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ÎMPREUNĂ SALVĂM ȚARA!

În pofida vremurilor dificile, noi continuăm 
să lucrăm în beneficiul cetățenilor 
noștri din fiecare raion al țării

La Chișinău, socialiștii inițiază 
un referendum cu privire 
la Stadionul Republican

 „LEGEA CU PRIVIRE LA 
DEZINFORMARE”:  tentativă 
de instaurare a unui regim dictatorial 
totalitar și a cenzurii presei
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GUVERNAREA UTILIZEAZĂ METODELE LUI PLAHOTNIUC 

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a blocat tribuna Parlamentului în semn de protest față 
de proiectul de lege care impune cenzura și interzice panglica „Sfîntului Gheorghe”

pentru a înlătura persoanele incomode – în țară revine fenomenul deținuților politici. 
La Cahul a fost organizat un protest împotriva fărădelegilor care au loc în stilul vremurilor statului capturat

PSRM CĂTRE REGIM: „RUȘINE!” „OPRIȚI DICTATURA!”
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Noi nu avem bani pentru bă-
trîni, mame cu copii, noi și așa 
am cheltuit pentru refugiați ba-
nii administrațiilor locale, pen-
tru că așa trebuie. Însă în loc să 
transfere bani raioanelor, gu-
vernarea „împachetează” omul 
ca pe ultimul bandit și declară 
că așa se luptă cu corupția. Cei 
corupți nu pot lupta împotriva 
corupției! Participanții la furtul 
miliardului nu-l pot returna. 

Cu mai puțin de un an în 
urmă, acest regim a obținut pu-
terea absolută în țară. Ne-au pro-
mis multe: investiții, bunăstare, 
o justiție corectă. Însă într-o 
perioadă scurtă de timp, noi ne-
am convins cît de incompetentă 
este această guvernare. Astăzi, 
ei doresc să obțină puterea to-
tală și la nivel de administrații 
locale. Anume din această cau-
ză, s-au început atacurile asupra 
lui Marcel Cenușă, președintele 
raionului Cahul.

Autoritățile organizează 
show-uri cu mascați, desfășoară 
o luptă imaginară împotriva 
corupției. Au promis că vor re-
turna miliardul, dar n-au făcut ni-
mic. Acum, guvernarea vrea să-și 
subordoneze autoritățile locale, 
să discrediteze administrațiile ra-
ionale, să elimine raioanele. Pe 
de altă parte, ei nu intimidează 
colegii lor de partid din raioane, 
ci doar cei care vorbesc despre 
problemele din teritorii. Totodată, 
ei nu se deplasează prin raioane.

Marcel Cenușă este inti-
midat pentru a fi destituit din 
funcție după ce a vorbit, din nu-
mele tuturor președinților de ra-
ioane, despre situația dificilă din 
teritorii: școlile și grădinițele 
de copii nu se încălzesc, copiii 
îngheață, nu sunt bani pentru 
alimentație deoarece tarifele și 
prețurile s-au majorat de 2-3 ori 
iar banii alocați au fost cheltuiți 
deja. Astăzi, orice primar poate 
să fie reținut exact la fel, din ca-
uza fărădelegii.

Autoritățile locale sunt 
nemulțumite de modul în care 
guvernul neglijează probleme-
le raionului. Raionul Căușeni 
nu a primit niciun leu pen-
tru soluționarea problemelor 
refugiaților. Cînd solicităm aju-
tor pentru finanțarea școlilor, 
inițial suntem ignorați, după 
care ni se spune că acestea sunt 
problemele noastre.

DEPUTAȚI, PRIMARI, CONSILIERI RAIONALI ȘI LOCALI DIN PARTEA 
PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR AU ORGANIZAT UN PROTEST LÎNGĂ 
JUDECĂTORIA RAIONULUI CAHUL, ÎN LEGĂTURĂ CU REȚINEREA 
ILEGALĂ A LUI MARCEL CENUȘĂ, PREȘEDINTELE RAIONULUI 
DIN PARTEA PSRM

Regimul de la guvernare 
din Chișinău vrea să îngenun-
cheze autoritățile locale.

Procuratura a revenit la ve-
chile metode și fabrică dosare.

Astăzi, noi vedem un dosar 
inventat împotriva lui Marcel 
Cenușă, președintele raionului 
Cahul. Noi vom lupta împotri-
va metodelor statului capturat 

și nu vom permite organizarea 
unei justiții demonstrative, cu 
procurori de buzunar. Pro-
testele vor continua pînă la 
eliberarea lui Cenușă. Toți 
organizatorii și cei implicați în 
deschiderea la comandă a unor 
asemenea dosare penale vor fi 
trași la răspundere.

PROTESTE

REGIMUL FOLOSEȘTE METODELE LUI PLAHOTNIUC 
PENTRU A ÎNLĂTURA PERSOANELE INCOMODE

BOGDAN ȚÎRDEA, 
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

VLAD BATRÎNCEA, vicepreședintele Parlamentului, 
secretar executiv al Partidului Socialiștilor

FIODOR GAGAUZ, 
deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

PIOTR PUȘCARI, 
președintele raionului 

Basarabeasca

CHIRIL TATARLÎ,
 deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova

OLEG CUCIUC, 
vicepreședintele raionului 

Căușeni

INIȚIATIVE ECONOMICE ȘI SOCIALE
În pofida presiunilor din partea guvernării și a persecutării opoziţiei, SOCIALIȘTII CONTINUĂ SĂ ELABOREZE ȘI SĂ PROPUNĂ 

INIȚIATIVE SOCIALE ȘI ECONOMICE care au drept scop îmbunătățirea vieții cetățenilor și susținerea agenților economici.

