JOS GUVERNAREA ANTIPOPULARĂ!

Mii de cetățeni ai Moldovei s-au adunat în fața Parlamentului pentru a-și exprima
nemulțumirea față de politica autorităților, a partidului PAS și a președintelui Maia Sandu,
cerînd demisia Guvernului și anunțarea alegerilor anticipate

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR
A DEMARAT PROTESTELE

DECIZIILE PSRM

SOCIALIȘTII PROPUN SOLUȚII
PENTRU DIFERITE DOMENII

MOLDOVA ARE NEVOIE DE PACE
SOCIALIȘTII CONDAMNĂ
MILITARIZAREA ȚĂRII

Socialiștii organizează o serie
de proteste – primele acțiuni
au avut loc în fața sediului
Guvernului, Ministerului
Agriculturii și Băncii Naționale.

Propunerile PSRM de susținere
a agricultorilor, producătorilor
autohtoni, în sfera socială și în
alte domenii

În replică la propunerile
partenerilor din Occident de a
livra armament țării noastre,
socialiștii declară: Nu implicați
Moldova în jocuri periculoase!

DEMISIA!

Care sunt revendicările și lozincile
principale – aflați din paginile
ziarului
pag. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14

Criza din țară, provocată de
guvernarea PAS, se agravează
pe zi ce trece, dar autoritățile nu
propun nicio soluție. Care este
reacția lor la soluțiile înaintate de
PSRM?
pag. 3, 13

Ce au propus partenerii din
Occident autorităților noastre
și care este poziția PSRM?
pag. 7
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PROTESTE

VLAD BATRÎNCEA: GUVERNAREA SE ESCHIVEAZĂ DE RESPONSABILITATEA
PENTRU SITUAȚIA DIN ȚARĂ, DE ACEEA NOI AM ÎNCEPUT PROTESTELE
Pe data de 20 mai, Vlad Batrîncea,
secretarul executiv al PSRM,
vicepreședintele Parlamentului
Republicii Moldova, a răspuns
la întrebările lui Anatolie Golea,
prezentatorul unei emisiuni
la postul de televiziune RTR
Moldova
GUVERNAREA IGNORĂ
PROPUNERILE OPOZIȚIEI
Guvernarea Moldovei justifică toate problemele din țară prin război, se
eschivează de responsabilitatea pentru
situația social-economică din țară, nu
propune niciun fel de măsuri de reglementare a pieței, a prețurilor la produsele alimentare.
Despre aceasta a vorbit Vlad Batrîncea, secretarul executiv al Partidului
Socialiștilor, vicepreședintele Parlamentului, în cadrul unei emisiuni televizate.
Potrivit afirmațiilor sale, Partidul
Socialiștilor a propus mai multe măsuri
de redresare a situației, de reducere a
prețurilor la carburanți, însă guvernarea
nu a aprobat niciuna dintre inițiativele
opoziției, iată de ce socialiștii au fost
nevoiți să înceapă acțiunile de protest.
PROTESTELE TREBUIE
ORGANIZATE LA NIVEL
NAȚIONAL
Guvernarea „s-a înhibat” complet în
propaganda proprie, s-a concentrat asupra agendei sale externe și pur și simplu
a uitat de oameni. Acesta este motivul
pentru care au început protestele care
vor lua amploare. Toți trebuie să participe la acestea și să fie organizate la
nivel național!

GUVERNAREA TREBUIE
SĂ PLECE ÎN DEMISIE
Guvernul Republicii Moldova nu
poate rezolva nicio problemă din țară,
așa că trebuie să demisioneze. Majoritatea parlamentară nu are cadre în
rezervă, nu are specialiști calificați.
Profesioniștii din exterior văd acest lucru, înțeleg cât de neprofesionistă este
guvernarea și nu doresc să participe la
aceasta. Se observă foarte clar lipsa de
cadre necesare.

