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ZINAIDA GRECEANÎI A CERUT PROCURAREA

UNUI MILION DE DOZE DE VACCIN

În legătură cu agravarea situației pandemice, președintele Parlamentului Republicii Moldova,
Zinaida Greceanîi, a convocat o ședință la care au participat prim-ministrul interimar, miniștri,
bașcanul Găgăuziei și primarul general al Chișinăului, Ion Ceban. În cadrul dialogului s-a decis
achiziționarea unui lot de 1 milion de doze de vaccin pentru imunizarea cetățenilor. În acest sens,
vor fi utilizate surse din Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și din
Fondul de rezervă al Guvernului.

Decretul Maiei Sandu este
NECONSTITUȚIONAL
Înalta Curte a țării a declarat
acțiunile președintelui ca fiind
neconstituționale

pag. 2

Căile de ieșire din criză
Șeful fracțiunii parlamentare a PSRM,
Corneliu Furculiță, despre scenariile
de derulare a evenimentelor
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Cu acordul tacit
al Occidentului

Bogdan Țîrdea analizează
comportamentul politicienilor
de dreapta, dar și a
coordonatorilor acestora

pag. 7

SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!

SOCIALIȘTII

ACAPARAREA STATULUI

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A MOLDOVEI:

DECRETUL MAIEI SANDU
ESTE NECONSTITUȚIONAL
MAJORITATEA DEPUTAȚILOR DIN PARLAMENT AU PROPUS
UN CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU,
IAR PREȘEDINTELE MAIA SANDU REFUZĂ SĂ-L ÎNAINTEZE.
ÎN SCHIMB, SANDU A ÎNAINTAT PROPRIUL CANDIDAT.
ACEST DECRET A FOST DECLARAT NECONSTITUȚIONAL.

Articolul 98 alin. (1) din Constituție prevede
atribuția exclusivă a președintelui de a desemna un
candidat pentru funcția de prim-ministru. În acelaşi
timp, desemnarea nu poate fi discreționară. Candidatul pentru funcția de premier poate fi desemnat
numai după consultarea fracțiunilor parlamentare.
„Scopul consultărilor este de a identifica sprijinul politic al deputaților pentru o anumită persoană, capabilă să formeze un Guvern. În acest sens,
președintele nu are dreptul constituțional de a substitui fracțiunile parlamentare”, a declarat președintele
Curții Constituționale, Domnica Manole.

Curtea consideră că pentru a se evita un blocaj
instituțional, președintele și fracțiunile parlamentare
trebuie să recurgă la noi consultări privind formarea
unui guvern.
Sesizarea la Curtea Constituțională a fost înaintată de deputații Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandr Suhodolski, care reprezintă fracțiunea PSRM
în Parlamentul țării.

Sandu trebuie să fie exemplu pentru cetățeni și să nu
creeze precedente periculoase, încălcând Constituția

Nici într-o țară din Europa, președintele nu poate ignora
voința majorității parlamentare

Maia Sandu a creat o situație periculoasă în țară.
Președintele țării trebuie să unească oamenii în jurul său.
Politica este o artă. Sandu deseori învinuia foștii președinți
că ei încălcau Constituția, iar după ce a intrat în funcție,
singură a început să acționeze la fel, uitând ce a promis
alegătorilor săi.
Acum Maia Sandu acționează mai rău decât
predecesorii săi. În această situație, ea trebuie să dea
exemplu cetățenilor țării și funcționarilor cum trebuie să
respecte Constituția și cum să nu fie încălcate legile.
Dacă președinte acționează în așa mod, în Moldova se creează un precedent
periculos. Atunci când oamenii văd cum procedează conducerea, ei pot considera
că legile țării nu sunt obligatorii.

Sunt convins că decizia Curții Constituționale
din 23 februarie 2021 este în folosul, în primul rând,
a sistemului democratic din Republica Moldova. În
nicio țară europeană președintele nu poate ignora
voința majorității parlamentare. Cu atât mai mult,
nu poate fi dizolvat Parlamentul în condițiile în care
el sau ea îl consideră nelegitim sau nereprezentativ.
Chiar dacă opinia publică se concentrează pe
conflictul dintre președinte și Parlament, problema
reală este alta. Dacă ne concentrăm pe esența acestui
conflict, vom observa intenția de a „reformata” regimul de guvernare – de la
parlamentar la cel prezidențial. Aceasta ar fi cea mai gravă consecință, care s-ar
fi putut întâmpla dacă CC ar fi aprobat o altfel de decizie.
Celor care aruncă acuzații în adresa Curții Constituționale a Republicii
Moldova, le recomand să citească decizia adoptată în urmă cu exact un an de
Curtea Constituțională a României. Ea se bazează pe aceleași principii ca și
verdictul curții din Moldova în 2015, 2020 și 2021. Abordări similare pot fi
găsite în jurisprudența majorității Curților Constituționale din Europa.

Dumitru PULBERE,
ex-președinte al Curții Constituționale

În țările parlamentare din Europa nu au
fost înregistrate astfel de precedente
periculoase cum a creat Sandu
În Moldova a fost creat un precedent periculos, când
președintele, care nu are autoritate reală, încearcă să
influențeze Parlamentul, care deține toată plinătatea puterii.
Nu au existat niciodată situații similare pe continentul
european, în țări cu regim parlamentar de guvernare.
Oamenii pot cere președintelui să respecte Constituția doar prin mitinguri și
demonstrații, precum și prin negocieri și discuții. Mulți politicieni pro-europeni
s-au opus deciziei lui Sandu. La moment, practic toți deputații nu înțeleg această
atitudine a președintelui față de Parlament.
Boris Șapovalov, politolog

https://www.facebook.com/boris.shapovalov1

3 SCENARII
DE DERULARE A EVENIMENTELOR
1. Sandu revine în câmpul legal (Constituțional)
și inițiază negocieri cu
Parlamentul.
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2. Sandu nu întreprinde nimic și țara
rămâne fără guvern.