RESTITUIREA ÎN TOTALITATE A ACCIZELOR 
la motorină pentru producătorii agricoli

ÎNGHEȚAREA concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante în cadrul agențiilor 
naționale și alte instituții publice

Achiziții publice cu prioritate 
PENTRU PRODUCĂTORII AUTOHTONI LICHIDAREA Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică

SPRIJIN pentru crescătorii 
autohtoni de animale

MORATORIU asupra controalelor 
la întreprinderile mici și mijlocii

REDUCEREA DE 2 ORI A COTEI TVA 
la gazele naturale

FACILITAREA ACCESULUI întreprinderilor 
mici la procedura de achiziții publice



SOCIALIȘTII

3www.socialistii.md

PROTESTE

La Cahul, în fața clădirii Procuraturii raionale, a avut loc un protest în apărarea președintelui 
raionului Cahul, Marcel Cenușă, care a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, sub un pre-
text inventat. La miting au participat deputați din fracțiunea blocului Comuniștilor și Socialiștilor, 
consilieri raionali, conducerea organizației teritoriale Cahul a PSRM.

Acest guvern acționează exact la fel ca regimul criminal oligarhic al lui Plahotniuc, am 
avut un guvern “albastru” – a venit unul “galben”, dar metodele sunt absolut aceleași: ei 
rețin reprezentanții opoziției la comandă. Marcel Cenușă este persoana care și-a permis să 
declare că raioanele au nevoie de sprijin financiar, deoarece bugetul local este auster și nu 
dispune de bani suficienți pentru plata salariilor profesorilor și a medicilor. 

Participanții la miting au scandat: 
“Vrem o justiție corectă!”, “Nu represaliilor politice!”, “Nu fărădelegilor!”.

LA CAHUL A AVUT LOC UN PROTEST 
ÎN APĂRAREA LUI MARCEL CENUȘĂ

VICTOR POLEACOV: AM AVUT O GUVERNARE “ALBASTRĂ” – 
A VENIT UNA “GALBENĂ”, DAR METODELE AU RĂMAS ABSOLUT 
ACELEAȘI: REPREZENTANȚII OPOZIȚIEI SUNT REȚINUȚI LA COMANDĂ

De ce au fost arestați acești oameni? Pentru faptul 
că, fără susținerea statului, au întins o mînă de ajutor 
refugiaților, i-au asigurat cu toate cele necesare? Pen-
tru că au vorbit despre aceasta la microfon?

Cît poate fi încercată răbdarea oamenilor simpli? 
Acestea sunt vremurile bune pe care toți și le-au dorit? 
Unde este adevărata luptă împotriva corupției? Unde 
este miliardul furat, cine dintre cei vinovați a fost 
reținut? Toți aceștia sunt la libertate.

IVANNA KOKSAL: 
CÎT POATE FI TESTATĂ 
RĂBDAREA OAMENILOR SIMPLI?

Sub privirile noastre se săvîrșește o fărădelege. Or-
ganele de drept trebuie să ancheteze, dar nu să aresteze 
oamenii fără nicio acuzație, fără niciun proces.

Noi, deputații, suntem dispuși să garantăm pentru 
Marcel Cenușă pentru ca să fie eliberat. Omului trebu-
ie să i se ofere posibilitatea de a se apăra și nu să fie 
arestat sub un pretext inventat.

Oponenții noștri din 
Consiliul Raional își do-
reau de mult să-l înlăture pe 
președintele nostru din funcția 
de președinte. Însă ei nu au 
avut posibilitatea, de aceea au 
mers pe calea celor mai jos-
nice și mizerabile răzbunări. 
Am crezut că au trecut vremu-
rile tulburi cînd, prin aceleași 
metode erau arestați oamenii 
incomozi guvernării. Dar, din 
păcate, totul revine din nou.

ALEXANDR SUHODOLSKI: 
SUB PRIVIRILE NOASTRE 
SE SĂVÎRȘEȘTE O FĂRĂDELEGE

EVGHENII OSADCENCO: OPONENȚII 
NOȘTRI DIN CONSILIUL RAIONAL AU 
MERS PE CALEA RĂZBUNĂRII JOSNICE

Decizia privind reținerea președintelui ra-
ionului Cahul a fost luată pentru a distrage 
atenția oamenilor de la problemele cu care se 
confruntă. Administrația locală solicită ajuto-
rul guvernului, pentru a depăși criza. Și ce fac 
ei? Nu le-a plăcut ceea ce a spus dl Cenușă și 
au decis să-l înlăture.

A avut loc un atac raider 
asupra conducerii raionului 
Cahul. Ce atribuție are Consi-
liul Raional față de acuzațiile 
înaintate de către procuror? 
Niciuna! Guvernarea pur și 
simplu utilizează metodele lui 
Plahotniuc în raport cu persoa-
nele incomode.

