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SOCIALIȘTII – PARTID AL POPORULUI!

SOCIALIȘTII AU ALES 
NOUA CONDUCERE COLEGIALĂ A PARTIDULUI 
„NOI VOM LUPTA PENTRU ECHITATE SOCIALĂ"

VLAD BATRÎNCEA:
SARCINA ECHIPEI NOASTRE  - 

UNIFICAREA AMBELOR 
MALURI ALE NISTRULUI, 
ECONOMIE DEZVOLTATĂ, 

O ȚARĂ PROSPERĂ ȘI CONDIȚII 
DE TRAI DECENTE

OLGA CEBOTARI: 
SUNTEM O ECHIPĂ TÎNĂRĂ, 
DESCHISĂ, PLINĂ DE IDEI

Prioritățile partidului 
pe termen scurt și lung, 
făcute publice de noul 
Comitet Executiv.
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PSRM pledează pentru 
o politică externă echilibrată 
în interesul Republicii Moldova.

Prioritățile Partidului 
Socialiștilor în domeniul 
politicii externe și în relațiile 
cu partenerii noștri strategici.

GUVERNUL STĂRILOR 
DE URGENȚĂ: SOCIALIȘTII 

CONTESTĂ DECIZIILE 
AUTORITĂȚILOR
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Guvernul PAS aruncă țara în crize 
permanente – energetică, prețuri, 
justiție, Covid. Autoritățile nu fac 
față niciuneia dintre acestea.

Socialiștii din Parlament critică 
și contestă deciziile nechibzuite 
ale autorităților care provoacă 
daune enorme unor segmente 
largi ale populației, unor 
industrii în întregime, precum 
și instituțiilor statului.
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LIDERI

Reprezentanții PAS au criticat dur și 
cu vehemență contractul avantajos pri-
vind gazele naturale, care a fost semnat 
anterior de Zinaida Greceanîi. Venind la 
guvernare, unicul lucru pe care l-au fă-
cut a fost să prelungească acel contract 
și să declare că este un rezultat bun. 
Sandu a primit invitația la summit-
ul președinților CSI, ea a avut toate 
șansele pentru a obține o întrevedere 
bilaterală și să discute cu Putin de la 
egal la egal. Cu toate acestea, oportu-

nitatea a fost ratată. Echipa PAS poartă 
negocieri în mod neprofesionist, isteric, 
face declarații contradictorii. Trebuie 
să fie delegați niște negociatori mult 
mai profesioniști care au experiență 
și au purtat anterior asemenea nego-
cieri. Domnul Spînu nu are o aseme-
nea experiență. În plus, în calitatea sa 
de negociator, domnul Spînu nu trebuie 
să facă declarații politice. De aceea, din 
punctul nostru de vedere, negocierile 
s-au desfășurat în mod neprofesionist.

Mulți se întreabă, de ce în guvernul PAS nu vin cadre. Chiar reprezentanții 
guvernului recunosc acest lucru. Eu discut cu mulți oameni care au activat 
în serviciul public și astăzi sunt șocați de ce se întîmplă. Ei vorbesc direct 
despre actualul guvern și structurile de stat conduse de PAS: e greu să 
lucrezi cu idioții.

Ar trebui să fie o abordare profesio-
nistă a problemelor privind securita-
tea energetică și formarea prețurilor. 
Despre ce fel de diversificare a livră-
rilor de gaze naturale pentru Moldo-
va poate fi vorba atunci cînd guvernul 
achiziționează gaze naturale cu peste 
1,4 miliarde de lei din bugetul de stat? 
Atunci au fost achiziționate gaze na-
turale rusești din Polonia! Deci, noi 
achiziționăm aceleași gaze naturale 
rusești la un preț de peste 1000 de do-
lari pentru o mie de metri cubi! Aceasta 
nu este o diversificare, este o adevărată 

prostie. Al doilea lucru – energia elec-
trică. Noi trebuie să achiziționăm de 
unde e mai ieftin. Astăzi, energia elec-
trică produsă de Centrala Termoelec-
trică de la Cuciurgan este cu mult mai 
ieftină, decît să fie construită o rețea și 
să fie achiziționată din România. Ener-
gie verde – excelent, trebuie! Însă acest 
proiect ecologic bun nu soluționează 
problema privind formarea prețurilor la 
energia electrică și la gazele naturale. 
Astăzi, casa arde! Și problema privind 
prețul gazelor naturale trebuie să fie 
soluționată acum.

Occidentul a interzis Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să aducă vac-
cinul „Sputnik” în Moldova. Anume geopolitica este motivul, de ce pînă 
acum nu există lotul de vaccin „Sputnik” promis de autorități. Guvernul 
a primit indicația de la curatorii din Occident să aducă în țară doar vaccinurile 
lor și nu vaccinul rusesc așteptat de sute de mii de cetățeni.

În Moldova se formează un regim dictatorial care nu are nimic în 
comun cu statul de drept. Atacul asupra judecătorilor și a avocaților, 
acțiunile Curții Constituționale reprezintă pași în vederea instaurării unui 
regim dictatorial. Spre regret, partenerii din Occident ignoră aceste acțiuni 
antidemocratice ale PAS din cauza unor anumite interese. Urmăriți toate aces-
te domenii: ce s-a făcut în justiție? Au schimbat doar procurorul general și 
apropo, au făcut-o ilegal, potrivit Comisiei de la Veneția. Acum, își doresc să 
controleze avocații, pentru că aceștia sunt prea deștepți, atacă judecătorii care 
nu le sunt pe plac. Fostul președinte al Curții Constituționale, Vladimir Țurcan 
a fost demis din funcție deoarece a vorbit cu mine la telefon și a fost o isterie 
în presa galbenă. Acum, conducerea CC încalcă legea, Agenția Națională de 
Integritate este avertizată. În timp ce Occidentul închide ochii la toate acestea, 
îi poate utiliza în alte scopuri geopolitice care trebuie să se întîmple în regiune, 
îi folosesc împotriva rușilor, pregătesc ceva pentru Transnistria.

