOR DE RÂND
necesar stabilirea prin lege
PSRM protejează intere- - diplomă”.
a îndemnizațiilor unice penPSRM
sele muncitorilor, persoasusține creșterea tru pensionari de două ori pe
nelor cu venituri reduse și a rolului învățământului profe- an - de Crăciun (7 ianuarie) și
clasei de mijloc a societății sional tehnic.
de Ziua persoanelor în etate
moldovenești.
PSRM
consideră nece- (1 octombrie).
PSRM se pronunță pentru sară crearea unei instituții
PSRM se pronunță pentru
crearea unui mecanism de- preșcolare în fiecare locali- asigurarea accesului prioriplin de parteneriat social pe tate, unde există cel puțin 20 tar al persoanelor în etate la
piața muncii.
de copii de vârstă preșcolară. programe medicale speciale.
PSRM se pronunță împoPSRM
pledează pentru
acordarea asistenței la an- triva optimizării școlilor.
gajarea persoanelor în etate, PSRM consideră că trebuie OAMENI SĂNĂTOȘI –
persoanelor cu nevoi specia- să fie stabilită o indemnizație O NAȚIUNE SĂNĂTOSĂ
le, a părinților cu copii mici.
unică anuală pentru familii- Una dintre sarcinile principale
PSRM pledează pentru o le cu elevi, în ajunul zilei de 1 ale PSRM este perfecționarea
creștere dinamică a salarii- septembrie, pentru pregătirea și accesibilitatea sistemului
lor în toate ramurile econo- de noul an școlar.
de sănătate, care va asigumiei naționale.
PSRM
pledează pentru ra longevitatea și sănătatea
oferirea meselor gratuite din cetățenilor Moldovei.
contul statului pentru toți elePSRM se pronunță pentru
vii.
sporirea finanțării sistemuPSRM consideră că pro-
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Suntem pentru implementarea unui sistem accesibil de
diagnosticare în masă a stării de sănătate în funcție de
vârstă.

pledează pentru
salarii decente pentru medici și personalul medical.
PSRM

PSRM se opune categoric
lichidării instituțiilor medicale din țară.
PSRM se pronunță pentru
fortificarea sistemului de sănătate la nivel național.

va
sprijini
funcționarea în continuare
a programului „Un doctor
pentru tine”.
PSRM

consideră necesar
să fie asigurat controlul public asupra procesului de formare a prețurilor la medicamentele de primă necesitate.
PSRM

Considerăm necesar să fie
oferit ajutor stomatologic de
calitate și gratuit copiilor cu
vârsta sub 18 ani, femeilor
însărcinate ale căror venit lunar nu depășește 300 de lei,
mamelor în termen de un an
de la nașterea copilului.
Vom asigura un control strict
asupra modului de asigurare
a copiilor cu medicamente
compensate.
PSRM
pledează pentru
promovarea modului sănătos de viață.
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ECONOMIE AVANSATĂ
și bucătăria națională a popoarelor Moldovei.
Întreprinderile din domeniul
HoReCA vor fi implicate în
implementarea acestui program, vor beneficia de impozitare preferențială și toate
condițiile necesare pentru realizarea proiectului.
Pentru fiecare raion al Republicii Moldova va fi creat un
program turistic unic.
SECTORUL IT

ȘI DIGITALIZAREA
PSRM consideră că digitalizarea trebuie să devină
un motor al transformării
economiei și a principalelor
sfere de viață ale societății
moldovenești.

Va fi dezvoltat și implementat Programul de stat „Moldova digitală”.

ROLUL ACTIV

vânzării terenurilor agricole
cetățenilor străini.

ÎN ECONOMIE

pledează pentru
crearea
Fondului
investițional de stat, al cărui obiectiv principal va fi
finanțarea proiectelor de
investiții în sectorul real al
economiei.

AL STATULUI

PSRM

se pronunță pentru
consolidarea reglementării
de stat a economiei. Conceptul liberal al „mâinii invizibile a pieței” și dominația
corporațiilor globale în economia mondială și-a depășit Resursele fondului pot fi
create din mijloacele Băncii
utilitatea.
Naționale a Moldovei
PSRM este împotriva rePSRM se pronunță pentru
tragerii de fonduri în offshore și sectorul tenebru. ca întreprinderile din sectoImpozitele trebuie plătite la rul real al economiei să prilocul de producție a bunurilor mească credite investiționale
din contul finanțări economiși serviciilor.
ei din partea Băncii Naționale
PSRM
pledează pentru a Moldovei, prin intermediul
crearea de noi întreprinderi băncilor comerciale.
și tipuri de producție indusPSRM consideră că, pentru
trială, cu sprijinul și participarea directă a statului la im- a rezolva problemele de dezplementarea proiectelor de voltăre economică, este necesară diversificarea coopeinvestiții.
rării financiare internaționale.
PSRM
pledează pentru
PSRM susține cooperarea
crearea parcurilor industriale în fiecare raion al Moldo- cu Uniunea Economică Eurasiatică, Banca Eurasiatică de
vei.
Dezvoltare, Republica PopuPSRM
este împotriva
PSRM