3. Situația din țară se
destabilizează.

Alexandru TĂNASE,
Ex-președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova

https://www.facebook.com/boris.shapovalov1

Uniunea Europeană trebuie să-i explice președintelui
Maia Sandu că ea poate acționa doar în cadrul legii
și a Constituției
Aliații lui Sandu manipulează opinia publică,
când prezintă situația creată ca pe un conflict dintre
Parlament și Președinție. Conflictul real este între
Sandu și lege.
Curtea Constituțională din Moldova i-a spus lui
Sandu că ea trebuie să caute soluții împreună cu
Parlamentul. Dacă Sandu vrea alegeri anticipate, lasă
să le facă, dar totul trebuie să se desfășoare în cadrul

legal.
Uniunea Europeană trebuie să-i explice președintelui Maia Sandu că
ea poate acționa doar în limitele legii și a Constituției. Partenerii externi ai
Moldovei trebuie să intervină și să-i reamintească președintelui că edificarea
statului de drept se face prin respectarea prevederilor constituționale, nu
neglijarea acestora.
Denis CENUȘĂ, politolog
facebook.com/dionis.cenusa
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PSRM îi cere șefului statului să semneze decretul de desemnare

a candidatului la funcția de premier, propus de majoritatea parlamentară
PSRM va continua consultările
cu partidele parlamentare pentru a
identifica soluții la criza politică și îi
cere șefului statului să iasă din izolare și să semneze, până cel târziu
la 9 martie, decretul de desemnare
a candidatului la funcția de premier
propus de majoritatea parlamentară.
Președintele PSRM, Igor Dodon,
a declarat că o astfel de decizie a fost
luată la ședința Consiliului Republican al formațiunii.
Socialiștii solicită tuturor colegilor din Parlament să dea dovadă
de maximă responsabilitate.
- Chiar dacă avem viziuni sau
doctrine diferite, dialogul rămâne
singura soluție pentru a pune punct
acestei crize extrem de periculoase
pentru viitorul țării, a declarat Dodon.
PSRM pledează și pentru un dialog constructiv cu președintele țării,
căruia îi cer să iasă din izolare și să
dialogheze cu partidele. Potrivit liderului PSRM, refuzul lui Sandu de
a discuta constructiv cu partidele politice este unul emotiv și în total dezacord cu rolul de mediator pe care
președintele îl are în stat.
Președintele PSRM a menționat
că până la 9 martie mai este timp
suficient pentru dialog între partide,

dialog cu președintele țării pentru
a găsi cele mai bune soluții pentru
ieșirea din criză.
Igor Dodon a atras atenția că este
total nejustificat să se aștepte finalul
lunii martie pentru a vedea ce e de
făcut.
- Constituția ne spune foarte clar

ce avem de făcut, iar dacă până în 23
martie nu se face nimic, asta înseamnă intrarea în blocaj total. Dacă Maia
Sandu în mod intenționat nu respectă Constituția, acest fapt nu oferă
niciun motiv legal ca Parlamentul să

fie dizolvat, deci nici alegerile anticipate nu vor putea fi declanșate,
indiferent de fanteziile politice ale
unora.
Un decret de dizolvare a Parlamentului emis de președintele țării
în astfel de condiții este nul, ilegal,
neconstituțional și reprezintă o gravă

lul partidelor într-o societate democratică. De aceea, nici o instituție a
statului, Parlamentul, Guvernul, nu
vor putea pune în aplicare un decret
dubios, nu vor putea organiza alegeri
în baza unui astfel de decret, pentru
că asta ar însemna complicitate la încălcarea Constituției și la uzurparea
puterii în stat.
- PSRM cere președintelui și partidelor să nu aștepte până pe 23 martie, ca să ne trezim într-un blocaj și
mai complicat, este suficient că deja
s-a așteptat două luni fără nici un rezultat, cu un singur efect – adâncirea
crizei politice, sociale și economice,
a menționat liderul socialiștilor.
Igor Dodon a declarat că dacă
până pe 9 martie decretul nu este
emis, Consiliul Republican al PSRM
se va întruni din nou pentru a da
mandat conducerii executive a partidului să treacă la alt nivel de acțiuni
pentru a stopa haosul politic în care
se află țara. Igor Dodon nu a precizat
despre ce acțiuni este vorba, dar a
menționat că ele vor fi mai hotărâte.
- Cred că încă nu e totul pierdut
uzurpare a puterii în stat, o încercare de a anula rolul Parlamentului ca pentru democrație, chiar dacă sunprincipală putere a statului într-o re- tem în plină criză politică. Astăzi
publică parlamentară, a spus Dodon. încă putem să evităm un blocaj cu
Președintele PSRM a remarcat consecințe dramatice pe mulți ani
că șeful statului nu poate anula ro- înainte, a menționat Igor Dodon.

SOCIALIȘTII CHEAMĂ DIN NOU LA DIALOG
PSRM pentru a treia oară invită partidele parlamentare și
Președinția la dialog. Liderul
socialiștilor, Igor Dodon, a declarat
că dacă acest lucru se întâmpla în
decembrie, atunci când a demisionat Guvernul Chicu, criza politică
era depășită.
„Este a treia încercare de a merge
la dialog. Prima a fost în decembrie,
pentru a vedea cum organizăm anticipatele. Ea (președintele Maia Sandu)
a refuzat categoric și a mers pe o pistă
greșită. La început de februarie noi din
nou am propus dialog, am sunat la PAS
să vedem cum mergem la anticipate

deja în iunie. Maia Sandu a refuzat categoric și a fost atenționatăde Curtea
Constituțională a doua oară. Acum noi
propunem dialog a treia oară. Maia
Sandu mizează pe data de 23 martie

și pe revoluția unor balaboli. N-o să-i
reușească nici cu una, nici cu cealaltă.
Dacă nu va accepta din nou dialogul,
mai pierdem o lună și în aprilie revenim la discuțiile pe care le-am propus
în noiembrie-decembrie. Noi suntem
gata să discutăm orice. Suntem gata să
discutăm cu majoritatea parlamentară
acest candidat pe care îl susținem, suntem gata să discutăm alt candidat. Trebuie să luăm o decizie comună, să dăm
dovadă de maturitate politică. Ceea ce
se întâmplă acum este foarte și foarte
periculos pentru Republica Moldova.
Nu poți merge împotriva Constituției’,
a declarat Dodon.