În ultimul timp, se creează impre-
sia că doamna Sandu este președintele 
Ucrainei și nu al Moldovei. Noi suntem 
un stat neutru. Da, noi urmărim ceea ce 
se întîmplă, ne deranjează toate acestea. 
Dar cu siguranță, Moldova nu trebuie 
să fie implicată în conflict! Noi suntem 
o țară mică, neutră și avem suficien-
te probleme. Există jucători mari care 
participă la toate acestea și ei ar trebui 
să se clarifice. Și în acest caz, poziția 
Moldovei nu este una decisivă. Noi 
nu suntem acel jucător care ia decizii. 
Astfel, doamna Sandu ar trebui să fie 

mai modestă în declarațiile sale geo-
politice, să nu se implice acolo unde 
nu este necesar, ci să identifice soluții 
pentru problemele țării noastre, așa 
cum a făcut Bulgaria, de exemplu. 
Această țară este membră NATO și a 
Uniunii Europene, dar a primit un preț 
bun pentru gazele naturale, deoarece 
s-au purtat negocieri. Nu trebuie să ne 
creăm probleme. Ceea ce văd astăzi, mă 
alarmează. Cetățenii și așa sunt speriați 
de creșterea prețurilor, iar acum au înce-
put să fie speriați și cu război!

Nimic nu a împiedicat conducerea 
Moldovei să intensifice procesul de ne-
gocieri. Ce a împiedicat-o pe doamna 
Maia Sandu ca, în loc să participe la 
„Platforma Crimeea”, să meargă la 
summit-ul președinților CSI, la care a 
participat și președintele Rusiei, Vladi-
mir Putin și, să profite de faptul că sunt 
colegi și dețin aceeași funcție, cea de 
președinte de țară, să negocieze prețul 

la gazele naturale? Din cauza participă-
rii la jocurile geopolitice, în care v-ați im-
plicat, astăzi plătesc cetățenii Moldovei. 
Astăzi, colegii voștri sperie deja oamenii 
cu războiul. Cu acest lucru sperie doam-
na președinte și doamna prim-ministru, 
Gavrilița. Deci, voi escaladați situația 
geopolitică în loc să identificați condiții 
avantajoase pentru cetățeni, în liniște, în 
calitate de stat neutru. 

Moldova încă nu a avut un guvern atît de slab. Erorile „novicilor” au de-
venit cronice. Inițial, credeam că ei greșesc pentru că sunt noi în politică. Dar 
peste o jumătate de an, văd că aceste greșeli au devenit cronice.

În anul 2019, guvernul condus de 
doamna Sandu, nu a făcut nimic privind 
contractul de livrare a gazelor natura-
le, care era negociat atunci. Și partidul 
PAS continuă să se comporte ca fiind în 
opoziție și caută mereu vinovați. Ei as-

tăzi dețin puterea absolută. Dar nu pot 
oferi măcar unele rezultate în vreun 
domeniu. De ce nu elimină ANRE? 
De ce nu exclud reprezentanții PLDM 
care, mai mulți ani la rînd, s-au jucat cu 
majorarea tarifelor? 

GEOPOLITCĂ GUVERN

NEUTRALITATE

PROTESTE

INACȚIUNE

UNIUNEA DE AFACERI

URMĂRIRE

NEGOCIERI DEFICIT DE CADRE

SCHEMELE PAS

VACCINURI

DICTATURĂ

Inaugurarea oficială a Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse va avea loc în ur-
mătoarele săptămîni. Această organizație importantă se va ocupa de dez-
voltarea relațiilor economice bilaterale cu Federația Rusă și cu atragerea 
investitorilor ruși în Moldova. De exemplu, de ce să nu deschidem 5-6 
uzine mari? Aria de activitate este mare și noi vom face tot posibilul pentru 
promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova.

Procurorii lui Plahotniuc au primit ordin de la guvernare să găsească 
ceva împotriva mea. Este un show politic de dragul răzbunării, dar și pentru 
a distrage atenția populației de la problemele cu adevărat importante. Știu că 
cei de la conducerea țării încearcă să facă presiune politică asupra mea și au 
ordonat „să se găsească ceva împotriva lui Dodon”. Cazul „Energocom” a fost 
un spectacol înainte de revelion. Nu am semnat niciun fel de contract, spre 
deosebire de actualul ministru care a semnat protocoale. Noi am achiziționat 
atunci mai ieftin. Fiind ministru, am fost responsabil de energetică timp de o 
săptămînă, pentru că a urmat comasarea ministerelor. Cei care s-au ocupat de 
acest lucru, știu că nu există nimic împotriva lui Dodon. A fost un show înainte 
de revelion, după ce sondajele au demonstrat căderea guvernării și creșterea 
noastră. Acest lucru va rămîne pe conștiința lor, conștiința mea este curată. Ei 
lansează zvonuri precum că am fugit sau voi fugi din țară. De ce, din cauza 
unor pitici politici eu ar trebui să fug din țară? Nu voi face acest lucru. Aceasta 
este Patria mea, aici este mormîntul tatălui meu, aici locuiește familia mea, 
copiii mei. Nu voi fugi nicăieri.

Protestele constituie o bună oportunitate pentru cetățeni de a-și expune 
poziția cu privire la anumite evenimente care au loc în țară. Însă la aceste 
acțiuni nu  trebuie să fie drapele de partid și nu trebuie să fie organizate 
doar de o formațiune politică. Și ce-i mai important, protestele trebuie să 
fie pașnice.

Vlad Batrîncea, secretar executiv al 
Partidului Socialiștilor și Igor Dodon, 
Președinte de Onoare al PSRM, și-au expus 
opiniile cu privire la situația politică din 
țară, în cadrul unor emisiuni televizate. 
Mai jos, vă prezentăm principalele idei.
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CONDUCEREA PSRM

Educația este un pilon de bază 
al oricărei societăți, iar investiția în 
acest domeniu este fundamentul pe 
care se construiește un stat. PSRM 
va depune toate eforturile  ca să nu se 
„economisească” pe seama educației 
ci, dimpotrivă, să crească suportul 
bugetar pentru acest domeniu. Este 
necesar să fie instituit un moratoriu 
pentru cel puțin următorii 10 ani pri-
vind optimizarea școlilor, astfel încît 

în această perioadă să nu fie închisă 
nicio școală din țară. De asemenea, 
statul ar trebui să acorde mai multă 
atenție științei, în special ramurilor 
care pot oferi un imbold pentru dez-
voltarea și modernizarea economiei. 
Cu alte cuvinte, trebuie să fie stimu-
late cercetările care vor contribui 
la modernizarea Moldovei. Întrucît 
educație fără cultură nu există, PSRM 
va promova politici de suport al aces-
tui domeniu, începînd cu reparația și 
deschiderea caselor de cultură sau că-
minelor culturale în fiecare localitate 
pînă la susținerea proiectelor care au 
menirea de a păstra și de a promova 
patrimoniul nostru și tradițiile noastre 
strămoșești. În acest scop, un rol apar-
te îl au scriitorii, poeții, artiștii, actorii 
care trebuie să promoveze elementele 
culturii în masă.   