www.socialistii.md

Digitalizarea administrației
publice va reduce semnificativ povara birocratică,
corupția și va simplifica furlară Chineză, Banca Asiatică nizarea de servicii publice căde Investiții în Infrastructură tre populație și business.
și alte organizații.
Se va efectua digitalizaPSRM
se pronunță pen- rea industriei, agriculturii,
tru sprijin din partea statu- construcțiilor, economiei urlui a producătorilor autohtoni bane, sectoarelor de transcare participă la programul port și cel financiar, educație
de substituire a importurilor, și asistență medicală, ceea
care vor beneficia de facilități ce va duce la schimbări calitative în activitatea acestor
fiscale.
sectoare, în calitatea și disPSRM
consideră
că ponibilitatea produselor și
finanțarea agriculturii de că- serviciilor furnizate.
tre stat, pe termen mediu, ar
Statul va sprijini financiar
trebui să crească de 2-3 ori.
proiectele de dezvoltare și
implementare a tehnologiilor
DEZVOLTAREA TURISMULUI digitale, va atrage fonduri de
la investitorii locali.
În
cadrul
Programului
național „Harta etnografică
Va fi creat un sistem
a Moldovei”, se va da startul
de „educație digitală”,
creării și dezvoltării întreprinderilor de turism intern, bazacare va include alfabetite pe culturile etnice ale pozarea digitală a diferitelor
poarelor Moldovei.
categorii ale populației,
În diverse așezări etnice vor fi
create complexuri turistice și
muzeale, care vor familiariza
locuitorii și oaspeții Moldovei cu caracteristicile etnice,
tradiții, meșteșuguri populare

instruire în domeniul
tehnologiei informației,
programare, instruire
sectorială specifică pentru
digitalizarea diferitelor
industrii.
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ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ.
LUPTA CU CORUPȚIA
va depune toate eforturile astfel încât
niciun partid politic sau
altă asociație obștească,
precum și oricare dintre
instituțiile statului, să nu
poată exercita puterea statului numai în numele său;
nu vor putea anula deciziile
luate de cel mai înalt organ
reprezentativ al Republicii
Moldova; toate instituțiile
statului trebuie să fie supuse exclusiv voinței poporului
moldovenesc, care este singura sursă de suveranitate.
PSRM

se pronunță pentru tranziția spre o republică prezidențială. Un
președinte ales de popor
trebuie să aibă dreptul de a
prim-ministrul.
PSRM

se pronunță pentru reducerea numărului
de deputați în Parlament
de la 101 la 71. Acest lucru
va economisi semnificativ
cheltuielile pentru aparatul
de stat. Fondurile economisite trebuie direcționate
către sectorul social și
PSRM

susținerea sectorului real al
economiei.

ORDINEA PUBLICĂ. LUPTA
CU INFRACȚIONALITATEA.

pledează pentru
reforma
Curții
Constituționale, care nu ar
trebui să aibă dreptul să anuleze deciziile autorităților
alese în mod democratic.

pledează pentru
consolidarea
structurilor
de forță ale statului, implementarea noilor tehnologii
de asigurare a securității
cetățenilor și implicarea
populației în menținerea ordinii publice.

PSRM

se pronunță pentru interzicerea persoanelor cu dublă cetățenie
de a ocupa cele mai înalte
funcții în stat: președinte,
prim-ministru, președinte al
Parlamentului, judecători ai
Curții Constituționale.
PSRM

este împotriva
reformei
administrative,
care presupune dizolvarea
raioanelor și introducerea
județelor. Structura administrativ-teritorială a Moldovei ar trebui să rămână neschimbată.
PSRM

PSRM

PSRM pledează pentru o
politică de „toleranță zero”
în privința criminalității.
Scopul statului este protejarea societății, nu a drepturilor infractorilor. Printre
priorități vor fi lupta împotriva criminalității organizate,
traficului de droguri, traficului de persoane, corupției,
construcțiilor ilegale, furturilor stradale.
consideră că statul trebuie să fie consecvent în aplicarea pedepselor pentru infracțiuni grave,
trimițând astfel un semnal
clar potențialilor infractori
(ca măsură preventivă) și
PSRM

contribuind astfel la restabilirea respectului pierdut față
de stat în rândul minorilor
recidiviști.
Considerăm că este necesar să legiferăm și să oferim volumul necesar de
garanții sociale pentru colaboratorii organelor de drept,
inclusiv asistența medicală,
asistența socială și oferirea
cu spațiului locativ.
Este necesar de consolidat instituția sectoriștilor
și de stabilit procedura de
responsabilizare a acestora față de populația locală.
Principalul criteriu de evaluare a sectoristului este
siguranța cetățenilor din fiecare sector.
consideră necesară efectuarea atestării
obligatorii a judecătorilor și
procurorilor pe baza criteriilor internaționale de profesionalism și integritate.
PSRM

MEDIU CURAT
consideră
că
ecologia bună este cheia
sănătății populației și a dezvoltării țării.
PSRM