NU VA FI
INIȚIAT NICIUN
REFERENDUM.
ULTIMUL
LUCRU CARE NE
INTERESEAZĂ ESTE
FUNCȚIA MAIEI
SANDU

Deputații Maiei Sandu blochează deja timp de două luni
INVESTIȚIILE ÎN REPARAȚIA ȘCOLILOR, GRĂDINIȚELOR, DRUMURILOR
„Deputații partidului Maiei Sandu, prin adresarea la Curtea
Constituțională, încearcă să anuleze anexa nr.7 la Legea Bugetului
de Stat pentru anul 2021, unde
sunt enumerate aceste investiții”,
a declarat vicepreședintele Comisiei parlamentare economie, buget
și finanțe, deputatul PSRM, Petru
Burduja.

www.socialistii.md

Dar, Înalta Curte a respins, în această
săptămâna, cererea deputaților PAS Veronica Roșca și Petru Frunze, stabilind că
totul este în limitele constituționale.
- Prin decizia Curții Constituționale din
22 februarie au fost deblocate investițiile
capitale și programul ”Drumuri bune pentru toți”, a menționat Burduja.
El a menționat că deși au solicitat stoparea investițiilor capitale, acești deputații
nici n-au venit la audieri unde era dezbătut
bugetul.

- Acești deputați nu au avut niciun
amendament la lege, dar în același timp
au solicitat suspendarea anexei care prevede investiții capitale în infrastructura
localităților din țara. Ei au blocat timp
de două luni inițierea achizițiilor pentru
reparația școlilor, grădinițelor, caselor de
cultură, sălilor de sport, infrastructura rutieră, a spus socialistul.
El a îndemnat primarii să inițieze procedura de achiziții publice pentru investițiile
capitale și pentru reparația drumurilor.
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Furculiță: Nu-i exclus că Parlamentul va fi nevoit să extindă
atribuțiile Guvernului și să-și asume guvernarea țarii
PRESIUNEA EXTERNĂ
ASUPRA CURȚII
CONSTITUȚIONALE
Cu părere de rău, în Moldova
se intervine prea des în activitatea instituțiilor de stat, dar și se
face multă geopolitică. Adesea,
diplomații își permit mai mult
decât ceea ce este prevăzut de
legislația internațională și de
toate normele și protocoalele
diplomației.

DECIZIA CURȚII
CONSTITUȚIONALE CU PRIVIRE
LA DECRETUL LUI SANDU
Această decizie a fost previzibilă,
pentru că în Constituție totul este scris
destul de clar și explicit. Dimpotrivă, ar
fi fost straniu dacă Înalta Curte ar fi luat
o altă decizie în privința decretului repetat despre Gavriliță.

SITUAȚIA DIN ȚARĂ
Indiferent de declarațiile tuturor partidelor, situația din țară
este foarte complicată. În primul rând,
cea epidemiologică. În țară trebuie să
fie asigurată vaccinarea generală, oamenilor trebuie să le fie oferită posibilitatea de a alege cu ce fel de vaccin se
imunizează. Este necesară o stabilitate
în formarea prețurilor, pentru a exclude
fluctuațiile prețurilor, așa cum se întâmplă la benzinării. Trebuie să fie garantate

toate prestațiile sociale, îndemnizațiile,
pensiile și salariile. Nu exclud că vom
ajunge până la momentul că Parlamentul va fi nevoit să ia guvernarea țării în
mâinile sale, inclusiv cu guvernul actual, dacă situația nu se va schimba.
CANDIDATURA
LUI NĂSTASE
Noi suntem dispuși să examinăm
orice propunere după ce vor fi întreprinse acțiuni și nu doar declarații.
Dacă Năstase dorește să se înainteze, ar
fi fost logic să vină cu fracțiunea sa și să
propună celorlalți deputați să semneze
pentru desemnarea sa.
CONSULTĂRILE
ÎN PARLAMENT
Noi, socialiștii, continuăm să pledăm pentru dialog în Parlament și salutăm orice negocieri. Și, la moment,
avem un dialog cu alte fracțiuni.
SCENARIILE
PENTRU LUNILE URMĂTOARE
Alegerile anticipate sunt obligatorii,

dar nu cu orice preț, nu cu prețul vieții
oamenilor, prețul destabilizării sau a încălcării grave a legilor și a Constituției.
Nemaivorbind de faptul că parlamentul următor ar putea avea cam aceeași
componență ca cel actual. Trebuie să

ȚARA TREBUIE PREGĂTITĂ
DE ALEGERI ANTICIPATE,
IAR CONCOMITENT TREBUIE
AMELIORATĂ SITUAȚIA
SOCIAL-ECONOMICĂ ȘI
EPIDEMIOLOGICĂ
avem o abordare responsabilă față de
procesele de guvernare a țării, iată de ce
noi considerăm că țara trebuie pregătită
de alegerile anticipate, iar concomitent
trebuie ameliorată situația social-economică și epidemiologică.

Câte articole din Constituție

deja au fost încălcate de președintele Sandu?

Maia Sandu este în funcția de
președinte al Moldovei de circa două
luni. Dar, în această perioadă, ea a
reușit deja să încalce 14 articole ale
Constituției.
În opinia lui Victor Pușcaș, fostul
președinte al Curții Constituționale,
fostul președinte al Curții Supreme de
Justiție (CSJ) și al Consiliului Superior

al Magistraturii (CSM) din Moldova,
numai pe parcursul săptămânii trecute,
Maia Sandu a încălcat articolele 60,
66, 68, 71, 74, 96 și 98 din Constituție.
„Desemnarea repetată a guvernului
Gavriliță încalcă decizia CC din 6 august 2020 și articolul 60 al Constituției.
Făcând presiuni asupra parlamentului
ca să nu voteze guvernul, cu scopul de

a anunța alegeri anticipate de dragul
îndeplinirii propriei promisiuni electorale, Sandu încalcă articolele 2, 6, 7,
60, 64 și 85 ale Constituției. Iar organizarea unor întrevederi private cu unii
judecători și ignorarea CSM înseamnă
încălcarea articolelor 6, 116 și 122”.