Reținerea lui Cenușă este 
o comandă politică îndrepta-
tă împotriva oricărei persoane 
care va îndrăzni să critice pute-
rea centrală.

Cu părere de rău ne întoarcem în perioada cînd justiția se făcea selectiv, cînd 
oamenii sunt arestați fără proces și investigații. Cum spuneau cîndva – „om să 
avem, că articol îi găsim”. Tot ce se face nu va duce la îmbunătățirea vieții și nici 
la dezvoltarea raionului sau a țării. Toate aceste acțiuni sunt un show politic care 
are drept scop lupta împotriva oponenților.

ALIONA BRICEAG: 
VOM FACE DREPTATE

ADRIAN LEBEDINSCHI: VOM PROTESTA 
PÎNĂ VOR FI ELIBERAȚI TOȚI CEI REȚINUȚI

VALERIU VALACHI: SE REVINE LA JUSTIȚIA SELECTIVĂ, 
IAR OAMENII SUNT ARESTAȚI FĂRĂ MOTIV
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Această lege instituie o cenzură totalitară și 
pedepsește oamenii care exprimă un punct de ve-
dere ce nu-i convine guvernării.

Serviciului de Informații și Securitate i se oferă 
dreptul de a bloca imediat orice informație, inclusiv 
instituție media, pe care o califică “dezinformare”, 
care ar “amenința securitatea informațională”

Nu-i clar, cine va determina criteriile „obiectivității 
informației” și ale „securității naționale”. Nu se va 
mai aștepta o decizie a instanței de judecată, ci SIS 
va stabili, în mod arbitrar, ce e “dezinformare” și va 
bloca pur și simplu sursa, iar autorii informației vor fi 

trași la răspundere. Conceptul de „dezinformare” va 
include TOATE informațiile „de la autoritățile publice 
ale statelor aflate în stare de conflict militar decla-
rate/recunoscute ca fiind state agresoare”. Deci, ori-
ce informație care vine de la persoanele oficiale ale 
Federației Ruse va fi declarată „falsă” și va fi interzisă 
difuzarea acesteia pe teritoriul Republicii Moldova.

„Spațiul public informațional”, care va fi moni-
torizat de SIS, presupune orice rețea de socializare, 
inclusiv Facebook, Instagram, Viber, Telegram, Od-
noklassniki, VKontakte etc.

Drept urmare, cetățenii ar putea fi pedepsiți 

chiar și penal pentru opiniile exprimate „în spațiul 
public”.

Unul dintre scopurile acestei legi este lichidarea 
cîtorva posturi de televiziune și curățarea spațiului 
de emisie de toate punctele de vedere de alterna-
tivă.

Proiectul de lege cu privire la libertatea de ex-
primare, elaborat de PAS, să fie supus consultărilor 
cu reprezentanții societății civile, cu experți media, 
jurnaliști și juriști. 

BCS insistă  ca acest proiect de lege să fie expedi-
at pentru expertizare la Comisia de la Veneția.

„LEGEA CU PRIVIRE LA DEZINFORMARE”  
ESTE O TENTATIVĂ DE INSTAURARE A UNUI REGIM 
DICTATORIAL TOTALITAR ȘI A CENZURII PRESEI

Partidul de la guvernare (PAS) instituie 
o lege a cenzurii totale pentru a pedepsi 
simplii cetățeni care exprimă un punct 
de vedere ce nu-i convine guvernării. 

Adela RĂILEANU, 
vicepreședintele Comisiei cultură, educație, 

cercetare, tineret, sport și mass-media

BOGDAN ȚÎRDEA: DUPĂ ADOPTAREA LEGII 
„DESPRE FAKE-URI”, PLAHOTNIUC PUR ȘI SIMPLU RÎDE 

DE CEI CARE L-AU NUMIT DICTATOR

ALEXANDR MURAVSCHI: LIBERALISMUL ESTE CEA MAI CINICĂ 
ȘI AUTORITARĂ IDEOLOGIE A CONTEMPORANEITĂȚII

VALERIU RENIȚĂ: TREI PAȘI 
DE LA DEMOCRAȚIE SPRE DICTATURĂ

De facto, acest proiect al PAS despre fake-uri ar trebui să aibă drept rezultat închiderea mass-me-
dia de opoziție, a paginilor de Facebook, canalelor de Telegram. Pe cetățenii și politicienii care vor 
critica PAS îi așteaptă amenzi și închisoare. Pentru că acestea vor fi fake-uri, nu-i așa?

Și toate acestea, în numele integrării europene.

Mai pe scurt, am ajuns. Aceasta nu mai este o fărădelege. Aceasta este o dic-
tatură pură. Plahotniuc acum pur și simplu rîde de cei care l-au numit dictator.

• Proiectul de lege propus de reprezentanții 
sectei galbene a PAS, care prevede de fac-
to  instituirea cenzurii dure și sancționarea 
cetățenilor pentru opiniile exprimate, care nu 
se încadrează în anumite limite ale „adevăru-
lui”,  este o confirmare a unui adevăr care de 
mult a devenit clar.

Cea mai cinică, mincinoasă și, totodată, 
autoritară ideologie a contemporaneității, care 
alunecă spre dictatură, este ideologia libera-
lismului și a purtătorilor acesteia. Acest lucru 

este demonstrat zilnic de purtătorii galbeni ai 
ideologiei și de protectorii lor din toată Europa, 
sub monitorizarea curatorilor de peste ocean. 
Și acest lucru ar trebui să fie clar pentru toți cei 
care și-au păstrat capacitatea de a gîndi liber și 
independent.