Socialiștii nu sunt cei care au furat miliardul. Au făcut-o oamenii din AIE-1,
2, 3, 4, dar nimeni dintre aceștia nu se
află astăzi pe banca acuzaților. Niciun
dosar dus până la capăt, niciun milion
recuperat în țară. PAS nu vrea să se clarifice cu Plahotniuc, cu Filat, cu foștii
premieri, ei nu doresc să-l tragă la răspundere pe fostul guvernator al Băncii
Naționale, deși Curtea Constituțională
a declarat că cele 14 miliarde de lei au
fost tipărite ilegal.

PAS NU DOREȘTE SĂ SE
CLARIFICE CU CEI CARE AU
FURAT MILIARDUL
PAS nu intenționează să investigheze frauda bancară și să recupereze
miliardul furat din sistemul bancar.

NOI TREBUIE SĂ APĂRĂM
PACEA ȘI STABILITATEA ÎN
ȚARA NOASTRĂ
Noi trebuie să apărăm pacea și stabilitatea în țara noastră.
Sarcina noastră comună

este de a consolida suveranitatea, statutul de neutralitate al țării noastre, să nu
permitem escaladarea situației în Moldova, să nu admitem provocări, iar dacă
acestea se întâmplă, să le condamnăm
toți împreună – și cei de dreapta și cei
de stânga și cei de centru.
DESPRE SANCȚIUNILE
ÎMPOTRIVA RUSIEI
Noi nu vedem un interes economic pentru Republica Moldova în
sancțiunile împotriva Rusiei. Care este
interesul nostru economic de a adera la
sancțiunile împotriva Rusiei? Economia altor țări nu depinde de noi, ci noi
depindem de acestea.

Olga Cebotari: Moldova are nevoie

DE DIPLOMAȚIE, NU DE ARME!

Cooperarea internațională
rămâne a fi una dintre cele mai
importante componente ale
bunei funcționări a statului
moldovenesc
Fără a nega avantajele și beneficiile
pe care Republica Moldova le obține din
participarea la procesele de globalizare,
nu trebuie să uităm de responsabilitatea
pe care și-o asumă cei care duc țara noastră în rețelele complexe ale sistemelor
internaționale. Desigur, cea mai importantă condiție în luarea deciziilor în relațiile
cu alte state ar trebui să fie respectarea intereselor propriei țări, a propriilor cetățeni
și voința de a nu te abate de la ele.
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Lumea de azi depinde mai mult
ca niciodată de diplomație în sensul larg al cuvântului. Ne ajută să
obținem rezultate remarcabile, dar necesită diligență, respect reciproc și stabilirea clară a obiectivelor. Distanțarea
arogantă față de partenerii tradiționali
este de neiertat pentru Moldova, când
autoritățile demonstrează că ne interesează doar piețele de desfacere, iar alte
subiecte nici nu se discută.
Președintele Republicii Moldova,
Maia Sandu a declarat, în cadrul unui
interviu din 30 mai curent, că Armata
Națională trebuie să-și îmbunătățească
capacitatea, iar furnizarea unor arme
de către blocul NATO și Uniunea Europeană pentru țara noastră, ar fi binevenită în cazul unui posibil atac din
exterior. ”Dacă avem armată, e și firesc
ca aceasta să nu meargă cu sapa, dar să
aibă echipamentele corespunzătoare”,
a spus președintele. Este vorba, probabil, despre eventualitatea de a merge în
luptă.
Ați avut sentimentul că sunteți în
siguranță după aceste cuvinte ale Comandantului Suprem? Ați fost mulțumit
de acest comentariu? Eu, o persoană cu
experiență în rezolvarea conflictelor și
în diplomație - deloc.