PSRM INSISTĂ ASUPRA LUSTRAȚIEI:
TOȚI ȘEFII STRUCTURILOR DE STAT DIN
EPOCA LUI PLAHOTNIUC TREBUIE SĂ PLECE
Socialiștii consideră că dacă nu va
fi stabilit mecanismul de ocupare a
funcțiilor publice, bazat pe meritocrație,
nu putem vorbi nici despre resetarea
instituțiilor publice.

Sub incidența Legii privind lustrația, propusă
în parlament de către fracțiunea PSRM, intră următoarele funcții de răspundere:
- președintele și membrii Consiliului Audiovizualului;
- directorul și vicedirectorul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
- președintele, vicepreședintele
și membrii Consiliului de Directori
al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare;
- președintele și vicepreședintele
Autorității Naționale de Integritate;
- guvernatorul, prim-viceguvernatorul, adjuncții președintelui și
membrii Consiliului de Observatori ai Băncii Naționale a Moldovei;
- directorul general și directo-
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rii Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică;
- directorul și adjuncții directorului Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
- directorul general și adjunctul directorului general al Agenției Naționale pentru Soluționarea
Contestațiilor;
- președintele, vicepreședinții și membrii plenului Consiliului Concurenței;
- directorul și adjuncții directorului Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor.
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Potrivit inițiativei PSRM,
împuternicirile câtorva persoane
care ocupă funcții publice, numite în
perioada 20 ianuarie 2016 - 7 iunie
2019, trebuie să înceteze până la
expirarea mandatului lor.
Noi vom urma buchia Legii lustrației, care spune
că unele numiri din anii 2016-2019 au avut un
caracter pur politic, iar alte numiri s-au făcut în
interesele regimului lui Plahotniuc. Noi considerăm
că persoanele numite pe criterii politice nu au nimic
în comun nici cu BNM, nici cu Consiliul Concurenței,
nici cu alte instituții publice importante.
Vlad Batrâncea, vicepreședintele Parlamentului.

Oamenii au ajuns în aceste funcții în mod
netransparent, fără organizarea concursurilor, pe
criterii de subordonare personală față de cel care
a fugit din țară în vara anului 2019, mă refer la
Vladimir Plahotniuc. Toți afirmă că noi trebuie să
implementăm declarația cu privire la stat capturat.
Prin proiectul respectiv, noi anume asta și facem.
Vasile Bolea, președintele Comisiei juridice,
numiri şi imunităţi a Parlamentului RM.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

CRONICA

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR: ÎL ÎNDEMNĂM PE PETER MICHALKO
SĂ RESPECTE SUVERANITATEA ȘI INDEPENDENȚA REPUBLICII MOLDOVA
Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova își exprimă nedumerirea în legătură cu declarațiile frecvente și scandaloase ale unor ambasadori acreditați în
Republica Moldova. Considerăm astfel
de declarații drept o intervenție gravă în
treburile interne ale unui stat suveran.
În special, șeful misiunii UE în Republica Moldova, Peter Michalko, într-un
interviu acordat portalului Media Azi,
și-a permis să facă comentarii dure cu
privire la Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova. Vina acestui
organ, potrivit diplomatului european,
constă în metode insuficiente de combatere a „dezinformării și a știrilor false”,
adică cu acele mass-media care exprimă
punctul de vedere „greșit”. În același interviu, domnul Michalko solicită de fapt
CCA să introducă cenzura mijloacelor de
informare inacceptabile Uniunii Europene.

Într-un alt interviu acordat portalului
Cotidianul, oficialul european a criticat
legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit acestuia, aceste legi
„dubioase” „au aruncat țara înapoi”. Dorim să clarificăm cu domnul Michalko,
despre ce legi este vorba?
Poate vă referiți la Legea privind
funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, care stabilește în țară
norme europene de egalitate lingvistică
și interetnică?
Sau este vorba despre Legea care prevede anularea cenzurii rușinoase a știrilor
rusești și programelor informaționalanalitice, care a fost introdusă la
inițiativa oligarhului fugar Vlad Plahotniuc și a subminat parteneriatul nostru cu
Federația Rusă?
Sau poate că trimisul UE este
nemulțumit de anularea unei alte legi
antisociale rușinoase care a pus pova-

ra returnării miliardului furat pe umerii
cetățenilor, inclusiv a pensionarilor, familiilor numeroase, mamelor singure?
Sau respectatul oficial european nu
este mulțumit de Legea privind reducerea vârstei de pensionare pentru cetățenii
țării noastre, adoptată de Parlamentul
Moldovei?
Sau domnului Michalko nu îi plac legile care consolidează statutul autonomiei găgăuze în Republica Moldova?
Sau, poate, în urma solidarității euroatlantice, șeful Misiunii UE a decis să-și
exprime indignarea față de anularea vânzării teritoriului Stadionului Republican
către Ambasada SUA?
Legile adoptate la inițiativa fracțiunii
PSRM în Parlament în decembrie
2020 corespund nevoilor și aspirațiilor
majorității populației din Republica
Moldova și obligațiilor pe care Partidul
Socialiștilor le-a făcut față de alegătorii

săi înainte de alegerile parlamentare.
Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova îndeamnă șeful misiunii UE
în Republica Moldova, Peter Michalko,
precum și toți reprezentanții corpului
diplomatic acreditat în țara noastră, să
respecte independența și suveranitatea
Republicii Moldova , să respecte statutul
unui diplomat și să nu încalce eticheta
diplomatică.
Partidul Socialiștilor intenționează
să apere în continuare voința
suverană a poporului din
Moldova, exprimată în
legile adoptate de Parlamentul ales al țării în mod
democratic, de la orice
încălcare din exterior.