Adela RĂILEANU
Vicepreședintele Comisiei 

parlamentare cultură, știință, 
educație, tineret, sport și mass-media

Vlad Batrîncea a menționat că 
PSRM este formațiunea politică cea mai 
mare și cea mai organizată, care luptă 
pentru interesele oamenilor și dispune 
de o echipă, de oameni profesioniști 
și de un program de dezvoltare a țării. 
Oponenții noștri nu au ceea ce are 
PSRM – este vorba în primul rînd de 
oameni. Echipa Partidului Socialiștilor 
este formată din peste 15 mii de mem-
bri, mii de consilieri, sute de primari, 
președinți de raioane, o fracțiune parla-
mentară activă și o organizație de tine-
ret. Noi toți luptăm pentru un viitor mai 
bun în țara noastră.

Partidul nostru trece astăzi printr-
un proces de reformare. Consolidarea 
echipei este cel mai important lucru 
în acest proces. PSRM va continua să 
pledeze pentru apărarea și consolidarea 

suveranității și neutralității Republicii 
Moldova. Moldova nu va participa la 
ostilitățile geopolitice și nici în campa-
niile militare ale NATO.

Nu vom permite nimănui, nicio-
dată, să vorbească despre lichidarea 
statalității, despre unirea Republicii 
Moldova cu vreun alt stat. Nu vom 
admite ca Moldova să participe la jo-
curi geopolitice sterile, să facă parte 
din organizații precum NATO sau să 
participe la acțiuni militare. Republica 
Moldova nu trebuie să participe la jo-
curi geopolitice și în campanii militare. 
Republica Moldova este o țară pașnică!

În fiecare zi, tensiunile în societate 
provocate de actuala guvernarea ires-
ponsabilă a țării, se intensifică. PSRM 
va folosi toate mecanismele legale, in-
clusiv protestele, pentru răsturnarea re-

gimului PAS.
Sarcina noastră este de a asigura 

un viitor decent Republicii Moldova 
și cetățenilor săi. De aceea, Partidul 
Socialiștilor vine către dvs. cu îndem-
nul de a duce o luptă împotriva regi-
mului antipopular care se ocupă de 
genocidul propriilor cetățeni. Noi toți 
împreună urmează să unificăm maluri-
le Nistrului și să construim o Moldovă 
a viitorului: cu o economie dezvoltată, 
cu medicină și educație performantă și 
condiții de trai decente pentru fiecare 
cetățean. Vom sprijini și tinerii, și per-
soanele în etate în așa mod încît fiecare 
cetățean să simtă grija statului.

Vom demite guvernarea antipopula-
ră și vom asigura o guvernare a oame-
nilor onești, patrioți și profesioniști.

Vom folosi toate instrumentele legale 
pentru apărarea drepturilor omului de pe 
ambele maluri ale Nistrului, indiferent de 
naționalitate, etnie, religie, viziuni politice, 
statut social etc.

Unul dintre pilonii de bază ai statalității 
moldovenești sunt valorile tradiționale și 
identitatea. Astăzi, spre regret, vedem tot mai 
multe atacuri coordonate la adresa acestor 
valori, iar ceea ce este străin convingerilor 
personale ale majorității cetățenilor Repu-
blicii Moldova este impus prin diferite legi, 
convenții și inițiative absurde. Autoritățile 
încearcă astăzi să interpreteze și să modifice 
istoria pentru a deplasa accentele și încearcă 

să ne impună ideea că nu suntem moldoveni, că avem o altă istorie, limbă, alte 
valori și tradiții. Astăzi, constatăm și un atac fără precedent în adresa Bisericii 
și a credinței. Acest lucru este absolut inadmisibil. PSRM va sta de veghe pen-
tru a nu admite denaturarea valorilor noastre, a istoriei și a tradițiilor multise-
culare ale poporului nostru multietnic.

Grigore NOVAC
Președintele Comisiei parlamentare pentru drepturile omului

Valori, credință, istorie și tradiții

Noi suntem o echipă tînără, deschisă, pli-
nă de idei și motivație pentru a îmbunătăți viața 
cetățenilor Republicii Moldova. În ce privește 
politica externă și reglementarea transnistreană, 
PSRM pledează pentru o politică externă echili-
brată și pragmatică, în interesul cetățenilor țării și 
al statului, pentru relații de parteneriat cu Vestul 
și cu Estul, pentru reîntregirea țării și soluționarea 
politică și atotcuprinzătoare a conflictului transnis-
trean.

PSRM consideră Vectorul Estic și îmbunătățirea 
relațiilor strategice cu Federația Rusă o condiție 
importantă pentru dezvoltarea durabilă a țării noas-
tre. De asemenea, noi pledăm pentru consolidarea 
relațiilor de bună vecinătate cu cei mai apropiați 
vecini: Ucraina și România, pentru cooperarea 

multilaterală cu Uniunea Europeană și statele sale membre, precum și cu SUA, pentru 
extinderea cooperării cu China, CSI, Turcia și alte state cu care Republica Moldova a 
stabilit relații diplomatice și respect reciproc.

Pilonul de bază al soluționării problemei transnistrene trebuie să fie valorile comu-
ne pe care le împărtășește majoritatea populației de pe ambele maluri ale Nistrului: 
identitatea moldovenească și respectul reciproc. Noi vom stabili relații strînse cu di-
aspora, indiferent de continent și preferințe politice. Tindem să fim alături de fiecare 
cetățean al Republicii Moldova care a plecat peste hotare, indiferent de faptul dacă se 
află în țările UE, CSI, SUA, sau ASIA.

 
Olga CEBOTARI

Ex-vicepremier pentru reintegrare

Partidul Socialiștilor din Republica Moldo-
va pledează pentru: edificarea unui stat de drept, 
combaterea corupției, asigurarea unei reforme ve-
ritabile a sistemului justiției, independența judecă-
torilor și a procurorilor, precum și pentru depoliti-
zarea Curții Constituționale.