• Ce le mai trebuie adepților sec-
tei galbene pentru a înțelege, ce mi-
zerie au adus la guvernare prin 
voturile lor?

• Guvernarea actuală, care ne-a promis că vom trăi ca în 
rai, mai exact,  ca în sînul Dumnezeului european, a ajuns în 
sfîrșit cu plugul său bolșevic și la desțelenirea libertății ex-
presiei. Propunerile de modificare îți lasă impresia că liber-
tatea expresiei în Moldova va rămîne la cheremul unor bieți 
cinovnici, ca să nu le zic manipulatori, care vor interpreta cum 
doresc ei dreptul omului la informare  și vor da zilnic definiții 
adevărului.

• Primul pas - cenzura nu se va mai numi, conform legii 
propuse, cenzură. Interdicția unei informații, care în accepția 
PAS este dezinformare nu se mai numește cenzură.   

• Al doilea pas – practic, doar două autorități din Republica 
Moldova vor stabili, ce e adevăr și ce e „dezinformare” – SIS 
și Consiliul Audiovizualului. De asemenea, proiectul legii au-
torizează și o reîmpărțire cu toporul a pieței publicitare, în fa-
voarea posturilor TV slugarnice puterii. 

• Al treilea pas – „propaganda ostilă valo-
rilor democratice și informațiile false care 
presupun amenințări aduse proceselor demo-
cratice, politice sau de elaborare a politici-
lor” - ori în aceste ilegalități se poate înscrie 

aproape orice critică în adresa guvernării 
proeuropene.

PARLAMENT

MARINA AIDOVA: ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA A APĂRUT O LEGE CU PRIVIRE 

LA CEI CARE GÎNDESC ALTFEL

Nici 30 de ani n-au trecut de cînd Republica Moldova a ieșit 
din Uniunea Sovietică și va apărea și aici o lege despre cei care 
gîndesc altfel. Și disidenții sovietici erau persecutați 
pentru „dezinformare”.

Cel mai nostim e faptul că legea privind cenzu-
ra totalitară este numită lege cu privire la libertatea 
de exprimare. Ar mai trebui creat și un Minister al 
adevărului, ca să fie chiar ca la Orwell.

 „Garda Tînără” - în apărarea 
patrimoniului istoric!

Noi, tinerii patrioți, nu vom accepta ca autoritățile 
să ne impună valori care ne sunt străine. Deși 
conducerea țării încearcă prin toate metodele 
să diminueze importanța Zilei Victoriei, noi vom 
continua să onorăm cu mîndrie eroismul bunicilor 
și străbunicilor noștri!

Activiștii din capitală ai 
aripii de tineret a Partidului 
Socialiștilor au organizat o 
acțiune la Complexul Memorial 
„Eternitate”. Tinerii au aprins 
lumînări și au ținut un minut de 
reculegere în memoria ostașilor 
care au căzut pe cîmpul de 
luptă în Marele Război Pentru 
Apărarea Patriei
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BLOCUL COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR A BLOCAT 
TRIBUNA PARLAMENTULUI: „RUȘINE!” „OPRIȚI DICTATURA!”

DEPUTAȚII BLOCULUI COMUNIȘTILOR ȘI SOCIALIȘTILOR AU BLOCAT TRIBUNA CENTRALĂ A PARLAMENTULUI 
ÎN SEMN DE PROTEST FAȚĂ DE PROIECTUL DE LEGE PRIVIND ASIGURAREA SPAȚIULUI INFORMAȚIONAL, ELABORAT DE PAS. 
OPOZIȚIA CALIFICĂ DOCUMENTUL DREPT “LEGE CARE IMPUNE CENZURA”. DEPUTAȚII AU SCANDAT “RUȘINE!”, “OPRIȚI DICTATURA” 
ȘI AU PĂRĂSIT SALA DE ȘEDINȚĂ. 

Proiectul PAS cu privire la spațiul informațional este o tentativă josnică de a masca eșecurile guvernării

Această lege este o parodie jalnică 
a distopiei lui George Orwell. Niciun 
fel de opinie contradictorie. Va fi creat 
un lagăr de concentrare digital. PAS ne 
va dicta cu strictețe punctul de vedere 
pentru orice subiect. Oare autoritățile 
își dau seama că această lege încal-
că și Constituția, și Carta Europeană 

a Drepturilor Fundamentale ale Omului? Oare ei își dau 
seama că transformă SIS și Consiliul Audiovizualului în 
NKVD, Stasi și altele de acest gen? Oare vă dați seama 
că transformați instituțiile democratice în niște autorități 
represive, fără drept de atac în instanța de judecată?

Alexandr NESTEROVSKI, 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 „Astăzi este o zi bună pentru pro-
vocatorii care au dezbinat societatea 
în perioada stării de urgență. În loc să 
consolideze societatea, să acorde aju-
tor fermierilor, pensionarilor, pedago-
gilor, medicilor, cineva iarăși împinge 
oamenii spre confruntare. Guvernarea 
de azi în loc să vină cu proiecte pentru 

susținerea oamenilor, a decis să vină cu interzicerea sim-
bolurilor. Pe ei îi încurcă Panglica Sf. Gheorghe. Probabil 
din această cauză cresc prețurile. Ceea ce se face astăzi este 
grav și trebuie oprit. Respectați oponenții politici și pro-
prii alegători”, a declarat Vlad Batrîncea, vicepreședintele 
Parlamentului  Republicii Moldova.