RÂURILE NISTRU ȘI PRUT
SUNT
PROPRIETATEA
NOASTRĂ
NAȚIONALĂ!
PSRM va continua să lupte
pentru salvarea râului Nistru
de dezastrul ecologic. Vom
atrage atenția organizațiilor
de mediu și pentru drepturile omului din întreaga lume
asupra problemei râului Nistru.
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consideră oportună elaborarea unui plan
strategic
de
gestionare a deșeurilor. În prim
plan va fi principiul reducerii deșeurilor, dezvoltării
producției și activității antreprenoriale fără deșeuri.
PSRM

se pronunță pentru implementare în economie a tehnologiilor de
reciclare și a materialelor
biodegradabile.
PSRM

Pădurea este una dintre resursele naturale ale țării

noastre. PSRM consideră
necesară creșterea anuală a
suprafeței forestiere din Republica Moldova de la 12% în
prezent la cel puțin 25% din
teritoriul țării.

de mărfuri ecologice. Suntem pentru implementarea
„bioștampilei de stat” – o
marcă a conformității alimentelor la standardele biologice.

Suntem pentru extinderea
rețelei de rezervații și a
complexurilor de protecție a
naturii în Republica Moldova.

Susținem extinderea cercetărilor științifice în domeniul
tehnologiilor de fabricare
a produselor ecologice și
energiei regenerabile.

consideră necesară extinderea sprijinului din partea statului a
producătorilor
moldoveni

consideră oportună dezvoltarea la maximum
a transportul public ecologic (troleibuze, autobuze, vehicule electrice).

PSRM

PSRM

MOLDOVA ARE VIITOR
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REGIUNI DEZVOLTATE –
O MOLDOVĂ PUTERNICĂ
Autoguvernarea locală este fundamentul pe care trebuie
construită statalitatea Republicii Moldova. PSRM pledează pentru
transferul maxim al competențelor și responsabilităților la nivelul
cel mai apropiat de oameni. Socialiștii insistă ca acest nivel să
fie susținut prin resurse. PSRM se pronunță pentru realizarea
principiilor Cartei europene a autonomiei locale.

insistă asupra
adoptării legii „Cu privire la
programele de dezvoltare
socio-economică complexă
a raioanelor și municipiilor din Republica Moldova”,
care trebuie să conțină obligativitatea de a elabora și
implementa programe regionale și municipale de dezvoltare socio-economică.
PSRM

se pronunță pentru reducerea nivelului de
inegalitate economică între raioanele țării și crearea
condițiilor egale pentru dezvoltarea economiei locale.
PSRM

va acorda o atenție
deosebită dezvoltării infrastructurii de calitate. În paralel cu drumurile naționale
de importanță strategică,
trebuie de modernizat și de
asigurat capacitatea rutieră
a drumurilor locale, a străzilor din oraș și a nodurilor de
transport.
PSRM

Fiecare localitate trebuie să
fie conectată la o conductă
centralizată de gaz, de alimentare cu apă și la sistemul de canalizare.
ORAȘE MODERNE
consideră că dezvoltarea fiecărui oraș din
țară trebuie să se efectuieze conform planului urbanistic general.
PSRM

pledează pentru dezvoltarea unui sistem
convenabil de transport urban, suburban și interurban,
în conformitate cu standardele internaționale. Prioritate trebuie acordată transportului public.
PSRM

este împotriva
construcțiilor haotice în
orașele țării. Trebuie interzise construcțiile în curțile blocurilor și în parcuri.
PSRM

fiecare cartier trebuie să dispună de un teren de sport.
acordă o atenție
sporită protecției spațiilor
verzi, dezvoltării parcurilor
din orașele Moldovei.
PSRM

consideră că este
necesar să fie adoptat un
program de stat privind înverzirea și iluminarea străzilor orașului, reparația calitativă a trotuarelor.
PSRM

se pronunță pentru construcția de locuințe
multifuncționale și complexuri, care vor include o infrastructură dezvoltată: farmacie, terenuri de sport și de
joacă în aer liber.

SATE CONFORTABILE.

consideră necesară adoptarea unui program
de stat privind reparația
instalațiilor de tratare și reabilitare a rețelelor de apă
pluvială.

consideră că pentru dezvoltarea infrastructurii agricole din Moldova
este necesar să fie preluată
experiența agro-orășelelor
din Belarus - localități bineamenajate, cu o infrastructura industrială și socială dezvoltată care asigură un nivel
înalt de trai pentru populația
din această regiune.

PSRM

PSRM

Toate orașele din Moldova
vor fi conectate la sistemul
de alimentare cu apă și canalizare.
Toate orașele și regiunile țării vor fi conectate la o
rețea de drumuri moderne
și de înaltă calitate.
În fiecare localitate din Moldova va fi construit un complex sportiv modern. În fiecare curte din oraș trebuie
să fie un teren de joacă, iar

ORĂȘELE AGRICOLE.