În legătură cu aceasta, vom pleda pentru asi-
gurarea principiului separării și interacțiunii pute-
rilor în stat, care se va baza pe sistemul de control 
și echilibru.

Avem convingerea că, corupția subminează 
buna guvernare, distruge statul de drept, împiedică 
creșterea economică și fluxul de investiții. Acest 
flagel al societății va fi eradicat doar prin conso-
lidarea eforturilor, implementarea cadrului nor-

mativ conform standardelor internaționale, cooperarea între cetățeni și autoritățile 
statului, precum și prin implementarea programelor educaționale care au scopul de a 
promova „toleranță zero” față de corupție.

De asemenea, avem drept scop stabilirea, promovarea și asigurarea independenței 
și autonomiei sistemului justiției, precum și depolitizarea Curții Constituționale și a 
judecătorilor CC.

           Maxim LEBEDINSCHI
Ex-secretar al CEC, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova

Supremația legii

Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM, împreună cu cei patru membri noi ai Comitetului Executiv  - organul colegial de conducere al partidului 
conform statutului actualizat, au prezentat prioritățile și obiectivele formațiunii pe termen scurt, mediu și lung.

Educația, știința, cultura Noi suntem o echipă tînără

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR - PENTRU OAMENI, PENTRU ȚARĂ!
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CRONICĂ

Deputații socialiști, au depus o sesizare la Curtea 
Constituțională prin care au solicitat magistraților să 
se expună pe marginea constituționalității includerii în 
ordinea de zi a ședinței extraordinare a Parlamentului din 
21 ianuarie curent a trei subiecte cu titlu de supliment.

Este vorba despre:
1.Proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr.1260/2002 cu privire la avocatură (art.10, 20, 21);
2.Proiectul de lege privind Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și Locală;
3.Proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative (Legea nr.1515/1993, Legea nr.438/2006, etc).
Potrivit deputaților, includerea unor subiecte 

suplimentare în ordinea de zi a unei sesiuni extraordinare 

a Parlamentului contravine normelor constituționale și a 
Regulamentului Parlamentului care stipulează că cererea 
de convocare a sesiunii extraordinare sau speciale se face 
în scris în adresa Biroului permanent şi cuprinde motivul, 
ordinea de zi propusă şi durata de desfășurare a sesiunii.

Deputații consideră că prin modificarea ordinii 
de zi a ședinței extraordinare au fost încălcate 
condițiile regulamentare de care depinde valabilitatea 
sesiunii extraordinare și solicită să fie declarată drept 
neconstituțională Legea nr.13 pentru modificarea Legii 
nr.1260/2002 cu privire la avocatură.

Amintim că în urma examinării în cadrul ședinței 
plenare, primul proiect cu privire la avocatură a fost 
aprobat, devenind lege, iar celelalte două – aprobate în 
lectura întîi.

„În perioada de după negocieri se vorbea că 
este un succes al guvernului, acum se vorbește 
că este o problemă internă a Moldovagaz în 
relațiile cu Gazprom-ul. Nu este așa, deoarece 
semnatar al contractului este guvernul”, a amin-
tit Furculiță într-un interviu pentru Europa Liberă.

Socialistul a menționat în mod repetat că gu-
vernul poartă întreaga responsabilitate pentru 
condițiile în care a fost semnat contractul.

- Aceste negocieri trebuiau să se poarte cel 
puțin la nivel de prim-miniștri. Guvernul a decis 
să trimită un ministru. Cu ce s-au terminat toate 
acestea – noi știm...  De ce conducerea țării s-a 
adresat către persoane terțe și nu direct către 
administrație? De ce au spus mai întîi că este un 
succes al guvernării, și s-a spus despre implica-
rea nemijlocită a șefei statului, crearea celulei de 
criză, un succes, ca apoi să se spună că nu a fost 
așa. Noi în genere o să apelăm la unele interpe-
lări, fiindcă nu este clar. Dna Gavrilița a spus la 

un moment dat că Spînu nu avea atribuție să 
semneze acel contract, apoi se primește că are 
atribuție. Deci, contractul acesta este valabil sau 
nu este valabil? Noi asistăm la o contrapunere de 
declarații, este o neconcordanță, a informațiilor 
care ni se prezintă, a spus Corneliu Furculiță.

Vicepreședintele fracțiunii BCS și-a expri-
mat încrederea că „guvernarea trebuie să facă 
tot posibilul pentru ca cetățenii să poată plăti 

pentru gazele naturale consumate”. În opinia sa, 
condițiile de plată care sunt indicate în contract 
ar trebui să fie revizuite. În același timp, guver-
narea trebuie să facă tot posibilul ca tariful pe 
care îl achită pe final consumatorul să fie unul 
acceptabil pentru el.

- De ce pentru majorarea salariilor judecă-
torilor de la Curtea Constituțională s-au găsit 
bani, iar aici bani nu s-au găsit? Această proble-
mă poate fi soluționată prin scăderea prețului de 
achiziție și compensarea acestei diferențe – pe 
care Moldovagaz nu le are. În caz contrar, Mol-
dovagaz va ajunge în prag de faliment și aceas-
tă obligativitate a lor de a achita prețurile se va 
repeta, și se va repeta în proporție majorată în 
fiecare lună, fiindcă deficitul nu este creat din 
cauză că nu se achită banii către Moldovagaz, 
dar este din cauză că Moldovagaz are o încasare 
mai mică decît necesitatea de achitare”, a preci-
zat el.

PSRM A CONTESTAT LA CC FĂRĂDELEGEA PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI 
SOCIALIȘTII CONSIDERĂ CĂ AMENDAMENTELE LA LEGEA CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ TREBUIE SĂ FIE DECLARATE NECONSTITUȚIONALE

CORNELIU FURCULIȚĂ, DESPRE STANDARDELE DUBLE ALE PAS: 
CÎND LE CONVINE – AM DOMINAT, 

CÎND NU LE CONVINE – DEJA NE-AU DOMINAT
Corneliu Furculiță, vicepreședintele fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlamentul RM, 

a demascat guvernarea de standarde duble. Prezentăm un fragment din interviul oferit pentru „Europa Liberă”.