Nu este nimic surprinzător în dorința șefului
statului de a avea grijă
de echipamentul militarilor noștri. Concetățenii
noștri sunt surprinși și
speriați de faptul că aceste declarații sunt doar
vârful aisbergului și se
fac în condițiile în care
Chișinăul a «întrerupt
practic» contactele politice cu Federația Rusă,
lucru confirmat de ministrul de Externe, Nicu Popescu.
Trebuie oare să înțelegem că strategia de asigurare a securității Republicii
Moldova, a noastră a tuturor, se reduce
la speranța că mica noastră armată, înarmată cu arme donate, va putea rezista
oricărei agresiuni? Putem spera că Republica Moldova, cu o armată dotată va
descuraja pe ”cineva” să invadeze teritoriul nostru? A făcut actualul guvern
suficient pentru a preveni riscurile de
escaladare a situației pe teritoriul nostru? Au fost epuizate toate posibilitățile
de reducere a tensiunilor împotriva țării
noastre?
Răspunsurile la aceste întrebări se
află la suprafață.
În apărarea președintei recunoaștem,

că într-adevăr, eficacitatea pașilor diplomatici ai statului este determinată
în mare parte de prezența potențialului
de apărare. Însă, acest potențial trebuie
să fie obiectiv și substanțial, dar nu ridicol sau, și mai rău, sfidător și provocator. Și, desigur, noi, moldovenii, am
așteptat și vom aștepta de la guvernare
cu totul alte acțiuni: diplomatice, pragmatice, realiste, adecvate. În interesul
statului ar fi mai bine să direcționăm
eforturile spre o abordare multi-vectorială, o politică externă echilibrată
și respectarea neutralității.
Olga Cebotari, membru
al Comitetului Executiv al PSRM,
ex-viceprim-ministru pentru
Reintegrare al Republicii Moldova
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PARLAMENT

GUVERNATORUL BNM – ÎN DEMISIE!

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor INIȚIAZĂ PROCEDURA DE DEMITERE A GUVERNATORULUI BNM
Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a precizat că
solicitarea nu are la bază vreun
interes sau joc politic, ci se axează
exclusiv pe deciziile luate de BNM
în situația de criză în care se află
Moldova.

”Vom propune o hotărâre a Parlamentului privind inițierea procedurii de demitere a guvernatorului
BNM. Nu este un joc politic și legat de agenda cuiva. Problemele de
la BNM, noi, socialiștii, le sesizăm
de o bună perioadă de timp. De mai
mult timp declarăm că conducerea
BNM a deservit interesele străine și
chiar dacă Moldova se află în criză,
veniturile băncilor comerciale cresc,
iar rezervele valutare ale țării au scăzut cu peste 600 de milioane”, a declarat Batrîncea.

PAS NU DOREȘTE SĂ-I SUSȚINĂ
PE PRODUCĂTORII AUTOHTONI?
”Se creează impresia că guvernarea
cu tot dinadinsul nu dorește ca producătorii autohtoni să fie favorizați
pentru a-și expune mărfurile agroalimentare pe rafturile magazinelor din
țară”. Declarația a fost făcută de deputatul PSRM, Petru Burduja, în cadrul
ședinței comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.
Deputatul a propus repetat ca în ordinea de zi a ședinței să fie inclus un
proiect de lege al deputaților Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor care prevede
menținerea în vigoare a articolului Legii
comerțului interior care stabilește că 50
la sută din lungimea raftului din unitățile
comerciale trebuie oferite produselor

agroalimentare autohtone. Propunerea nu
a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței.
Deputații PAS s-au abținut de la vot.
Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a declarat repetat că facilitarea producătorului local în lanțul alimentar nu
este practică și este contrară principiilor Organizației Mondiale a Comerțului
(OMC). De asemenea și președintele
Maia Sandu a declarat
că prevederea respectivă trebuie anulată,
pentru că ea nu corespunde Acordului
de Asociere cu UE.