Dezvoltarea
satelor
moldovenești este una dintre principalele priorități ale
PSRM.
PSRM

În fiecare sat din Moldova va
fi grădiniță de copii, școală,
punct medical, centru cultural și mini-stadion.

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA
www.socialistii.md

11

SOCIALIȘTII

ANALITICĂ

ECHIPA „PROFESIONISTĂ”
ȘI „ONESTĂ” A MAIEI SANDU!!!
În perioada campaniei electorale, Maia Sandu a promis că împreună cu ea va veni la
guvernare o echipă „de oameni buni, integri” și că toate numirile se vor face
exclusiv în baza profesionalismului.
Însă președintele nu a reușit să-și
respecte promisiunea, iar societatea a fost zguduită de scandaluri
legate de numele celor care acum
reprezintă administrația șefului
statului.
Astfel, Andrei Spânu a
fost numit secretar general al
Unele acțiuni ale lui Sandu și ale echipei sale
provoacă deja critici din partea analiștilor și a politicienilor cu viziuni proeuropene. De exemplu,
Ion Sturza, care a susținut-o pe Sandu la alegeri,
a criticat-o pentru poziția vagă în raport cu Ucraina și pentru planurile de a construi o centrală hidroelectrică pe Nistru. „Trebuie să spunem direct,
rațional și fără echivoc: realizarea acestui proiect
(construcția centralei hidroelectrice) va provoca o
catastrofă ecologică de amploare, la degradarea
ireversibilă a râului Nistru”, a declarat Sturza pe
rețelele sociale.
Și vizitele lui Sandu peste hotare au devenit
subiectul unei postări pe rețelele sociale a expertului european din Moldova, Dionis Cenușă. Esența
acestora – transparență și claritate insuficientă în călătoriile peste hotare ale președintelui. Iată doar un
punct din citatul său: „Președintele ar fi putut oferi
o informație clară despre conținutul discuțiilor, dar
ea a ales să n-o facă. Noi iarăși vedem preferințele
Maiei Sandu, de a ieși cu surprize anunțând despre
unele lucruri post factum. Contradicția cu conceptul de transparență continuă, dar cred că poate fi corectată, dacă se dorește”.

aparatului președintelui fără concurs și în declarația
cu privire la venituri și avere a micșorat de 5 ori
valoarea adevărată a casei pe care o are în proprietate. Veaceslav Negruță, consilierul Maiei Sandu, a fost condamnat pentru abuz
de putere și pentru daune aduse statului
în proporții deosebit de mari. Fiind în
funcții de conducere, el și-a construit o
casă de lux. Un alt consilier, Ana Revenco a fost implicată într-un scandal
din cauza tăinuirii averii, iar Liliana
Nicolăescu-Onofrei a fost acuzată de
plagiat.
În societate crește fundalul critic și nedumerirea din cauza șirului de călătorii inutile în străinătate ale lui Sandu în condițiile crizei politice, când,
la cererea președintelui, țara a rămas fără guvern.
Nicu Popescu, colegul său, ministrul Afacerilor
Externe în guvernul Sandu din anul 2019, încearcă
cumva să atenueze situația. Încă nu demult, Sandu
și echipa sa îl criticau dur pe Dodon pentru vizitele
în străinătate în diferite țări. Acum, urmând standardele duble clasice, Popescu încearcă să-și justifice fostul șef de guvern.
„Orice beneficiu – orice ajutor, orice proiect
investițional, orice livrare de vaccinuri – totul
poate fi obținut doar prin eforturi, convingeri, publicitate pentru țară și... numeroase vizite externe.
Absolut la toate nivelele”, scrie Popescu.

CONSILIERUL PREZIDENȚIAL

ALLA NEMERENCO

ARE DIPLOMĂ, DEȘI NU A PARTICIPAT
LA CURSURI ȘI NU FIGUREAZĂ ÎN LISTE

„MÂNA DREAPTĂ” A PREȘEDINTELUI

A REDUS

DE 5 ORI
VALOAREA CASEI SALE

ANDREI SPÂNU

ODNOSTALCO A COMENTAT DIPLOMA
FALSĂ A LUI NEMERENCO:

1. Care este competența consilierului, dacă ea „a primit”
în mod conștient o diplomă știind că aceasta este falsă. Este
corupție.
2. Echipa Maiei Sandu (așa cum este...) promovează principiile și valorile europene, iar acolo, o asemenea situație înseamnă
scandal național și rușine personală, cu consecințe.
3. Nemerenco a recunoscut public falsitatea diplomei. În
Europa, urmează demisia imediată. Ce fel de exemplu oferă un
funcționar de rang înalt studenților de la Universitatea de Medicină??
4. Președintele Maia Sandu a acceptat tacit această situație. Înseamnă că Sandu încurajează astfel de lucruri. Întrebări deja
către Președinte. Discreditează instituția Președintelui.
5. Ce-i mai important, ce crede Procuratura Moldovei despre această situație? Din câte îmi dau seama, sunt multe persoane implicate... Sandu vorbește despre corupție, dar
nu vede corupția de sub nasul ei.