Vlad BATRÎNCEA, 
Secretar Executiv al PSRM

Noi pur și simplu sun-
tem băgați într-un getto 
informațional și ideologic. 
Și nici nu getto, dar un lagăr 
de concentrare înconjurat 
de sîrmă ghimpată prin care 

trece curent electric de înaltă tensiune sub for-
mă de sancțiuni, amenzi, riscuri de a fi închisă 
orice instituție media, chiar și urmărire penală. 
Și – haideți să pariem chiar astăzi – frenezia 
propagandistică care coincide cu poziția ide-
ologică a autorităților, va trece pe neobserva-
te. Conform acestei legi, orice fox-news nu ar 
fi avut șanse de a continua să emită, chiar și 
CNN, în mare parte. 

Constantin STARÎȘ, 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Majoritatea de la guvernare a scos în afara legii panglica 
Sf. Gheorghe, precum și mai multe simboluri și litere, inclusiv 
litera „Z”. Un proiect de lege în acest sens a fost votat la data 
de 7 aprilie, de către majoritatea parlamentară a PAS. Amenda-
mentele la Codul Contravențional a fost propus de către Lilian 
Carp, deputat PAS.

Persoanele care vor încălca noile norme riscă amendă de 
pînă la 9000 de lei sau muncă în folosul comunității de la 30 
la 60 de ore. Amenda în cazul persoanelor juridice constituie 
18000 de lei.

Autoritățile Republicii Moldova au interzis panglica „Sfîntului Gheorghe”

BCS: VOM FOLOSI ȘI ÎN CONTINUARE 
PANGLICA „SFÎNTULUI GHEORGHE”

La fel ca și majoritatea 
cetățenilor țării noastre, Blocul 
Comuniștilor și Socialiștilor va 
participa în continuare la toate 
evenimentele tradiționale con-
sacrate Zilei Victoriei, utilizînd 
simbolul panglica Sf. Gheorghe. 

Despre aceasta se menționează 
într-o declarație a formațiunii 
politice, care a reacționat la in-
terzicerea panglicii sf. Gheorghe 
– simbol al memoriei despre ero-
ismul poporului nostru în Marele 
Război pentru Apărarea Patriei.

PARLAMENT

Interzicerea panglicii bicolore ne-
gru-oranj care, în opinia deputaților 
PAS, „proslăvește agresiunea milita-
ră”, este un cinism politic, o batjocură 
morală care nu-și are locul într-o so-
cietate democratică. Pentru urmașii 
Marii Victorii din tot spațiul post-so-
vietic, această panglică este simbolul 
luptelor cumplite și a Victoriei asupra 
cotropitorilor pămîntului nostru.

Este oare posibil să interzicem prin 
lege memoria despre istoria panglicii 
Ordinului Sfîntului Gheorghe, insti-

tuit în anul 1769, care simbolizează 
lupta pentru eliberarea popoarelor de 
dominația otomană? În această luptă, 
și pămîntul Moldovei noastre a fost 
eliberat! Este posibil oare printr-o lege 
să ștergem memoria despre moldove-
nii care au căzut în luptele împotriva 
fascismului acum 80 de ani? Noi sun-
tem un popor învingător în acel Răz-
boi sfînt!

Este dificil să identificăm un mo-
ment mai periculos de a dezbina so-
cietatea noastră, de a pune dispute-

le geopolitice ineficiente mai presus 
decît problemele noastre interne le-
gate de sărăcie, creșterea prețurilor 
și neputința guvernării actuale de 
a le soluționa. Ei au depășit limita 
raționalului. Creditul de încredere 
acordat de către societate acestui 
partid al populiștilor s-a epuizat. 
Acum devine clar că în timp ce ei 
se află la guvernare nu va exista o 
creștere a bunăstării cetățenilor, nu 
va exista pace și liniște în societatea 
noastră.

Olga CEBOTARI: Este imposibil ca printr-o lege imorală să fie ștearsă memoria 
despre moldovenii căzuți în luptele împotriva fascismului, acum optzeci de ani
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La Chișinău, socialiștii inițiază un referendum 
privind Stadionul Republican Consilierii PSRM din Consiliul Municipal 

Chișinău vor crea un grup de inițiativă 
care va colecta semnături ale locuitorilor 
din municipiul Chișinău pentru 
organizarea unui referendum local.

Un grup de inițiativă format din 20 de persoane va colecta semnături pentru organizarea 
unui referendum privind Stadionul Republican, anunță consilierii PSRM.

Consilierii PSRM anunță despre inițierea unui referendum privind 
păstrarea terenului Stadionului Republican

 „Noi vom susține și vom apăra Stadionul Republican. 
Suntem martori la niște decizii care au fost adoptate de 
către regimul lui Plahotniuc și de guvernarea incompe-
tentă a PAS, împotriva cetățenilor Republicii Moldova. 
Stadionul Republican este o valoare națională și cultu-
rală. Stadionul Republican trebuie să rămînă în proprie-
tatea cetățenilor Chișinăului, iar pe acest teritoriu pot fi 
construite doar obiective de menire culturală sau sportivă. 