FEDERAȚIA RUSĂ CERE UNIUNII EUROPENE

SĂ NU INTERVINĂ ÎN TREBURILE INTERNE ALE MOLDOVEI
Pe fundalul declarațiilor ambasadorilor UE acreditați în Moldova,
privind procesele interne din această țară, MAE al Federației Ruse
a îndemnat UE să nu se amestece în treburile interne ale țărilor
suverane, potrivit RIA Novosti care citează departamentul de
informații al MAE rus.

„Îndemnăm persoanele oficiale ale Uniunii Europene și statelor sale membre să manifeste norme
elementare ale eticii diplomatice și să se abțină de la
amestecul deschis în treburile interne ale statelor suverane”, menționează MAE rus.

„PROEUROPENII”
au furat CFM din 2010

În urma discuțiilor despre situația dificilă la întreprinderea de Stat „Calea
Ferată din Moldova”, Parlamentul a creat o comisie
pentru a analiza situația
financiară și economică a
CFM și rezultatele activității
transportului feroviar în anii
2010-2020. Șeful comisiei, deputatul Oleg Lipski, a
prezentat informații preliminare:
- din 2010, administrația Întreprinderii de Stat
„Calea Ferată din Moldova”, în colaborare cu
funcționari guvernamentali, au jefuit această întreprindere strategică de stat, și aceasta astăzi se află
în pragul falimentului;

A FOST LUATĂ DECIZIA DE A ELABORA
UN NOU PROIECT DE LEGE PRIVIND
FUNCȚIONAREA LIMBILOR

- achizițiile au fost făcute cu o rentabilitate a vânzărilor de piese de schimb
de până la 41%;
- combustibilul era achiziționat la
prețuri majorate și furat;
- au fost vândute o parte din activele
funciare și platforme;
- din 2015 până în 2019, au fost create scheme care au extorcat sume uriașe
de banii CFM;
- ultima lovitură pentru CFM a fost
pandemia, care a redus tranzitul de mărfuri cu 30%
Deputatul Oleg Lipski a menționat că în raportul pe care îl va prezenta la sesiunea plenară
a Parlamentului, va indica numele concrete ale
funcționarilor care se fac vinovați de situația creată la CFM.

Înainte de a prezenta spre examinare un nou proiect de
lege privind funcționarea limbilor, socialiștii inițiază dezbateri
publice în comisiile parlamentare. Acest lucru a fost anunțat
după o ședință a grupului de lucru privind adoptarea Legii
„Cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii
Moldova”, cu participarea președintelui PSRM, Igor Dodon.
La ședință au participat Elena Beleacova, director al Agenției
Relații Interetnice, copreședinte al Consiliului Coordonator al
organizațiilor etno-culturale și membri ai Parlamentului din
partea Partidului Socialiștilor.

PSRM propune măsuri urgente împotriva
scumpirii carburanților

Partidul Socialiștilor condamnă valul de scumpiri ale
carburanților și cere demisia conducerii ANRE.

Vicepreședintele Parlamentului, deputatul
PSRM, Vlad Batrîncea, a declarat: “Este a cincea scumpire în ultimele două luni, perioadă în
care prețurile la benzină și motorină au crescut
cu circa 4 lei. Suntem convinși că e vorba de
o acțiune de cartel a petroliștilor, care lovește
dur în toți cetățenii țării, în mod special, în
agricultori, care în curând vor începe lucrările
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agricole.
Majorările fără precedent ale prețurilor la
carburanți se fac pe fundalul crizei pandemice, politice și constituționale în care ne-a adus
președintele țării, Maia Sandu.
În societate este vehiculată opinia că
petroliștii nu au nicio frică de președintele țării
și își permit să scumpească carburanții de două

ori pe săptămână cu acordul tacit al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică.
Atragem atenția asupra faptului că actuala componență a ANRE a fost desemnată de
către regimul Plahotniuc, iar membrii acestei
instituții, în mare parte, sunt foști colegi de
partid ai Maiei Sandu în perioada când toți au
fost în PLDM”.
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VACCINAREA ÎN MASĂ - PRIORITATEA №1
Problema privind inițierea cât mai rapidă a vaccinării
în masă în Moldova este o chestiune ce ține de securitatea
națională. Numai după ce acest proces va fi lansat și realizat
cu succes, Moldova ar putea reveni la viața obișnuită.
Alegând între sănătatea oamenilor, revenirea la viața normală
și procesele politice, alegeri, certurile interminabile, haos și
confruntări, eu aleg vaccinarea. Este important să stabilim
corect prioritățile. Mai întâi, inițierea imunizării în masă, apoi
alegerile anticipate.
Gaik Vartanean, deputat în Parlament

Politizarea procesului de vaccinare duce la
consecințe grave, deoarece oamenii își pierd
încrederea în toate vaccinurile, ceea ce afectează sănătatea națiunii. Trebuie să conlucrăm cu
toți producătorii de vaccinuri. Noi, politicienii,
trebuie să ajutăm medicii referitor la informarea corectă privind vaccinarea. Trebuie să cooperăm cu toți producătorii, inclusiv în ceea ce
privește achiziționarea de vaccinuri.

Vladimir Odnostalco, deputat în Parlament

SONDAJ: CU CE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19 AȚI DORI SĂ VĂ VACCINAȚI?
Potrivit unui sondaj efectuat pe
portalul Point.md, la care au participat 2746 de internauți, majoritatea covârșitoare a respondenților
a dat preferință vaccinului rusesc
Sputnik V.