FILAT PENTRU MOLDOVA! SANDU GARANTEAZĂ
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MAIA SANDU

LILIANA
NICOLAESCU-ONOFREI

Consilier prezidențial, viceministrul
Educației din partea PLDM

IGOR GROSU

ANDREI SPÂNU
Secretar general al administrației
prezidențiale, fost președinte al
organizației de tineret a PLDM

Membru al Consiliului de Securitate,
viceministrul Educației din partea PLDM

Ministru al Educației
din partea PLDM-ului lui Filat

VLADISLAV KULMINSKI

LILIANA PALIHOVICI
Fost vice-speaker al Parlamentului din partea
PLDM. Reprezentantă Specială a Președintei în
Exercițiu a OSCE, privind dimensiunea de gen.

12

ANA REVENCO
Ex-director al Centrului pentru combaterea
traficului de ființe pe lângă MAI. A fost
numită în funcție de D. Recean (ministru din
partea PLDM și verișorul ei), la 5 septembrie
2012. A lucrat până în anul 2015.

Membru al Consiliului de Securitate,
consilier al lui Iurie Leancă, membru PLDM

VEACESLAV NEGRUȚĂ
Consilier prezidențial, membru al
Consiliului de Securitate, fost ministru
al Finanțelor din partea PLDM

VASILE POPA

Director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de
Stat. Fostul bodyguard a lui Vlad Filat, apoi al lui Sandu
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DESPRE TRANSFORMAREA
CSS ÎN ONG, DE CĂTRE
PREȘEDINTELE SANDU
Pe 24 ianuarie s-a împlinit exact
o lună de președinție a Maiei Sandu.
Mulți cetățeni se așteptau măcar la
ceva schimbări în bine sau cel puțin la
unele eforturi în această direcție. Dar
nu s-a întâmplat nimic.
SUNT OAMENI BUNI.
FACEȚI DIFERENȚĂ!
Imediat după preluarea mandatului, Sandu a intrat într-un scandal de
proporții. Promițându-le tuturor să
promoveze la putere oameni onești, ea
a oferit imediat o listă de consilieri, în
care se aflau cetățeni prinși cu plagiatul, cu diplomă falsă și chiar criminali!
De fapt, toți acești domni se află în
rețeaua Soros, au primit (și, eventual,
primesc) finanțare din exterior. Chiar
și pe cei pe care nu îi analizăm în lista
noastră - S. Ștefârță, K. Gherasimov,
A. Brașoveanu.
Secretarul General al Aparatului
Președintelui A. Spânu a mințit în
declarația de avere. El a subestimat de
peste 5 ori costul vilei sale, care costă 8 milioane de lei (460.000 de dolari). Are afaceri în offshore. A mințit
când a spus că firma sa avea 30.000 de
angajați. S-a dovedit că era doar unul administratorul!
Consilierul
președintelui
V.
Negruță este membru al PLDM lui
Filat, fost ministru de Finanțe. A fost
condamnat definitiv la trei ani pentru
abuz de putere și prejudicii aduse intereselor statului în valoare de 400.000
de euro, pe care i-a alocat colegului
său de partid P. Sandulache. Cică, a
executat hotărârea judecătorească.
Dar, potrivit legii, el trebuia să contesteze decizia în instanță și să nu dea
imediat bani de la trezorerie.
Consilierul O. Stamate, fiind ministru al Justiției, a închis dosarul penal
împotriva propriului soț.

www.socialistii.md

pectezi această
structură de escrocherii financiare.
Consilierul
A. Nemerenco
a obținut ilegal diploma de master,
fără a se înscrie măcar la curs. Incită
conflictele interetnice, acuzând toți
reprezentanții minorităților etnice de
„lipsă de respect față de populația
băștinașă”. A dat acordul pentru o
licitație privind achiziționarea de
echipamente medicale. Ulterior, zeci
de mii de mănuși medicale s-au dovedit a fi de calitate proastă, ceea ce
a pus în pericol viața a mii de medici
și pacienți. Asta ca sa nu spui cuvinte
mai rele...
Bodyguardul M. Sandu a fost numit
șef la Serviciul de Protecție şi Pază de
Stat.

CITIȚI CANALUL DE TELEGRAM AL LUI

BOGDAN TIRDEA
Consilierul A. Revenco a ascuns
informații despre un apartament de
150 m², un teren, 12 conturi bancare, acțiuni ale unor companii și o
mașină. Mai mult decât atât, își dădea
mașina în chirie propriei companii cu
2000 de dolari pe lună. Ascunderea
proprietăților a fost constatată de ANI
în 2015. Dar cazul s-a pierdut în numeroasele dosare ale procuraturii lui
Plahotniuc ...
Consilierul L. Nicolaescu-Onofrei
a fost, de asemenea, membru al echipei PLDM. A fost prinsă cu plagiat
(furt intelectual). A participat împreună cu ONG-ul său Pro Didactica la
împărțirea proiectelor în valoare de 1
milion de dolari de la Fundația Soros.
Proiectele au vizat reforma educației
în 2014-2015 și au fost implementate
sub îndrumarea M. Sandu.
S. Tofilat este liderul ONG-ului
Watch Dog, care tirajează minciuni
despre I. Dodon și face sondaje false
cu banii Fondului Național American
pentru Democrație. În același timp,
organizația sa nu publică rapoarte financiare, ceea ce oferă motive să sus-