PSRM din Consiliul Municipal înaintează o inițiativă care ne va ajuta să rezolvăm 
problema de bază. Locuitorii municipiului Chișinău trebuie să decidă, dacă PAS 
și Maia Sandu ne vor fura Stadionul Republican. PSRM anunță public inițierea 
procedurii unui referendum pentru păstrarea acestui teren. Organizarea unui re-
ferendum local este o procedură democratică în cadrul căreia oamenii vor putea 
să hotărască prin vot care va fi destinația acestui teritoriu cu o suprafață de 5,18 
ha care se află în inima Chișinăului, unde au fost organizate competiții de nivel 
internațional. Acum, un grup de escroci din guvernul PAS vrea să continue planu-
rile lui Plahotniuc și în acest loc să apară o zonă interzisă pentru mulți cetățeni ai 
Republicii Moldova, cu sîrmă ghimpată și camere de supraveghere la fiecare colț”, 
a declarat Dinari Cojocaru.

Dinari COJOCARU, 
consilier municipal 

PSRM

Locuitorii municipiului Chișinău tre-
buie să decidă dacă își doresc să păstreze 
Stadionul Republican, fie se declară ca 
în locul acestuia, să apară un teritoriu 
închis, cu sîrmă ghimpată și camere de 
supraveghere. Despre aceasta a decla-
rat Dinari Cojocaru, consilier PSRM în 
Consiliul Municipal Chișinău, în cadrul 
unei conferințe de presă, unde socialiștii 
au anunțat despre inițierea procedurii de 
organizare a unui referendum privind 
Stadionul Republican.

Alexandr ODINȚOV, 
Președintele fracțiunii 

PSRM în Consiliul 
Municipal Chișinău

 „Stadionul Republican este un loc simbolic pentru locuitorii din 
Chișinău, aici s-au antrenat sportivii noștri care au reprezentat țara 
la competiții internaționale. Regimul actual continuă ceea ce a înce-
put regimul lui Plahotniuc și vrea să dea stadionul americanilor. Noi 
nu suntem împotriva SUA, dar considerăm că cetățenii trebuie să 
decidă. Astăzi, noi anunțăm despre decizia de desfășurare a referen-
dumului, astfel ca împreună cu cetățenii, să se decidă, ce anume să 
se construiască pe acest loc: SUA este un stat democratic și ar trebui 
să permită cetățenilor să decidă soarta Stadionului Republican pe 
cale democratică”, a declarat consilierul socialist, Alexandr Odințov.
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ȘTEFAN BOLEA: 
Succesul unei dezvoltări durabile 
a economiei și sectorului social 
al raionului, depinde de eforturile 
noastre comune
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Ștefan Bolea, președintele raionului Călărași a oferit un interviu pentru ziarul „Socialiștii” 
în cadrul căruia a relatat despre activitatea echipei PSRM în raion

Partidul Socialiștilor are o respon-
sabilitate deosebită față de Raionul 
Călărași. Or, președinte al raionului 
Călărași este reprezentantul PSRM. 
De asemenea, socialiștii dețin 9 manda-
te în Consiliul Raional și 9 mandate de 
primar în localitățile raionului.

Încă din primele zile, echipa PSRM 
și-a axat activitatea pe soluționarea 
problemelor actuale ale cetățenilor de 
rând, pe îmbunătățirea situației social-
economice și acordarea unor servicii pu-
blice calitative pentru populație.

Am reușit să facem față nume-
roaselor crize din domeniul sănătății, 
economic, energetic, consecințelor 
situației tragice din Ucraina. Bugetul 
nostru raional și-a menținut tendința 
constantă de creștere, ceea ce ne-a per-
mis să îndeplinim cu succes sarcinile pe 
care le-am stabilit.

În mai multe localități ale raionului 
Călărași am efectuat lucrări de reabilita-
re a școlilor, grădinițelor de copii, secției 

de obstetrică și ginecologie a spitalului 
raional, punctelor medicale, drumurilor 
auto, stațiilor de autobuz. Am întreprins 
toate măsurile necesare pentru asigura-
rea securității în trafic.

Realizăm cu succes proiecte de asi-
gurare a accesului populației din raionul 
nostru la apă potabilă, la sistemul central 
de canalizare, la gaze naturale, proiecte 
de reabilitare a drumurilor, de instala-
re a iluminatului stradal, de dezvolta-
re a potențialului turistic al raionului 
Călărași – perla Codrilor Moldovei. 

Există numeroase probleme care 
necesită soluționate – asigurarea satelor 
cu apă potabilă și extinderea rețelei cen-
tralizate de canalizare, reabilitarea dru-
murilor locale și a celor naționale, reabi-
litarea clădirilor fostei școli pedagogice, 
atragerea investițiilor străine în industria 
raionului nostru pe care intenționăm s-o 
relansăm.

Situația din domeniul agricol în 
raion s-a complicat. S-a înrăutățit con-
siderabil situația privind realizarea me-
relor în legătură cu stoparea coridoarelor 
de export din cauza evenimentelor din 
regiune. Unii fermieri livrează merele la 
fabricile de conserve pentru a produce 
suc din ele.