66,1 %

17,5 %

12,5 %

SPUTNIK V

Indeciși

Pfizer

1,57 %
Moderna

1,53 %
AstraZeneca

VACCINUL „SPUTNIK-V” A FOST ÎNREGISTRAT

Știre îmbucurătoare pentru toți cetățenii Moldovei! La 26 februarie, în Republica Moldova a fost înregistrat
oficial vaccinul rusesc împotriva coronavirusului, Sputnik-V. Anunțul a fost făcut de Igor Dodon, președintele
PSRM, pe pagina sa de pe o rețea de socializare.
- Livrările preparatului în
Moldova vor începe foarte
curând! Locuitorii țării noastre vor avea acces la vaccinul
care este folosit în aproape
40 de țări ale lumii, inclusiv
în cele europene, și experții
îl consideră sigur și de o
eficiență înaltă.
Dodon a mai subliniat
faptul că înregistrarea reușită
a vaccinului în țara noastră a
avut loc în pofida tentativelor
aparatului președintelui Moldovei de a împiedica acest
lucru.

- Îmi exprim sincera
recunoștință partenerilor ruși
pentru deschidere și disponibilitatea de a ajuta Moldova și populația țării noastre.
De asemenea, îmi exprim
încă o dată respectul profund și recunoștința față de
medicii din Moldova care,
în condițiile unei pandemii
foarte grave, depun eforturi
titanice pentru a salva viețile
cetățenilor Moldovei, a concluzionat Igor Dodon.

cum au făcut șefii statelor vecine
(președintele Ucrainei, Zelensky și
președintele României, Iohannis),
președintele Sandu a declarat: „Mă
voi vaccina când va fi necesar”.

NU - pentru pensii, NU - pentru vaccin, DA - pentru anticipate

Cum vrea Maia Sandu să cheltuiască
Președintele Maia Sandu nu consideră că este o problemă să se cheltuiască
120 de milioane de lei din buget pentru alegerile anticpate, într-un an de
criză. Ea a făcut acest anunț astăzi.
„În bugetul nostru sunt prevăzute
cheltuieli de miliarde, dacă veți examina eficiența lor, vor fi identificați bani și
pentru alegeri”, a declarat Sandu.
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Unii consilieri ai președintelui au făcut presiuni
asupra instituțiilor statului pentru ca acestea
să nu înregistreze în Moldova vaccinul rusesc
împotriva coronavirusului. Despre aceasta a
declarat Igor Dodon.
„Nu vă jucați cu asemenea chestiuni. Este
vorba despre sănătatea oamenilor. Federația
Rusă a depus demult documentele, iar voi faceți
presiuni pentru ca vaccinul să nu fie înregistrat”,
a spus liderul PSRM.
Igor Dodon pledează pentru înregistrarea în
Moldova a tuturor vaccinurilor posibile, pentru
ca cetățenii RM să aibă din ce alege.

Președintele MAIA SANDU NU
S-A VACCINAT CU AstraZeneca
Din anumite motive, Maia
Sandu refuză să se vaccineze. La
întrebarea dacă se va vaccina cu
AstraZeneca din lotul pe care România l-a livrat în Moldova, așa

CONSILIERII LUI SANDU AU BLOCAT
ÎNREGISTRAREA VACCINULUI

120
MLN.
LEI.

Conform estimărilor CEC, alegerile anticipate vor costa circa 120
milioane de lei. Această sumă echivalează cu 70 mii de pensii medii sau cu
reparația a 100 km de drumuri. De
asemenea, cu 120 milioane poate fi
achiziționată o jumătate din vaccinurile necesare țării.

Medicii din Ciadîr-Lunga și din
Comrat refuză să se vaccineze
cu preparatul AstraZeneca
Medicii din Ciadîr-Lunga și din Comrat refuză să
se vaccineze cu preparatul
AstraZeneca. Lucrătorii medicali au comunicat despre
aceasta Agenției Naționale
de Sănătate Publică. Canalul
de telegram „Bazar politic”
a publicat o scrisoare care a
fost expediată autorităților
din Chișinău. În document
se precizează că în prezent,
în centrele anti-COVID din
Comrat și din Ciadîr-Lunga nu sunt medici vaccinați.
Și presa ucraineană anunță
despre faptul că medicii din
Odessa au refuzat să folosească acest tip de vaccin.

MOLDOVA ARE VIITOR
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CU ACORDUL TACIT AL OCCIDENTULUI
CUI SERVEȘTE
PREȘEDINTELE MOLDOVEI?
Săptămâna trecută a fost marcată de
două evenimente cheie: retragerea Ordinului Republicii oligarhului V. Plahotniuc și o nouă critică din partea ambasadorului UE la adresa parlamentului.
DESPRE RETRAGEREA ORDINULUI
La 18 februarie, M. Sandu i-a retras
Ordinul Republicii lui V. Plahotniuc.
Imediat, Usatîi, care îi face pe plac lui
Sandu și ambasadorului român, a adresat
o întrebare, cică, foarte înțeleaptă: „Ce l-a
împiedicat pe Dodon să-i retragă lui Plahotniuc acest ordin?”. Dar răspunsul este
evident: pe Dodon l-a împiedicat legea.
Potrivit acesteia, Președintele Republicii
Moldova poate retrage o distincție de stat
doar în următoarele cazuri:
- dacă persoana decorată a fost condamnată pentru o infracțiune gravă – la
propunerea instanței, în baza și în ordinea
stabilită de legislație;
- dacă persoana respectivă a comis
o infracțiune care contravine cerințelor
Constituției – la solicitarea autorității care
l-a propus pentru a fi decorată.
Însă Plahotniuc nu a fost judecat și
nici condamnat. Și P. Filip, liderul Partidului Democrat, nu a scris o cerere
pentru retragerea acestei distincții. Iată
așa. Iar alte motive pentru retragerea
distincției nu există. Dacă Dodon ar fi
făcut asta, Plahotniuc nu numai că ar fi
câștigat foarte ușor în instanță, dar și ar fi
cerut compensații de milioane pentru prejudicii morale!
În realitate, decretul lui Sandu cu privire la retragerea ordinului lui Plahotniuc
este ilegal. El în orice moment, își poate
redobîndi distincția, și așa și va face, mai
ales că cea mai mare parte a judecătoriilor
este sub influența sa. Iar acum, oligarhul
s-a pomenit sub presiunea ambasadorului SUA, ca să nu încurce cărțile lui Sandu înainte de alegeri și ca să nu-i afecteze
imaginea. O dovadă în acest sens este faptul că la 10 februarie, Sandu a refuzat să
retragă ordinul, motivând prin ceea ce am
scris mai sus. Și doar primind aprobarea
ambasadorului, peste o săptămână, la 18
februarie, a făcut acest pas. Frecându-și
palmele bucuros, avocatul lui Plahotniuc
a spus că se va adresa în instanță și că va
câștiga. Dar seara, Plahotniuc personal a
declarat că nu se va adresa în instanță, deoarece acum are alte priorități.
Cine l-a convins pe Plahotniuc să
renunțe la judecată? Pentru că ar fi putut câștiga foarte ușor. Răspunsul este
clar: cel care l-a adus la guvernare în
anul 2016, care l-a scos din Moldova și
l-a ascuns pe teritoriul său, care acum îl
ascunde de justiția moldovenească în Ciprul de Nord și îi oferă garanția libertății.
Respectiv, circul cu retragerea ordinului confirmă încă o dată faptul că M.
Sandu face același joc cu Plahotniuc,
coordonându-și strâns acțiunile cu acesta.
Iar în rolul de intermediar și coordonator
este ambasadorul SUA.
IAR PE CEILALȚI NU-I VIZEAZĂ?
La 23 iulie 2014, președintele N. Timofti, poreclit rață mută, a emis decretul
nr. 1253. Prin acest document, el a decis
să decoreze angro practic tot guvernul
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lui I. Leancă și un șir de deputați cu cele
mai înalte distincții ale țării „în semn de
înaltă recunoștință pentru contribuția în
realizarea reformelor bazate pe valorile și
standardele europene, pentru merite deosebite în asigurarea negocierilor, semnarea și ratificarea Acordului de Asociere
dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană”.
Printre cetățenii înaintați de către
Timofti pentru a fi decorați cu ordinul Republicii, au fost și președintele
parlamentului I. Corman, prim-minis-