SCANDALUL ÎN JURUL
CONSILIULUI SUPREM
DE SECURITATE
Pe 25 ianuarie, M. Sandu a prezentat mândră noua componență a Consiliului Suprem de Securitate a Moldovei. Iată lista completă a acestuia:
A. Spânu - secretar general
al PAS, secretar general al Aparatului Președintelui; O. Stamate – vicepreședinte PAS, consilier

prezidențial; V. Negruță - consilier
prezidențial, fost membru al PLDM;
A. Nemerenco - consilier prezidențial;
I. Grosu – președintele fracțiunii PAS;
C. Moțpan – deputat al Platformei
DA; S. Litvinenco – deputat PAS; V.
Munteanu – viceguvernatorul BNM;
S. Gaibu – economist; T. Răducanu –
fost judecător; V. Kulminski – expert,
membru al staffului electoral al PAS.
Mai pe scurt, întregul Consiliu de
Securitate este constituit din membrii
PAS și ONG-iști. Sandu îi predă complet lui Soros una dintre instituțiile
strategice ale puterii - Consiliul Suprem de Securitate. Toți membrii Consiliului de Securitate au primit acces
la secretul de stat! Din cei 11 membri
ai CSS numiți de M. Sandu, trei reprezintă oficial ONG-uri din rețeaua
Soros! Dar lucrurile sunt și mai grave. De fapt, 7 din 11 membri ai CSS
sunt sorosiști: Stamate - ONG AGER,
Litvinenco - Fortius, Grosu - Centrul de Resurse Juridice din Moldova
(CRJM), Negruță - Transparency International, Gaibu - Expert-Grup, Kulminski - IPIS, Răducanu - Centrul de
Resurse Juridice (acolo conduce Gribincea - cumnatul lui Litvinenco)! Și
această instituție este condusă de M.
Sandu, membru al Senatului Fundației
Soros în anii 2009-2010.
Maia Grigorievna! Poate nu te
mai ascunzi după deget? Numiți-l
deja pe bătrânul J. Soros ca secretar
general al Consiliului Suprem de Securitate! Așa va fi și onest, și corect.

BOGDAN ȚÎRDEA
doctor în politologie
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ CONSIDERĂ CĂ LIMBA RUSĂ
NU ESTE LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ ÎN MOLDOVA
Curtea Constituțională a Republicii
Moldova a declarat neconstituțională legea
cu privire la funcționarea limbilor vorbite
pe teritoriul Republicii Moldova.
Limba rusă în Moldova și-a pierdut
statutul de limbă de comunicare interetnică
în anul 2018, când Curtea Constituțională,
la cererea deputaților care militau pentru
unirea cu România, a declarat depășită
legea „cu Privire la funcționarea limbilor
vorbite pe teritoriul RSS Moldovenești”
din 1989. Potrivit documentului în cauză,
limba moldoveneasca era recunoscută ca

limbă de stat a țării, iar limbii ruse îi era
atribuit statutul de limbă de comunicare
interetnică.
În luna decembrie a anului trecut,
Parlamentul Republicii Moldova, la
inițiativa socialiștilor, a adoptat o nouă
lege cu privire la funcționarea limbilor, în
care limbii ruse i s-a redat statutul de limbă
de comunicare interetnică, iar Igor Dodon
a promulgat-o la 18 decembrie 2020 – cu
câteva zile înainte de expirarea mandatului
său de Președinte al țării. Conform noii
legi cu privire la funcționarea limbilor,

autoritățile statului și funcționarii au fost
obligați să furnizeze informații cetățenilor
și în limba rusă.
Împotriva
inițiativei
socialiștilor
s-au pronunțat deputații formațiunilor
proeuropene - PAS, Partidul Democrat ș.a.,
reprezentanții cărora au boicotat în luna
decembrie ședința Parlamentului, în cadrul
căreia a fost adoptată noua lege cu privire
la funcționarea limbilor. După ce aceasta
a fost contestată la CC, la 21 ianuarie,
Curtea Constituțională a declarat legea
neconstituțională.