Cea de-a doua problemă este scum-
pirea lucrărilor agricole în legătură 
cu creșterea prețurilor la carburanți, 
ceea ce pune sub semnul întrebării cam-
pania agricolă de primăvară. Cea de-a 
treia problemă o constituie majorarea 
tarifelor la energie: în prezent, suntem în 
identificarea unor fonduri pentru a achita 
facturile instituțiilor publice din raionul 
nostru. 

O altă problemă ține de insuficiența 
forței de muncă. Dacă în anul 2019, nu-
mărul șomerilor înregistrați era de 273 
de persoane, 124 dintre acestea fiind în-
cadrate în câmpul muncii, anul trecut au 
fost angajate doar 68 de persoane din 253 
de șomeri. În ce privește tinerii, situația 
este și mai alarmantă: dacă în anul 2019 
erau 23 de șomeri, în anul 2021 numă-
rul acestora a crescut la 89 de tineri 
absolvenți ai instituțiilor de învățământ 
și doar 31 de persoane au fost angajate în 
această perioadă. Considerăm că proble-
ma privind angajările poate fi soluționată 
prin atragerea investițiilor străine și prin 

relansarea industriei din raionul nostru.
Pe parcursul ultimei luni, ne-am 

confruntat cu o problemă neașteptată: 
refugiații din Ucraina. Am luat un șir 
de măsuri urgente pentru asigurarea 
gestionării fluxului de refugiați care au 
ajuns în raionul Călărași. Până la data 
de 5 aprilie, în raion au fost înregistrați 
1116 refugiați, atît în centrele de plasare 
provizorie a refugiaților, cât și în familii.

Avem mai multe planuri și proiecte 
pentru anul curent și pentru anul viitor. 
Este vorba despre reconstrucția comple-
xului de clădiri ale școlii pedagogice și 
clădirea secției boli infecțioase a spita-
lului raional, construcția unor stații de 
epurare și a unui sistem central de cana-
lizare în mai multe localități din raion. 
Aceste proiecte presupun niște surse 
financiare semnificative pe care noi sun-
tem siguri că le vom identifica în timpul 
apropiat.

În concluzie, menționez faptul 
că succesul unei dezvoltări 

durabile a economiei și sectorului 
social din raion, depinde 

de eforturile noastre comune 
depuse în beneficiul dezvoltării 

localităților și în interesul 
locuitorilor acestora.
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ALEXANDR MAȚARIN: ÎN POFIDA SITUAȚIEI DIFICILE, 
CONTINUĂM SĂ LUCRĂM ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR NOȘTRI

Alexandr Mațarin, primarul orașului 
Anenii Noi, ne-a comunicat des-
pre activitatea echipei PSRM și a 
administrației locale

- Organizația teritorială de partid din Anenii 
Noi este compusă din 36 de organizații primare 
din 32 de localități și întrunește 633 de membri de 
partid.

Alături de echipa PSRM, activează Asociația 
“Echitate” care oferă asistență socială persoanelor în 
etate și persoanelor cu dizabilități.

Ne oferă ajutor și „Garda Tînără”. Tinerii par-
ticipă la toate evenimentele care se desfășoară, se 
implică în activități privind informarea populației, la 
sădirea arborilor, la lucrări de curățenie și amenajare 
a centrului pentru refugiați, acordă ajutor pentru doi 
veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei 
care locuiesc în raionul nostru.

La inițiativa PSRM, cu susținerea Fundației de Bi-
nefacere „Din Suflet” și cu participarea nemijlocită a 
ex-Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au 
fost procurate 2 case: una pentru o familie cu 7 copii 
din satul Gura Bîcului, alta pentru o familie cu 5 copii 
din satul Șerpeni.

La inițiativa OT a PSRM, a fost construit un te-
ren de joacă pentru copii în satul Troița Nouă.

Primarii aleși pe listele PSRM depun eforturi 
pentru a îndeplini promisiunile pe care le-au făcut în 
campania electorală. Astfel, la Anenii Noi a fost inau-
gurată o sală de sport modernă, unde se vor antrena în 
mod gratuit copii din raion. Într-un cartier rezidențial 
din Anenii Noi a fost construit un stadion de mini-
fotbal.

În Anenii Noi și în mai multe sate sunt în pro-
ces de reabilitare grădinițele de copii, școlile și 
instituțiile medicale, rețelele de apeduct, străzile și 
trotuarele, izvoarele, sunt instalate terenuri de joacă 

pentru copii, construite stații de auto-
buz, este amenajată o parcare și instalat 
iluminatul stradal etc.

Primăria orașului Anenii Noi 
acordă permanent sprijin persoa-
nelor defavorizate și celor care se află 
într-o situație dificilă. Anul acesta, în 
premieră, vom oferi ajutor în valoare 
de 1000 de lei familiilor care aduc pe 
lume un copil.

Cu părere de rău, activitatea noastră 
a fost afectată de consecințele situației 
din regiune, de creșterea galopantă a 
prețurilor la carburanți, la mărfuri și 
servicii. Drept urmare, planurile finan-
ciare ale activităților care au fost întoc-
mite inițial acum trebuie să fie ajustate.