din nou toga propagandistului de partid
al lui Sandu, uitând că ambasadorii nu au
dreptul să dea aprecieri, indicații, să critice autoritățile țării de reședință. Pe un
ton povățuitor, a început să cugete despre
ce e bine și ce-i rău, adevăr și minciună.
„Provoacă îngrijorare faptul că oamenii
implicați în escrocheria bancară, participă la negocieri sau la procesul de luare
a deciziilor cu privire la formarea guvernului”, a declarat el. „Pentru RM, este
important să aibă un guvern funcțional
și un parlament de încredere, care i-ar

TIMP DE UN AN, ÎN MOLDOVA A EXISTAT ALIANȚA
NEFORMALĂ SANDU-CANDU-PLAHOTNIUC. ȘI NIMIC.
OCCIDENTUL A TĂCUT MÂLC, DEOARECE ACEASTĂ
MAJORITATE CORUPTĂ ERA A LOR.
CITIȚI CANALUL DE TELEGRAM AL LUI

trul I. Leancă, deputatul și
vicepreședintele
parlamentuBOGDAN TIRDEA
lui M. Lupu, vicepreședintele
parlamentului L. Palihovici,
prim-vicepreședintele parlamentului V. acorda susținere politică în promovarea
Plahotniuc, deputatul V. Streleț, care în reformelor. Și noi preferăm parteneri de
anul 2015 a fost prim-ministru. A. Can- încredere” – este un alt citat al diplomadu și Ministrul sănătății A. Usatîi au fost tului. „Ați văzut că toți politicienii pledecorați cu Ordinul de Onoare, iar M. dează pentru organizarea alegerilor antiSandu, P. Filip, D. Recean, R. Apolschi cipate ca cea mai potrivită soluție pentru
– ordinul Gloria Muncii. Toți acești situația creată. Pentru ca un parlament
cetățeni au devenit purtători de distincții. care să se bucure de încredere să poată
Toți în aceeași zi! Pentru Timofti, ei toți susține un guvern cu drepturi depline,
sunt egali. Și nimeni dintre ei nu s-a re- care va promova programul de reforme și
voltat. Și aceasta a fost în anul 2014, când transformările necesare”, a mai declarat
s-a furat miliardul, au sustras Banca de Michalko.
Economii, Aeroportul și toate bunurile
Iar în continuare – ceea ce e cel mai instrategice ale țării. M. Sandu nu vrea să teresant. Ambasadorul UE și-a exprimat
retragă și ordinele acestora? Dar cum ar fi neîncrederea privind legile care au fost
să-i trimită pe toți în judecată? A, da, cât adoptate în lunile noiembrie – decempe ce să uit: Filip a susținut-o pe Sandu brie 2020 de către Partidul Socialiștilor:
la alegeri, Candu și Usatîi – la fel, iar „Sunt niște legi controversate care, în
multe privințe, au trimis țara înapoi din
Leancă a fost coleg de partid la PLDM!
Acum vă dați seama, ce fel de circ a punctul de vedere al reformelor și angaorganizat președintele? Fiți atenți, ea nu jamentelor asumate de către Moldova în
a retras ordinele colegilor săi – Leancă, fața partenerilor internaționali”.
Filat etc. Dar ce-i mai important – ea nu
CORUPȚII VOȘTRI
se grăbește să-l întoarcă pe Plahotniuc
SUNT CEI MAI ONEȘTI?
în cătușe. Dar Sandu s-a întâlnit cu proBineînțeles, declarațiile ambasadorucurorul UE, Laura Codruța Covesi, a
discutat cu Secretarul General al NATO, lui provoacă nedumerire. Și iată de ce.
1) Miliardul a fost furat de liderii cu
Stoltenberg, cu ambasadorul SUA. Despre recuperarea miliardului nici nu mai cetățenia Uniunii Europene, care au fost
vorbim. Ar fi putut să se adreseze către susținuți de UE, iar J. Biden a numit o
UE, SUA, Europol ș.a. cu rugămintea istorie de succes. D. Tusk l-a numit pe
de a ajuta real. Pentru că banii sunt sub Gaburici un politician cu perspectivă. La
jurisdicția lor și fiecare dolar este urmă- fel ca și Sandu astăzi, zicem noi.
2) Printre politicienii care au votat
rit cu strictețe de programele speciale ale
deschis pentru aeroport și miliarde au
NSA, CIA, FBI ș.a.
Concluzia este simplă. Lui Plahotniuc fost Leancă, Gaburici, Sandu, Grosu.
îi este indiferent de acest ordin. În orice Ei sunt deja oameni buni, da, domnule
moment, el poate returna distincția. Până ambasador? Spuneți fățiș! Ei nu mai sunt
P. Filip nu va scrie o cerere cu solicita- corupți, pentru că sunt marionetele voasrea de a-i retrage ordinul lui Plahotniuc, tre?
3) Banii au fost sustrași prin băncile
decretul lui Sandu este o nulitate. Toată
această zarvă este o acțiune de PR pentru europene în offshoruri care, la fel, sunt
a umfla ratingul lui Sandu și pentru a sus- controlate de CIA, SNA și FBI.
4) Cetățenii care au participat la jaf
trage atenția de la returnarea miliardului,
arestarea hoților și pentru continuarea trăiesc în UE, SUA și în Israel.
5) Întreaga valută (în primul rând, doaprofundării crizei. Iar folos din tot circul acesta este foarte puțin: hoții sunt la larii) este afișată în instituțiile financiare
din UE și SUA, adică CIA, NSA, FBI,
libertate, iar miliardele – în off-shoruri.
agențiile de combatere a spălării banilor.
6) Decizia cu privire la lichidarea
AMBASADORUL „ÎNGRIJORAT”
La 17 februarie, ambasadorul UE în celor trei bănci (BEM, Banca Socială,
Moldova, P. Michalko a decis să îmbrace Unibank) a fost dictată de FMI. Iurie