Deconectarea de la siste-
mele energetice ale Rusiei și 
Belarus vor provoca un salt 
colosal al prețurilor la ener-
gia electrică. Dacă noi plătim 
acum Centralei termoelectrice 
de la Cuciurgan 53 de dolari 
pentru un MWh, Ucraina ne 
propune cu 120-150 de dolari. 
Ca și România, în principiu.

În luna aprilie, va expira 
contractul de livrare a energi-
ei electrice. Și atunci, acești 
domni vor încerca să aplice 
schema de achiziție a energiei 
electrice de la oligarhii ucrai-
neni. Va fi un dezastru pentru 

economia 
noastră și se 
va transfor-

ma 
într-

o sărăcie totală pentru 
cetățenii noștri. Iar Lituania 
este un exemplu mai mult 
decît elocvent. La fel ca și Bul-
garia, de fapt. PAS calcă pe ca-
davre și pur și simplu scuipă 
pe suferințele pensionarilor, 
bugetarilor, familiilor cu mulți 
copii. Ei se joacă de-a geopo-
litica, servind intereselor SUA 
și lucrînd pentru supra-profitul 
giganților energetici ameri-
cani. Și pentru sărăcia propriu-
lui popor...

Bogdan ȚÎRDEA:  
Se pare că PAS ne pregătește 
un nou dezastru: cel electric

Consiliul Europei a criticat guvernarea 
pentru subordonarea totală a spațiului media

Autoritățile Moldovei ascund o scrisoare de la 
Strasbourg în care le sunt aduse critice pentru 
subordonarea Companiei Publice „Teleradio-Mol-
dova”. Consiliul Europei a atras atenția asupra amen-
damentelor la Codul audiovizualului aprobat de PAS.

Directorul General pentru Drepturile Omului 
și Statul de Drept al Consiliului Europei, Chris-
tos Giakoumopoulos, a expediat o scrisoare oficială 
autorităților Moldovei care conține și o anexă de 12 
pagini. MAEIE din Moldova a transmis scrisoarea 
către conducerea Parlamentului și Ministerului 
Justiției. Pînă în prezent nicio instituție publică nu a 
informat despre existența acestor recomandări.

O nouă palmă dată de partenerii europeni gu-
vernării PAS. Este greu de găsit în istoria recentă 
a Moldovei o guvernare care ar fi comis pe bandă 
rulantă atîtea matrapazlîcuri cîte au reușit proe-
uropenii galbeni. Să preiei puterea sub stindardul 
democratizării și să acționezi ca un dictator feroce 
puțini s-ar încumeta. În plus, dacă un astfel de aviz 
al Consiliului Europei ar fi fost emis în perioada ”re-
gimurilor totalitare”, în dealul Schinoasei ar fi fost 
astăzi plin de corturi. Pentru toate regimurile politice 

de la independență încoace, indiferent de gradul de 
”monstruozitate” atribuit de ONG-urile care prestea-
ză pentru interese străine, expertiza CE era LEGE. 
Acum, sub actuala putere, așa-zisa societate civilă 
conspiră tacit și s-a transformat într-un apendice al 
regimului, iar expertiza Consiliului Europei nu mai 
are valoare. Mai mult, această expertiză a fost expe-
diată autorităților încă la sfîrșitul anului trecut, însă 
a fost tăinuită de autorități. Ar fi fost de-a dreptul ri-
dicol, dacă nu era atît de periculos.

Adela Răileanu, deputat BCS, vicepreședintele comisiei parlamentare de profil, 
a comentat situația:
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PARLAMENTUL ȘI CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

ALLA DAROVANNAIA: INSTITUIREA STĂRII 
DE URGENȚĂ ESTE UN PRECEDENT PERICULOS

VLADIMIR ODNOSTALCO: 
GUVERNUL ȘI PAS SUNT 

VINOVAȚI DE DEZASTRUL 
DIN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII

Deputatul socialist Alla Darovannaia a atras 
atenția asupra faptului că în ultimele șase luni, gu-
vernul cere deja a doua oară parlamentului să insti-
tuie stare de urgență în țară, în legătură cu problema 
gazelor naturale. Însă experții din domeniul dreptu-
rilor omului bat alarma și declară că acesta este un 
precedent foarte periculos.

„Astăzi, constatăm eșecul total al 
guvernului în domeniul sănătății. Pe 
de o parte, există o închidere completă 
din partea Ministerului Sănătății, pe 
de alta – un număr record de bolnavi”, 
a spus deputatul.

Vladimir Odnostalco a atras 
atenția asupra indicației ministerului 
Sănătății privind economisirea energi-
ei electrice, a gazelor naturale, a încăl-
zirii în spitale: „În încăperile în care se 

tratează oamenii trebuie să fie maximum 19 grade de căldură. Să 
fie limitat la maximum consumul apei calde – pentru ce? Să apa-
ră antisanitaria? Doar pentru că Ministerul Sănătății nu face față 
obligațiilor sale?”.

Vladimir Odnostalco a mai menționat și numărul mare de 
îmbolnăviri în rîndul cadrelor medicale și s-a adresat conducerii 
ministerului Sănătății cu o întrebare retorică despre cauzele aces-
tei situații: „Ce s-a întîmplat? Nu există echipamente de protecție, 
măști? Unde este ajutorul umanitar, de ce nu este distribuit în mod 
transparent?”.

Potrivit afirmațiilor deputatului socialist, în urma acțiunilor 
reprezentanților PAS, instituțiile medicale nu dispun de fonduri 
suficiente pentru strictul necesar, iar cadrele medicale se îmbolnă-
vesc în masă. Mai mult, șefii instituțiilor medicale sunt rugați să nu 
trimită mai mult de 100 de teste pe zi, deoarece nu sunt suficienți 
specialiști pentru a le procesa.

În sesizarea depusă, deputații BCS au specificat că scopul principal 
al instituirii stării de urgență a fost necesitatea achitării pînă la data 
de 21 ianuarie, către ”Gazprom”, a 50% din plata pentru consumul de 
gaze din ianuarie curent, precum și acordarea posibilității întreprinderii 
”Moldovagaz” să amîne termenul de achitare a TVA.