Zinaida Greceanîi: Este inacceptabil ca opoziția parlamentară
să fie ignorată și acest lucru nu poate dura mult timp
Conducerea
Blocului
Comuniștilor și Socialiștilor a
informat despre aceasta ambasadele statelor străine în țara noastră, care au solicitat să le oferim
o informație mai detaliată. Lupta
politică ar trebui să aibă loc doar
în campaniile electorale, iar pe
parcursul mandatului de deputat ar
trebui să fie elaborate și adoptate
legi pentru cetățeni.
Zinaida GRECEANÎI, liderul
fracțiunii Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor, președintele fostei
legislaturi a Parlamentului
Republicii Moldova

• Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Parlament reprezintă 1/3 din populația
țării.
• Fracțiunea BCS a înregistrat în parlament 56 de proiecte de legi, dintre care doar 1 a fost
aprobat.
• 28 din aceste proiecte au primit avizul negativ al Guvernului. Celelalte proiecte de legi nici nu
au primit un aviz al guvernului.
• Proiectele opoziției nu sunt propuse spre dezbateri nici în comisiile parlamentare.
• Din cele 36 de audieri parlamentare solicitate de fracțiunea Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor a fost organizată doar una.
• Conform recomandărilor Consiliului Europei, în Regulamentul Parlamentului este prevăzută
includerea inițiativelor opoziției în agenda zilei în a șasea săptămână de la inaugurarea sesiunii
parlamentare.
• În fostul Parlament, când fracțiunea PAS se afla în opoziție, inițiativele sale erau examinate
zilnic, au fost aprobate 25 de proiecte de legi ale PAS.

PSRM: doar prin susținerea producătorilor agricoli vom
asigura securitatea alimentară a Republicii Moldova
În cadrul unui briefing, ex-ministrul agriculturii, Ion Perju, a
declarat că „Prețurile au înnebunit,
Guvernul nu face nimic pentru reducerea acestora sau cel puțin pentru menținerea lor și „se acoperă”
cu politica Băncii Naționale și cu
inflația importată”.
Ex-ministrul a prezentat câteva date statistice, conform
cărora prețurile medii de consum au crescut cu 27% în luna
aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 (în ultimele 12
luni), inclusiv la produsele alimentare – cu 30%, la mărfurile nealimentare – cu 19%, la serviciile pentru populație – cu
34%. În special, materia primă s-a scumpit cu 30%, legumele
– cu peste 69%, ouăle de găină – cu 53%, pâinea – cu 26,6%,
produsele din carne și lactatele – cu 24% și, respectiv, 23%.
În conformitate cu datele statistice, în anul 2021, consumul
de produse alimentare a constituit 42 la sută din suma tuturor
cheltuielilor unei gospodării casnice estimate, după care au
urmat cheltuielile pentru serviciile locativ-comunale.
„Până la finele anului curent, ponderea produselor alimentare va depăși 50% și populația va fi nevoită să aleagă: să
cumpere pâine ori să plătească pentru gazele naturale”. Ion
Perju a atras atenția asupra faptului că scumpirea produselor
alimentare este cel mai mult influențată de următorii factori:
CREȘTEREA
Sute de fermieri
PREȚURILOR la
sunt în prag de
resursele energetice,
FALIMENT
mijloacele de
protecție a plantelor,
îngrășăminte și semințe

www.socialistii.md

Mii de hectare
de terenuri
agricole au rămas
NEPRELUCRATE

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și
Socialiștilor îndeamnă Guvernul să sprijine
producătorii agricoli pentru a asigura
securitatea alimentară a țării

Inițiativa Blocului Comuniștilor și Socialiștilor

– RAMBURSAREA A 100% ACCIZE ȘI TVA,
achitate pentru motorina utilizată pentru
lucrările din sectorul agricol. Aceasta
constituie APROXIMATIV 10 LEI LA FIECARE
LITRU DE MOTORINĂ.

O inițiativă în acest sens a fost deja
înregistrată în Parlament, însă Guvernul
PAS a respins-o. Fracțiunea BCS consideră
că Guvernul trebuie să-și revadă decizia
privind asistența acordată sectorului agricol.