Leancă a declarat deschis despre aceasta. La fel ca și decizia cu privire la legea
miliardului pe care cetățenii trebuie să-i
plătească pe parcursul a 25 de ani. Sau
nu-i așa?
7) După furtul miliardului și lichidarea celor trei bănci, V. Plahotniuc și P.
Filip au vândut întregul sistem bancar
Occidentului, pentru nimic.
8) Printre altele, băncile țării au fost
vândute de către cetățeanul României,
V. Plahotniuc, și cetățeanul Franței, S.
Cioclea, tot el și colaboratorul Paribas.
Întâmplător? Nu cred.
O întrebare pentru cetățenii Moldovei: „Tot mai credeți că SUA și UE nu
au nici o treabă?”. Câteva întrebări către
ambasador: „Veți susține în continuare că
UE și Occidentul în general nu au nimic
cu asta?”; „Când vorbiți de persoanele
implicate în „furtul miliardului”, o aveți
în vedere și pe M. Sandu?”.
DESPRE COALIȚIA
SANDU – CANDU - PLAHOTNIUC
Timp de un an, în Moldova a existat
alianța neformală Sandu-Candu-Plahotniuc. Împreună au protestat în fața
Parlamentului, au blocat creditul rusesc
de 200 de milioane de euro și au încercat să demită guvernul Chicu. Împreună
au semnat proiecte de legi și inițiative și
au sesizat Curtea Constituțională. Au
mers împreună la alegeri, sprijinindu-o
deschis pe M. Sandu. Acest lucru a fost
recunoscut de către finul lui Plahotniuc,
A. Candu, de la tribuna Parlamentului pe
11 februarie 2021. Iată ce a spus el atunci:
„Doamnă Gavrilița, ați fost cu colegii
noștri de la Pro Moldova în Sângerei.
Toată echipa Pro Moldova (și nu doar
din Sângerei – din toată țara), l-am ajutat
pe Dodon să plece și pe doamna Sandu
să câștige. Doamna Sandu a câștigat, dl
Grosu, datorită și contribuției mele și a
colegilor mei de la Pro Moldova”.
Și ce credeți?
Occidentul a tăcut mâlc. Aceasta este
doar majoritatea lor, fie și coruptă.
Și când cineva din acea majoritate a
decis să semneze în sprijinul candidaturii
M. Durleșteanu pentru funcția de primministru (nu în alianță, dar în sprijinul
unui prim-ministru în timpul unei crize
profunde și pandemiei), Vestul și-a amintit brusc că acești cetățeni sunt implicați
în falsul raport Kroll, care a deturnat
atenția opiniei publice de la furtul miliardului.
Ceea ce nu pot înțelege este de ce Procurorul General Roibu, numit de Sandu,
a eliberat în 2019 o parte din inculpați? Și
de ce Occidentul nu este jenat că Sandu
este susținută de persoanele implicate în
furtul miliardului, ale căror nume figurează nu doar în raportul Kroll, ci și în
Raportul Comisiei parlamentare de investigare a furtului?

BOGDAN ȚÎRDEA

doctor în politologie
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Dragile noastre bunici,
mame, surori și fiice!
Vă adresez cele mai sincere felicitări
cu prilejul sărbătorii de 8 Martie.
Fie ca dragostea și căldură
sufletească să lumineze mereu
în inimile, în familiile și în casele
voastre.
Fie ca oamenii apropiați și dragi
să vă bucure mereu și să vă creeze
numai emoții pozitive.
În aceste vremuri dificile, marcate
de pandemie, vă doresc să aveți
parte și de multă sănătate, de multă
ocrotire și răbdare. Noi vă admirăm
și vă declar cu toată convingerea,
că fără prezența voastră, fără grija
pe care ne-o purtați nouă, bărbaților,
fără zâmbetele și iubirea voastră
necondiționată, viața ar fi pustie și
fără sens. Cu adevărat, voi sunteți
motivația, reperul, sursa vieții și
sursa împlinirii noastre.
Și în aceste zile de sărbătoare,
și în fiecare zi a anului, să fiți
respectate și iubite!

Igor Dodon,
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