PETRU BURDUJA: CONFORM LOGICII PAS, CETĂȚENII 
SUNT DE VINĂ DE CRIZA GAZELOR NATURALE

- Inițial, s-au găsit „învingătorii” care au semnat contractul cu Gazprom, iar cum 
„vinovatul” – fondatorul Moldovagaz, adică Gazprom. Știți despre ce ne amintește 
această situație? Fondatorul fracțiunii PAS este cetățeanul care v-a votat, el așteaptă 
să-i rezolvați problemele, dar vouă nu vă reușește și acum puteți spune că oamenii, 
fondatorii, sunt de vină, a declarat Petru Burduja, deputat BCS, în cadrul ședinței 
parlamentului.

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a contestat 
la Curtea Constituțională  decizia Parlamentului 
DE INSTITUIRE A STĂRII DE URGENȚĂ

BCS SOLICITĂ CURȚII CONSTITUȚIONALE 
SĂ INTERPRETEZE APLICAREA 
DE CĂTRE AUTORITĂȚI A TARIFELOR MAJORATE

SOCIALIȘTII CHEAMĂ ÎN JUDECATĂ ANRE 
DIN CAUZA APLICĂRII RETROACTIVE A TARIFELOR MAJORATE

Deputații socialiști au menționat că, potrivit Constituției, stabilirea și 
aplicarea retroactivă a taxelor și impozitelor de către autoritățile publice 
este o încălcare a drepturilor de proprietate.

Astfel, aprobarea la 28 ianuarie de către Agenția Națională pentru Re-
glementare în Energetică (ANRE) a tarifelor la gazele naturale începînd cu 

Dat fiind că, 
în aceiași zi 
”Moldovagaz” și-a 
executat obligația, 
scopul instituirii stării 
de urgență a fost 
atins și epuizat. Dar, 
potrivit deputaților, 
prin instituirea 
stării de urgență se 
urmărește, inclusiv, 
blocarea protestelor, 
monitorizarea presei 
de către SIS și 
cenzurarea mass-
media.

1 ianuarie, adică în mod 
retroactiv, este o încăl-
care a Constituției.

Deputații PSRM 
mai specifică faptul 
că stabilirea de către 
autorități a tarifelor 
și taxelor care nu co-
respund cu veniturile 
cetățenilor, precum și 
aplicarea retroactivă 
a acestora compromit 
dreptul de proprietate 
al cetățenilor, consfințit 
în Constituție și în 
Convenția Europea-
nă pentru Drepturile 
Omului.

Deputații 
socialiști, alături 
de consilierii mu-
nicipali și un grup 
de cetățeni au de-
pus o cerere pre-
alabilă la Comi-
sia pentru Situații 
Excepționale și 
ANRE prin care au 

contestat deciziile acestor două structuri de aplicare 
retroactivă a tarifelor majorate la gaz natural, energia 
electrică, apă caldă  și agent termic.

PSRM consideră că prin acțiunile întreprinse, CSE 
și ANRE au încălcat prevederile mai multor acte nor-
mative, inclusiv ale Constituției Republicii Moldova, 
fapt ce a afectat grav drepturile consumatorilor, aducînd 
cetățenii Moldovei la limita disperării și a sărăciei.

Avînd în vedere caracterul vădit ilegal al actelor ad-
ministrative aprobate și necesitatea evitării survenirii 
unor consecințe grave nefavorabile, deputații cer sus-
pendarea executării acestor decizii.

Majoritatea chișinăuienilor se 
simt mințiți prin promisiunile acestei 
guvernări, iar acțiunile acesteia sunt 
percepute ca un genocid! Considerăm 
că Deciziile Comisiei Naționale pen-
tru Situații Excepționale și ANRE sunt 
ilegale, deoarece actele administrative 
NU pot fi aplicate retroactiv, ci doar cu 
o dată viitoare! Așa stipulează Legea 
cu privire la actele administrative care 
a fost încălcată. Bugetul municipiului 
Chișinău suportă cheltuieli suplimen-
tare enorme din cauza creșterii tari-
felor și drept urmare a incompetenței 
guvernării PAS – peste 300 milioane 
de lei. Acești bani puteau fi utilizați în 
folosul locuitorilor capitalei.

Alexandr ODINȚOV, 
președintele fracțiunii

 PSRM în Consiliul 
Municipal Chișinău
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Premierul Natalia Gavrilița s-a adresat către populație să economisească resursele energetice. 
La începutul ședinței guvernului, aceasta a declarat că cetățenii trebuie să economisească dacă nu 
doresc să primească facturi cu mai multe zerouri.

- Știu că cetățenii economisesc resursele energetice și rog să nu ignorați această problemă, 
să depuneți eforturi ca să nu cheltuiți mai mult de 150 de metri cubi de gaze naturale, a declarat 
premierul.

PSRM este categoric împotriva 
creșterii bruște a prețurilor la pîine și 
la principalele produse alimentare și 
face apel către guvernare să intervină 
în această situație.

Creșterea prețurilor la pîine are 
loc pe fondul scumpirii vertiginoase a 
prețurilor la resursele energetice, medi-
camente, produsele alimentare de bază 
și ne amintește despre hiperinflația din 
anii 90. Astăzi, neavînd bani pentru a 
cumpăra chiar și pîine la prețul stabi-
lit, oamenii sunt condamnați la foame.

Partidul Socialiștilor a avertizat 
autoritățile încă în toamnă: statul 
trebuie să stea de veghe la securita-
tea alimentară în aceste condiții cri-
tice pentru majoritatea populației.

Noi am cerut organizarea audierilor 

parlamentare pe acest subiect, pentru 
a identifica o soluție acceptabilă, însă 
majoritatea de la guvernare a conside-
rat că problema privind prețul pîinii în 
condițiile unei inflații în creștere nu 
este semnificativă, nu este importantă 
pentru luarea unor măsuri urgente.

Menționăm că în Moldova, pîi-
nea este nu doar un factor social, un 
indicator al bunăstării, este cel mai 
important produs alimentar, parte 
a istoriei și tradițiilor noastre. În 
popor se spunea: dacă este pîine pe 
masă, vom putea supraviețui iernii.

Astăzi, prin acțiunile sale haotice 
și nechibzuite, autoritățile provoacă 
o inflație galopantă, suplimentar la 
creșterea prețurilor pe care o constatăm 
în toată lumea. Creșterea prețurilor la 

pîine denotă faptul că PAS de la guver-
nare condamnă o parte considerabilă a 
populației la foame.