4 soluții pentru securitatea alimentară
Vicepreședintele Comisiei parlamentare
pentru agricultură și industria alimentară,
socialistul Radu Mudreac a declarat că
fracțiunea BCS a înaintat în Parlament cîteva
proiecte de lege care prevăd:
1. Compensații

Compensarea a minim 3 lei pentru un kg de mere date spre prelucrare care astăzi se achiziționează
la prețul de doar 1,45 lei/kg. Aceasta ar permite acoperirea cel puțin
parțială a sinecosturilor suportate
de producătorii de fructe, care au
rămas cu producția în frigidere.

3. Achiziționarea grîului

Achiziționarea în rezerva de
stat (suplimentar la cantitatea
existentă la moment) a minim
100 mii tone de grîu alimentar.
În situația restricționării exportului de grîu, producătorii de
cereale practic au fost lipsiți de
2. Modificarea legii
surse financiare pentru acoperiRectificarea Legii cu privire la rea cheltuielilor operaționale.
achizițiile publice prin prioritizarea achiziționării produse- 4. Restituirea TVA
lor alimentare autohtone pentru instituțiile publice, în special Restituirea TVA la procurarea
pentru grădinițe, școli, spitale, produselor de uz fitosanitar și a
penitenciare etc.
fertilizanților.
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JOS MAIA SANDU!

La ce am ajuns? Nu am trăit așa nici
după războiul din 1941-1945. Degrabă ne
vor da pîine cîte 200 de grame. Suntem un
popor unit, muncitor, frumos, un popor de
gospodari. Cînd a mai fost în Moldova, pînă

a veni Sandu, ca țara noastră minunată să fie
condusă de America, Germania, România.
Oare suntem cel mai prost popor din lume?
Îmi plînge inima pentru țară, pentru
poporul meu, copiii și nepoții mei. Unde
să se ducă, că lumea s-a umplut de ei? Am
ajuns la sapă de lemn! Trăim o scumpire
nebună!
Înainte de Paște, noul nostru ministru
Gavrilița a chemat un fotograf la ea acasă,
doar pentru a arăta ce fel de miel are de
Paște, de vre-o 10-15 kilograme! Și ea
spune: „nu mă așez niciodată la masa de
Paște fără miel!”. Și asta cînd pensionarii
nu își pot permite nici măcar un mic
cozonac de Paște! Ce faci? Ai creier?
Altfel, de ce ai intrat acolo?
GALINA, pensionară

Azi vremurile bune sunt tragice pentru noi. O rușine pentru guvernarea Sandu este că nu le dă voie oamenilor să vină, să spună cît
de greu este de trăit cu astfel de prețuri. Vor să ne îngenuncheze. Dar
aceasta nu se va întîmpla!
Vreau să îi transmit guvernării PAS că azi este începutul
sfîrșitului. Va trebui, ne adunăm și mai mulți. Ar fi ideal să mergeți
azi singuri să vă dați demisia și să vină oameni competenți, care pot
să vină să conducă țara. Unde-s vremurile bune, stimată guvernare? Jos Maia Sandu! Jos Guvernul PAS!
Aliona Briceag, pedagog,
președintele al OT PSRM din Leova

La guvernare au venit trădătorii țării, au venit cei care
iubesc corporațiile străine. Au spus că nu le place parlamentul condus de PSRM și au adus în noul Parlament
40 de milionari. Vreau să îi întreb pe cei cinstiți: Unde
este portul Giurgiulești? L-au vîndut străinilor. Unde este
miliardul? Unde este sistemul nostru bancar? Jos Guvernarea!
Nicolae Pascaru,
Președintele Mișcării Naționale „Voievod”

4

– Noi suntem oameni pașnici, printre noi nu
sunt barbari care au incendiat Parlamentul și au
distrus administrația președintelui. Nu sunt nici
dintre cei care au mers cu tractoarele pe gazon.
Dar noi suntem stăpînii acestei țări și nu vom
permite acestei guvernări PAS să distrugă
țara noastră.
Ivanna Koksal, deputat
în Parlamentul Republicii Moldova