PSRM: PRIN DECIZIA SA, CC READUCE ȚARA
ÎN ATMOSFERA ANILOR 80-90
Partidul Socialiștilor condamnă ferm decizia Curții
Constituționale cu privire la Legea privind funcționarea
limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, adoptată de Parlament în sesiunea de toamnă a anului 2020, la inițiativa
PSRM. Considerăm că această decizie este motivată politic
și nu corespunde normelor unui stat de drept, care trebuie
respectate de reprezentanții sistemului judiciar, cu atât mai
mult de judecătorii Curții Constituționale.
Prin adoptarea deciziei cu privire la Legea privind
funcționarea limbilor, judecătorii Curții Constituționale
au creat o situație revoltătoare care conduce la încălcarea
drepturilor cetățenilor Republicii Moldova, divizând oamenii pe criterii de limbă și etnie. Prin decizia sa, Curtea
Constituțională readuce țara noastră în atmosfera de ură
interetnică de la sfârșitul anilor ’80 – începutul anilor ’90.
Decizia Curții Constituționale va avea un impact negativ
asupra procesului de soluționare a problemei transnistrene, aprofundând neîncrederea între cele două maluri ale
Nistrului.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
intenționează să re-inițieze adoptarea Legii privind
funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova
în Parlamentul țării. În același timp, necesitatea reformei
constituționale devine din ce în ce mai evidentă. Domeniul
de aplicare al competențelor Curții Constituționale trebuie
să se limiteze la interpretarea Constituției țării și să aibă un
caracter de recomandare.

DECLARAȚIA AMBASADEI
FEDERAȚIEI RUSE
Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova din
21 ianuarie curent, privind privarea limbii ruse de statutul
de limbă de comunicare interetnică, constituie un factor
alarmant în contextul menținerii păcii interetnice în statul
moldovenesc multinațional.
De-a lungul deceniilor, alături de limba de stat a Republicii Moldova, limba rusă a fost un element indispensabil
al comunicării eficiente și al coexistenței armonioase a tuturor etniilor din țară - moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari,
găgăuzi, evrei, romi, polonezi. În acest context, insultele
radicalilor la adresa conducerii țării noastre, a poporului
Rusiei și a cetățenilor vorbitori de limbă rusă din Republica
Moldova par a fi o blasfemie și sunt nefirești.
Reacția forțelor sănătoase din Moldova la acțiunile
rusofobe este destul de clară. Ținem minte foarte bine
consecințele șovinismului antirusesc de la finele anilor ‘80,
începutul anilor’ 90 ai secolului trecut.
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DODON: SOCIALIȘTII VOR APĂRA STATUTUL LIMBII RUSE
ÎN MOLDOVA CA LIMBĂ DE COMUNICARE INTERETNICĂ

Liderul Partidului Socialiștilor, ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat decizia Curții
Constituționale (CC), care a declarat neconstituțională
legea cu privire la funcționarea limbilor, prin care limbii ruse ia fost atribuit statutul de limbă de comunicare
interetnică.
„CC a luat această decizie la solicitarea deputaților
Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de
Maia Sandu până la alegerea sa în funcția de președinte
al RM. Ea a promis cetățenilor țării noastre că va păstra
și va dezvolta limbile tuturor etniilor din Moldova. Și a
mințit. Partidul Socialiștilor va face tot posibilul pentru
a apăra această lege, am pregătit în acest sens mai multe argumente și vom lupta pentru ea”, a afirmat Dodon
într-o discuție cu corespondentul TASS.

MARIA ZAHAROVA,
REPREZENTANT MAE AL FR:
Este regretabilă decizia Curții Constituționale a
Moldovei din 21 ianuarie curent, prin care Legea cu
privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, adoptată la 16 decembrie 2020 și care
a redat limbii ruse statutul de limbă de comunicare
interetnică, a fost declarată neconstituțională.

KONSTANTIN ZATULIN, PRIM-VICEPREȘEDINTE
AL COMITETULUI DUMEI DE STAT A FR
Verdictul Curții Constituționale, care anulează decizia Parlamentului Moldovei, ne dezamăgește și prin
faptul că recent, în luna noiembrie, Maia Sandu a promis că după victoria în alegerile prezidențiale, va face
tot posibilul ca sfera de utilizare a limbii ruse „să fie
la nivel”. Ea îndemna oamenii să nu creadă în „sperietori” de genul că după alegerea sa, vor fi încălcate
drepturile populației vorbitoare de limbă rusă să studieze și să se adreseze către organele statului în limba
maternă. Nu a trecut nicio lună după inaugurarea sa,
că aceste promisiuni au și fost încălcate.
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Alexandru MURAVSCHI,
ex-viceprim-ministru:

Boris MARIAN, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova,
Rusia și Ucraina:

Problema limbii nu este
o chestiune de comunicare dintre oameni. Este o
problemă de interacțiune
dintre cetățean și stat care
poate fi examinată dintrun singur punct de vedere:
limba rusă poate fi utilizată
în comunicarea cetățeanului cu statul sau nu?
Se pare că odată cu anularea Legii cu privire la
funcționarea limbilor, răspunsul este clar - nu.

Anularea
de
către
Curtea
Constituțională a Legii cu privire la
funcționarea limbilor scoate măștile
politice de pe chipurile președintelui
CC, Domnica Manole și a colegilor
săi. Este o decizie strict politică,
adoptată evident în susținerea noului președinte Maia Sandu care, la fel
ca și majoritatea membrilor Curții, este
cetățean al României. Prin decizia sa, CC
îngrădește calea spre soluționarea problemei transnistrene,
dezbinând țara pe criterii de etnie.