Pentru a soluționa problema 
privind creșterea prețurilor la pîi-
ne, Partidul Socialiștilor îndeamnă 
guvernul să ia un set de măsuri, in-
clusiv să asigure în regim de urgență 
plata compensațiilor: la gazele na-
turale, energia electrică și termică 
întreprinderilor de panificație, dar și 
producătorilor agricoli – la motorină, 
semințe ș.a., pentru a stopa creșterea 
prețurilor la materia primă.

În timpul apropiat, deputații 
PSRM vor veni cu inițiative legis-
lative care vor permite stoparea 
creșterii vertiginoase a prețurilor la 
produsele alimentare de bază.

La 1 februarie, populația Moldovei a fost alarmată de vestea despre creșterea prețului la pîinea fabricată de „Franzeluța”, cel mai mare producător din țară. 

„Să cheltuiască economiile făcute”. 
Acesta a fost îndemnul premierului moldo-
vean pentru producătorii agricoli care s-au 
plîns de creșterea prețurilor la carburanți și 
îngrășăminte. Natalia Gavrilița a declarat că 
deocamdată nu a primit solicitări din partea 
fermierilor, dar i-a îndemnat să compenseze 
creșterea prețurilor din contul mijloacelor 
obținute după realizarea recoltelor bune din 
anul trecut.

„Înțelegem că este o perioadă dificilă, 
deoarece cresc prețurile la materia primă 
care nu se produce în Moldova. De exem-
plu, există deficit pe piețele internaționale. 
Există și un deficit ce ține de tranzitarea 
îngrășămintelor din Rusia prin Ucraina. 
Aceasta înseamnă că asociațiile de profil sunt ne-
voite să identifice căi mult mai costisitoare. Toto-
dată, anul trecut au fost recolte bogate și prețuri 
record la produsele agricole, majoritatea agricul-
torilor au economii”, a spus Gavrilița.

Acum două zile, Asociația Forța Fermierilor 
i-a cerut guvernului să discute în regim de urgență 
situația creată, menționînd creșterea fără precedent 
a prețurilor la carburanți și îngrășăminte. În caz de 
refuz, agricultorii sunt gata să ia măsuri corespun-
zătoare.

Guvernul Moldovei nu va purta negocieri 
cu Gazprom pentru a obține un preț mai 
avantajos la gazele naturale

Gavrilița cere populației să economisească resursele energetice 
pentru a plăti mai puțin.

Premierul Gavrilița a propus producătorilor agricoli 
să nu aștepte ajutorul statului din cauza creșterii prețurilor 
la carburanți, ci să-și golească conturile bancare.

PREȚURILE LA PÎINE CRESC CA PE DROJDII

DOMNICA MANOLE DOREȘTE DIN NOU

VEACESLAV NEGRUȚAMAJORAREA SALARIULUI CONSILIERUL MAIEI SANDU

salariu

Președintele Curții Constituționale 
cere din nou adaos la salariu. Potrivit 

afirmațiilor sale, componența CCM 
activează în condiții dificile, iar din 

acest considerent, un loc de judecător 
încă este vacant.

Anterior, instanța l-a declarat vinovat de abuz în serviciu și prejudicierea bugetului de stat cu 400 mii de euro.

100 000 lei lunar
salariu la președinție 20 000 lei

salariu la Moldovagaz60 000
lei lunar

„Noi ajustăm (prețul 
la carburanți) în 
conformitate cu piața 
europeană și ne 
europenizăm și noi!”

Ina COȘERU, 
deputat PAS

„Vremurile bune - este 
doar un simplu slogan. 
Pentru mine, vremurile 
bune înseamnă cînd 
analizele sunt bune!”

Oazu NANTOI, 
deputat PAS

Despre majorarea prețului la carburanți

AFIRMAȚII  NECHIBZUITE

Despre „vremurile bune”
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ECONOMIA E ÎN PRAGUL 
UNUI COLAPS, CETĂȚENII – 

ÎN PRAGUL SĂRĂCIEI

1. Moldovagaz s-a adresat către ANRE cu solicitarea de 
a majora tariful pentru un metru cub de gaze naturale 
pînă la 15 lei. Adăugînd TVA – obținem 17 lei!

2. Întreprinderea „Furnizarea Energiei Electrice” s-a 
adresat către ANRE cu solicitarea de a majora prețul 
energiei electrice cu 50% pentru raioanele din nordul 
țării.

3. ANRE actualizează practic în fiecare zi recordurile 
prețurilor la benzină și motorină. Un litru de benzină 
A-95 costă deja mai mult de 23 de lei, iar un litru de 
motorină costă mai mult de 20 de lei. Acestea sunt niște 
recorduri istorice!

4. Gazul metan s-a scumpit pînă la 17,60 de lei! Acum 
două luni, acesta costa 8 lei. Această situație va ruina 
taximetriștii. O creștere cu peste 100%.

5. Întreprinderea „Franzeluța” suportă pierderi de 
milioane din cauza majorării prețurilor la gazele naturale. 
Prețurile la pîine au crescut în mediu cu 1-3 lei.

6. Taximetriștii, transportatorii, avocații au declarat 
grevă. HoReCa (restaurantele) sunt nemulțumite.

1. Iarăși vor aresta pe cineva, apoi îi vor elibera?
2. Iarăși vor ponegri Rusia și Gazprom?
3. Îl vor acuza din nou pe Igor Dodon la TV8, PRO TV, 
Jurnal TV, ZDG.md, Newsmaker?
4. Vor organiza o provocare pe Nistru?
5. Vor institui din nou stare de urgență și carantină totală?

Canalul de Telegram al lui Bogdan Țîrdea

Situația din țară iese de sub control. Economia este 
în pragul unui colaps, cetățenii – în pragul sărăciei, 

iar guvernul convinge poporul că anume acestea sunt 
vremurile bune

E clar că oamenii sunt disperați. Cetățenii săracesc, 
pensionarii deja îndură foame în sensul direct al cuvîntului, 
pedagogii sunt la limita supraviețuirii cu un salariu de 
6000 de lei. Huzuresc doar judecătorii de la Curtea 
Constituțională cu un salariu de 60 000 de lei și verișoarele 
Maiei (Grigorevna) Sandu. Cum credeți, ce va face PAS 
pentru a distrage atenția concetățenilor:

Prețul unui litru de benzină a depășit 23 de lei, iar cel al 
motorinei – 20 de lei. ANRE a anunțat noi recorduri ale 
prețurilor. Carburanții se scumpesc practic în fiecare zi.