Am venit să spunem Jos Guvernul!
Această guvernare a negociat contractul la
gaz, în urma căruia noi achităm de 6 ori mai
mult în comparație cu un an în urmă și curînd
va fi factura de 24 lei/un metru cub. Această guvernare a vîndut întreprinderi care aduc
profit, a concesionat portul Giurgiulești, a
majorat prețurile la toate produsele și serviciile, la energie electrică, petrol și benzină.
Această guvernare aduce doar haos!
Victor Poleacov,
consilier municipal,
lider al ”Gărzii Tinere”

DACĂ MOLDOVA NU
SE VA RIDICA ȘI NU
SE VA UNI - CURÎND
VOM DISPĂREA CU
TOȚII
Guvernarea PAS, ca un tanc, merge peste destinele oamenilor. În țară, în
toate domeniile este o criză fără precedent, iar guvernarea nu face nimic
pentru a ajuta cetățenii.
Vreau să îi transmit președintelui Sandu, care află totul din presă, că gazul de la 1 iunie va costa 24 de lei, benzina 31 de lei per litru – și asta nu
e limită. În grădinițe nu este hrană pentru copii, suntem obligați să
închidem grădinițele și să trimitem colectivele pedagogice în concedii
neplătite, iar părinții trebuie să se gîndească, unde să-și țină copiii.
Școlile noastre nu au cu ce achita gazul, sunt folosiți banii care ar trebui să
meargă pentru profesori. În țară se instituie cenzura: suntem avertizați că
nu avem voie să ne expunem opinia în rețelele sociale. Este oare aceasta
democrație?
Elena Iurcenco, pedagog,
director de liceu

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

PENTRU ALEGERI ANTICIPATE!
„Cadoul” prezentat Maiei Sandu de ziua ei de naștere,
cînd a fost reținut fostul președinte al țării, Igor Dodon,
i se va întoarce ca un bumerang.
Nimeni din țară nu poate fi mai presus decît legea.
Orice indicație dată, ocolind legea, va fi examinată ca un
abuz de putere și investigată conform legalității. În Moldova, o dată și pentru totdeauna, va fi creat un sistem
judiciar independent, care va proteja fiecare cetățean.

Aceste practici criminale și nocive de a da indicații
justiției vor avea efect pentru cei care astăzi se simt mari
și tari. Ei au uitat că în politică totul este schimbător. Au
venit la putere prin minciună și manipulări și prin promisiuni deșarte. Au mințit cetățenii atunci cînd au promis o
viață mai bună.
Astăzi tot poporul este dezamăgit de aceste „timpuri bune” și tot poporul spune foarte clar celor
incompetenți care partajează banii publici – Demisia!

Vlad Batrîncea, secretar executiv al PSRM, vicepreședinte al Parlamentului

Guvernul actual distruge totul, inclusiv cea de-a
patra putere în stat. Suntem bogați prin varietatea
de culturi, prin faptul că putem ușor vorbi în cîteva limbi. Nouă, jurnaliștilor, ni se creează o altă
realitate: din anumite motive, suntem obligați să
vorbim 20% din timpul de emisie în rusă și 80%
în limba de stat. Noi ar trebui să scriem regulile
și nu autoritățile să ni le dicteze.
Un stat puternic poate exista doar avînd jurnalism puternic, pentru că jurnalismul este vocea poporului.
Mergem spre o dictatură. Suntem neglijați. Suntem distruși. Mîine, oamenii în uniforme negre vor
putea veni în orice casă. Dar noi nu putem să nu-l
apărăm pe cel care spune adevărul. Dacă zeci vor fi
distruși astăzi – mîine, zeci de mii vor fi reduși la
tăcere.
SIS ne va spune cum să scriem știri? Haideți să
le spunem ce să facă pentru ca oamenii să nu fie răpiți din țară! Vă vom învăța
cum să lucrați. E important doar ca voi să ne întrebați. Nu trebuie să ne limitați!
Lăsați jurnalismul în pace! Vrem să muncim. Vrem să spunem adevărul.
Elena Levițkaia-Pahomova,
jurnalist, prezentator TV