Prețurile mari la resursele energetice cauzează 
redistribuirea fondurilor bugetelor instituțiilor. În 
consecință, în loc să fie achiziționate echipamente sau 
mobilier, fondurile sunt alocate pentru plata gazelor 
naturale, carburanților și altor plăți curente. Astfel, în 
timpul apropiat, nu vom putea să reabilităm spitale, 
școli și grădinițe de copii dacă alocațiile bugetare nu 
vor fi ajustate la prețurile curente.

Din cauza majorării prețurilor la gazele naturale, a 
crescut și riscul închiderii unor instituții de învățămînt, 
însă echipa noastră din consiliul raional a pledat me-
reu și continuă să se declare pentru posibilitatea co-
piilor de a învăța în localitățile lor. Considerăm că 
autoritățile centrale ar trebui să prevadă o finanțare 
suplimentară a gimnaziilor cu un număr mic de elevi.

Agricultorii noștri prognozează pentru anul 
curent o scădere considerabilă a recoltei 
din cauza scumpirii majore și a deficitului de 
carburanți și îngrășăminte. Același lucru vizea-
ză și piesele de schimb care erau importate an-
terior din Rusia. O problemă gravă o constituie 
și exporturile de mărfuri. Tone de mere, stru-
guri și alte produse agricole se păstrează acum 
în frigidere, pentru că accesul la piața din Rusia 

este închis, iar piața europeană 
încă nu este pregătită să accepte 
ceea ce noi am putea să expor-
tăm. La nivel național, fermierii 
noștri sunt supuși discriminării, 
deoarece magazinele nu plasea-
ză pe rafturi 50% din produsele 
autohtone.

Dacă atragem atenția asu-
pra problemelor care nece-
sită soluționate, trebuie să 
menționăm, în special, despre 
asigurarea populației cu lo-

curi de muncă și deschiderea întreprinderilor 
în raion; reabilitarea și construcția drumurilor; 
deficitul de cadre calificate, inclusiv la nivelul 
administrației locale.

O altă problemă este accesul la asistența 
medicală în satele din raion. Dacă la nivel de 
oraș, situația în acest sens este bună, pentru că 
există un centru de sănătate, un spital, o poli-
clinică, situația din sate este diametral opusă. 
De exemplu, în comuna Ochiul Roș, medicul 
vine doar o dată pe săptămînă, cîteva ore, în sat 
nu există farmacie și nici transport cu care, în 
caz de necesitate, pacienții să poată ajunge la 
spitalul raional.

Reabilitarea drumurilor naționale este 
o altă problemă care trebuie soluționată cu 
sprijinul autorităților centrale. De exemplu, 
șoseaua Chișinău – Anenii Noi este într-o stare 
avariată de pe timpurile Uniunii Sovietice, dar 

și șoselele Bulboaca – Puhăceni, Anenii Noi – Cobus-
ca Veche.

La fel ca și alte raioane ale țării, raion Anenii 
Noi este implicat în activități umanitare. Astfel, în 
Anenii Noi sunt deschise două centre de plasament a 
refugiaților, mai mulți refugiați au fost cazați în sec-
torul privat. În total, la primărie sunt înregistrați circa 
300 de refugiați. Ne bucurăm că populația este foar-
te receptivă la nevoile oamenilor și îi ajută cu toate 
cele necesare. Și agenții economici și organizațiile 
obștești acordă sprijinul necesar.

Noi dorim să dezvoltăm localitățile pe care le 
reprezentăm, să implementăm mai multe proiecte de 
infrastructură. Dorim ca raionul Anenii Noi să devi-
nă un centru turistic atractiv datorită poziționării sale 
avantajoase la intersecția drumurilor Chișinău – Tira-
spol și Chișinău – Căușeni.

În final, menționez că noi continuăm să lucrăm în beneficiul cetățenilor și a țării noastre, în pofida creșterii 
vertiginoase a prețurilor, a situației politice dificile și a altor probleme provocate de situația tragică din regiune.
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Sărbători Pascale Luminate!
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova transmite sincere felicitări tuturor 
concetățenilor noștri cu ocazia sărbătorii „Învierea Domnului”!

Paștele este cea mai luminoasă sărbătoare din calendarul nostru. În aceste 
timpuri dificile, Partidul Socialiștilor dorește fiecărei familii din Republica 
Moldova pace, armonie și bunăstare. 

Paștele este sărbătoarea triumfului binelui împotriva răului, a devotamentului 
împotriva trădării, a dragostei asupra urii. În aceste zile luminate, venim 
cu îndemnul de a privi în jur și, în măsura posibilităților, de a oferi ajutor 
celor care au nevoie de grija și susținerea noastră.

Fie ca dragostea lui Hristos, la fel ca și Focul Haric, 
să ne umple casele, inimile și sufletele cu lumină și căldură. 

HRISTOS 
A ÎNVIAT!

DE DOUĂ ORI PE AN

Inițiativă legislativă a fracțiunii Blocului Comuniștilor 
și Socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova

Spre regret, majoritatea parlamentară refuză deocamdată 
să examineze acest proiect. BCS va insista asupra adoptării acestuia.

BENEFICIARILOR DE PENSII 
ȘI ALOCAȚII SOCIALE

IMPORTANT!

1 000de lei

BCS PROPUNE ACORDAREA UNUI 
AJUTOR 
UNIC  
în valoare de