Transportul public privat ar putea să dispară săptămîna 
viitoare. Reprezentanții acestei ramuri îl acuză pe ministrul Spînu 
de corupție.

Transportul public privat e în pragul unui colaps.  Asociația 
Patronală a Transporturilor a anunțat că la începutul lunii 
februarie, va suspenda circulația curselor regulate dacă guvernul 
nu va majora tarifele.

Transportatorii vorbesdc despre starea lor financiară, 
menționînd faptul că veniturile nu le acoperă cheltuielile. Aceștia 
au comunicat că unele curse au fost deja suspendate, oamenii 
fiind nevoiți să apeleze la serviciile de taxi.

Cei de la Asociație consideră că toate acestea sunt din cauza 
unor scheme de corupție acoperite de Ministerul Infrastructurii și 
personal de ministrul Spînu.

- Schemele de corupție pentru protecția transportului ilegal, 
a intereselor grupării Șor-Vîlcu-Andronachi, care au acaparat 
stațiile auto și jefuiesc transportatorii (...) sunt coordonate 
personal de ministru și conducerea ministerului, se menționează 
în document.

Aceștia au comunicat că pînă în prezent, nu au fost soluționate 
problemele principale din domeniul transporturilor.

„Ministerul folosește doar minciuna, manipularea și 
amenințările”, se spune în scrisoare.

Transpoortatorii declară că în cazul în care problemele 
existente nu vor fi soluționate, în luna februarie vor suspenda 
activitatea curselor regulate.

PREȚ RECORD LA CARBURANȚI!
BENZINA COSTĂ MAI MULT DE 23 DE LEI

MOLDOVA AR PUTEA RĂMÎNE FĂRĂ 
SERVICIILE TRANSPORTULUI PUBLIC PRIVAT, 
CHIAR DIN LUNA FEBRUARIE

Tariful la gazele naturale a crescut de la 11 lei pînă la 15,18 lei. 
Noile prețuri intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Aceasta înseamnă 
că în următoarea factură, suma către plată va fi mai mare. Decizia a 
fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

GAZELE NATURALE S-AU SCUMPIT PÎNĂ LA 15,18 LEI. 
ACEST TARIF ESTE ÎN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE
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Fracțiunea BCS solicită procuraturii generale să ancheteze legalitatea acțiunilor lui Andrei Spînu în cadrul semnării contractului de achiziție a gazelor naturale

ÎN MOLDOVA SE PREGĂTESC PROTESTE ÎN MASĂ

SPÎNU TREBUIE TRAS LA RĂSPUNDERE!
Procuratura Generală trebuie să verifice dacă 
ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu nu a depășit 
cadrul legal în procesul de negocieri în privința 
contractului de livrare a gazelor naturale 

Sunt foarte multe sem-
ne de întrebare și față de 
ceea ce a declarat premierul 

Gavrilița: în procesul de sem-
nare a contractului, ministrul 
Spînu  nu a avut împuterniciri 
de a semna prelungirea con-
tractului. Suplimentar, aceasta 
a menționat că și calcularea 
prețului a fost propusă de par-

tea moldovenească, anume de 
către ministrul Spînu, a declarat 
socialistul Petru Burduja.

Reprezentanții Blocului au cerut să 
fie investigată acțiunea de retragere 
a sumei de 1,7 miliarde de lei pentru 
capitalizarea companiei „Energocom”, 
precum și lipsa de transparență în ca-
zul achiziționării gazelor naturale din 
surse de alternativă. „Sperăm că pro-
curatura va investiga acest caz, pentru 
ca întreaga țară să vadă, ce manevre 
s-au făcut în procesul de achiziție a ga-
zelor naturale”, a declarat socialistul 
Vasile Bolea.

Reprezentanții societății civile au or-
ganizat o acțiune de protest la sediul 
Președinției . 

Criza din sectorul energetic și majo-
rarea continuă a prețurilor la resursele 
energetice provoacă nemulțumirea ge-
nerală a populației Moldovei.

Sute de locuitori ai orașului Orhei și ai 
raionului au ieșit în stradă pentru a apă-
ra decizia Consiliului Raional Orhei care a 
aprobat propriile măsuri în contextul pande-
miei de coronavirus și a decis să nu sisteze 
activitatea școlilor, așa cum s-a întîmplat la 
nivel național. La inițiativa manifestanților, 
care au colectat mii de semnături, Consi-

liul Raional Orhei a prezentat spre votare 
o declarație în care a fost exprimat vot de 
neîncredere guvernului actual. Autoritățile 
raionului și cele ale municipiului Orhei, pre-
cum și manifestanții au declarat că guver-
narea centrală este incapabilă să rezolve 
problemele oamenilor și ia măsuri antide-
mocratice și antinaționale.

La Chișinău, la data de 24 ianuarie, taximetriștii au organizat 
un protest în fața Guvernului. Aceștia erau indignați de creșterea 
prețurilor la carburanți. Taximetriștii au declarat că acesta este un 
protest de avertisment la care se vor alătura sute de colegi de-ai 
lor dacă în timpul apropiat, situația privind prețul la carburanți nu 
se va stabiliza.

Oamenii sunt revoltați de majorările constante a prețurilor, ta-
rifele în creștere la gazele naturale, la carburanți. Revendicările 
economice au fost anunțate concomitent cu cele politice: pro-
testatarii au cerut demisia președintelui Maia Sandu și a prim-
ministrului Natalia Gavrilița.

LA COMRAT, A FOST ORGANIZAT UN PROTEST 
ÎMPOTRIVA MAJORĂRII PREȚURILOR 
LA GAZELE NATURALE ȘI LA ÎNCĂLZIRE

PROTEST ÎMPOTRIVA MAJORĂRII VÎRSTEI 
DE PENSIONARE ȘI A TARIFULUI LA GAZELE NATURALE

OAMENII CER DEMITEREA GUVERNULUI MOLDOVEI

PROTEST ÎMPOTRIVA MAJORĂRII 
PREȚURILOR LA CARBURANȚI

Cu un asemenea demers s-au adresat 
deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. 
Opoziția consideră că demnitarul și-a depășit 
atribuțiile, ceea ce a dus la creșterea prețului 
de achiziție și la consecințe negative pentru 
consumatori.