MERGEM SPRE O DICTATURĂ. SUNTEM NEGLIJAȚI.
SUNTEM DISTRUȘI. MÎINE, OAMENII ÎN UNIFORME
NEGRE VOR PUTEA VENI ÎN ORICE CASĂ. DAR NOI
NU PUTEM SĂ NU-L APĂRĂM PE CEL CARE SPUNE
ADEVĂRUL. DACĂ ZECI VOR FI DISTRUȘI ASTĂZI –
MÎINE, ZECI DE MII VOR FI REDUȘI LA TĂCERE.
Mi-am pus azi mănuși
de protecție. Știți ce face
personalul tehnic cu ele, cînd
intră în baie și veceu? Iată ce
vreau să vă spun, cu cît mai
mult veți permite să stea la
putere această guvernare, cu
atît mai mult gunoi și rahat va
trebui să strîngem din urma
lor. Jos guvernarea PAS!
Valeriu Reniță,
jurnalist

www.socialistii.md

Vremurile nu s-au schimbat, iar primarii, ca și pe
timpul lui Vlad Plahotniuc, sunt șantajați de către
guvernare cu dosare penale. Sunt convins că trebuie
de continuat lupta, indiferent că au venit vremurile
bune pentru unii.
Sunt gata să lupt, într-adevăr este o teroare și
dictatură și o simt pe pielea mea. Acum 5 ani, după ce
ministrului Finanțelor i-am turnat o găleată de lapte
în cap, pentru că a pus miliardele furate de Plahiș,
Filea… pe spatele copiilor noștri - m-au închis. Și azi
sunt gata să ajung în pușcărie și să nu mă terorizeze cu
acel dosar: dacă Donica va fi cuminte, nu îl închidem,
dacă va fi rău – îl închidem.
Andrei Donica,
primarul satului Condrița

Guvernarea PAS îndreaptă țara spre un
colaps social-economic, spre o sărăcie lucie.
Avem o agricultură adecvată și potențial agricol
imens, avem o țară frumoasă și oameni frumoși,
doar că ceea ce se întîmplă pe parcursul ultimelor
10 luni, de cînd avem la guvernare PAS, țara
se îndreaptă spre un colaps social-economic,
spre o sărăcie lucie. S-a întrebat cineva cum
se descifrează PAS? Partid antisocial, partid al
sărăciei, partid al incapacității și dezbinării în
societate. Deja 10 luni suntem martorii acestor
acțiuni.
Ion Perju,
ex-ministru al Agriculturii
Situația din țară, în economie, justiție și celelalte
domenii m-au făcut să vin aici cu prietenii mei, cu Uniunea
Ofițerilor, să spunem NU acestei guvernări. Creșterea
prețurilor duce la sărăcirea întregii populații – indiferent de
vîrstă, naționalitate sau situația socială. În timpul campaniei
electorale nouă ne spuneau că vor veni vremuri bune, dar eu
nu știu cum să numesc aceste vremuri.
Victor Gaiciuc, general de divize,
ex-ministru al Apărării
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PROTESTE

CONDUCEREA BĂNCII NAȚIONALE TREBUIE SĂ DEMISIONEZE!

VLAD BATRÎNCEA
vicepreședintele Parlamentului,
secretar executiv al Partidului
Socialiștilor
Oamenii
incompetenți
care au promis cetățenilor o
viață mai bună, dar în realitate au adus sărăcie, trebuie să
plece în demisie.
Deciziile luate de BNM în
ultimul timp au adus țara în