Boris ȘAPOVALOV, istoric, politolog,
doctor în filozofie:

Curtea
Constituțională
este compusă în mare parte din cetățeni ai României, cetățenie pe care o
au și deputații care au
depus sesizarea privind
anularea Legii cu privire
la funcționarea limbilor.
Reiese că în statul moldovenesc cetățenii României decid ce limbă trebuie vorbită și ce statut trebuie ea să aibă. Este
din start o poziție greșită, și din punct de vedere moral, și juridic.

Serghei TCACI, publicist:
Restricționarea limbii ruse din toate domeniile de activitate este un pas concret spre lichidarea statalității moldovenești și accelerarea
asimilării Moldovei de către România, chiar
dacă această perspectivă pare deocamdată destul de îndepărtată.
O asemenea perspectivă nu poate fi neglijată, or ea este convenabilă nu atât cetățenilor
țării, indiferent de naționalitatea lor, cât unui
grup de unioniști, reprezentanții căruia s-au
pomenit acum, cu regret, la cele mai înalte
funcții de conducere.

VOX POPULI

Andrei SAFONOV,
doctor în istorie, politolog:

În anul 1989, în condițiile existenței
deja formale a Uniunii Sovietice, forțele
moderate au reușit să consfințească prin
Lege statutul limbii ruse ca limbă de
comunicare interetnică în Moldova. Pe
parcursul a 32 de ani, anume acest lucru
nu le-a fost pe placul naționaliștilor locali,
patronilor lor români și coordonatorilor
occidentali.

Se pare că această poziție este promovată și
astăzi. Ea s-a accentuat odată cu consolidarea
forțelor naționaliste pro-române după
alegerea Maiei Sandu în funcția de
Președinte al Republicii Moldova. De
remarcat este faptul că unul dintre cei
trei deputați ai Moldovei, care au depus
sesizarea la CC – Octavian Țâcu – este
considerat de mulți experți ca fiind adept al
unirii Moldovei cu România.

OCNIȚA

„Istoria Moldovei – este o istorie a poporului
nostru multietnic”, a afirmat Aliona Grincescu în
cadrul mitingului din orașul Ocnița. Cu părere de
rău, problema lingvistică a fost transferată la nivelul
speculațiilor politice. Însă limba de comunicare pe
teritoriul oricărui stat se stabilește de-a lungul secolelor și acest lucru n-ar trebui să fie reglementat de
politicieni”.
Aliona GRINCESCU, învățătoare

„Țara noastră este multietnică și noi ne mândrim cu acest lucru. Noi trebuie să
păstrăm tradițiile, relațiile de prietenie dintre popoarele noastre. În țara noastră locuiesc și ucraineni, și bulgari, și armeni, și români, și evrei, și alte naționalități. Ei
toți comunică în limba maternă și, evident, în limba rusă ca limbă de comunicare
interetnică. Desigur, noi toți suntem cetățeni ai Republicii Moldova și trebuie să
cunoaștem limba de stat. Dar, totodată, legea adoptată de către Parlament presupunea apărarea drepturilor tuturor etniilor”.
Irina LOZOVAN,
			
deputat în Parlamentul RM

ODINȚOV: ANULAREA LEGII CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA
LIMBILOR ESTE UMILITOARE PENTRU ETNIILE DIN MOLDOVA
Decizia Curții Constituționale despre anularea legii
cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Moldovei a fost întâmpinată cu indignare de către minoritățile
etnice. Este declarația lui Alexandr Odințov, consilier
municipal PSRM, făcută în cadrul unui briefing pentru
presă.
- Noi nu vedem nicio toleranță față de grupurile etnice
care trăiesc în Moldova. Toleranța este manifestată doar
față de un singur grup – cel care flutură drapele multicolore. Anulând legea cu privire la funcționarea limbilor, cum

www.socialistii.md

va fi stabilită comunicarea cu Găgăuzia, Bălți, cum se vor
purta negocieri în vederea reglementării conflictului transnistrean. Or, prin decizia Curții Constituționale, sunt încălcate toate promisiunile pe care partidele de dreapta le-au
făcut în perioada campaniei electorale, a declarat Alexandr
Odințov.
El a mai precizat că săptămâna viitoare, va fi organizat
un protest prin care se va demonstra că nu se poate de comportat astfel cu reprezentanții minorităților etnice.
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DISCRIMINAREA LINGVISTICĂ!
În majoritatea raioanelor Moldovei
au avut loc mitinguri în susținerea
inițiativei Partidului Socialiștilor, care
a înaintat și adoptat „Legea cu privire
la funcționarea limbilor”.

Această lege acordă dreptul etniilor
care locuiesc în țara noastră să păstreze
limba maternă, contribuie la dezvoltarea
diversității lingvistice, precum și la
protejarea limbii ruse ca limbă de
comunicare interetnică.

Spre regret, la fel ca și în perioada
de guvernare a lui Plahotniuc, Curtea
Constituțională s-a pronunțat împotriva acestei
legi. Socialiștii au declarat că nu vor ceda și vor
înregistra din nou proiectul legii în Parlament,
în cel mai scurt timp.
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