Banca Națională este
administrată de niște
infractori, locul cărora
este la închisoarea nr.
13. Recent, Curtea
Constituțională a stabilit
că 14 miliarde de lei,
care au fost emiși în
anii 2014-2015, au
fost acordați ilegal.
Constituția a fost
călcată în picioare și e
clar că BNM a acoperit
jaful secolului

rii nu observă aceste fărădelegi. Astăzi, toți cetățenii țării
achită prețul incompetenței.
Rezervele valutare au scăzut
cu 600 de milioane de dolari,
dar datorită politicilor domnului Armașu și altor cetățeni din
această clădire,
veniturile bănciASTĂZI TOȚI CETĂȚENII lor comerciale au
crescut și contiACHITĂ PREȚUL
nuă să crească.
Țara e în criză,
INCOMPETENȚEI
sărăcia macină
populația, iar veCONDUCERII BĂNCII
niturile băncilor
NAȚIONALE
comerciale sunt
în creștere. Este
o fărădelege și
criză și au împovărat și mai
o
crimă
împotriva
oamenilor.
mult cetățenii. Poporul nu
Acești
oameni
trebuie
să răsmai poate tolera incompetența
pundă.
Demisia.
Acest
mesaj
guvernanților care slujesc
este
pentru
Armașu
și
tot
Guintereselor
petroliștilor,
vernul.
Oamenii
incompetenți
corporațiilor internaționale,
care au promis cetățenilor o
băncilor comerciale.
Banca Națională este viață mai bună, dar în realitate
condusă de niște criminali. au adus sărăcie.
Mă adresez către organeLocul lor este la Penitenle
de
drept: Debarasați-vă de
ciarul 13. Recent, Curtea
ochelari,
priviți foarte atent la
Constituțională a constatat că
ce
se
petrece
și acționați concele 14 miliarde de lei emise
form
legii.
Ori,
atunci când un
în 2014-2015 au fost date ilecriminal
conduce
BNM și când
gal. A fost călcată în picioare
avem
miniștri
și
deputați
care
Constituția și s-a constatat
lobează
interesele
companiilor
foarte clar că, BNM a acoperit furtul secolului. Într-o țară petroliere, acest lucru trebuie
normală, a doua zi, procurorii să facă parte dintr-o anchetă,
erau să fie în această clădire iar vinovații să fie trași la răscu cătușe. Dar remarcăm că pundere.
nimeni din partea guvernă-
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VLADIMIR ODNOSTALCO

BOGDAN ȚÎRDEA
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

REPUBLICA
MOLDOVA ARE
NEVOIE DE UN
GUVERNATOR
AL BNM CARE VA
SERVI POPORULUI
ACESTEI ȚĂRI ȘI
NU OLIGARHILOR
ȘI CORPORAȚIILOR
INTERNAȚIONALE
Guvernatorul nostru, cel
al BNM, stabilește rata de
creditare de 15%, majorează rata inflației până la 27%,
datoria externă a ajuns până
la 100 miliarde de lei. Și ne
spune să consumăm și să
cheltuim mai puțin. Toți cei
trei guvernatori ai Băncii
Naționale a Moldovei au
promovat „legea miliardului” care au impus cetățenii
să întorcă 25 miliarde de lei
pe parcursul a 25 de ani.
Adică, oligarhii de la guvernare au furat banii, iar poporul trebuie să-i returneze. Toți
au fost numiți de Plahotniuc.
Nouă ne trebuie un guvernator al poporului, care
va servi această țară și nu
corporațiile transnaționale.
Ne trebuie un guvernator nu
al oligarhilor, ci al Republicii
Moldova.

deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Produsele alimentare de
bază, pâinea – s-au scumpit de
aproape două ori în țara noastră.
Doar unii oameni din Moldova
au început să trăiască mai bine,
toți ceilalți trăiesc cu mult mai
rău – de la cel mai mic sat până
la Chișinău.
Guvernarea
a
anulat
compensațiile la gazele naturale
pentru oamenii de rând, iar sie
și-a majorat salariile și cheltuielile. Au promis că vor economisi, dar au început să cheltuiască
mai mult. Acești oameni nu s-au
obișnuit să se privească în oglindă, problema constă în ei înșiși și
nu în popor sau în țările vecine.
Guvernarea folosește pe larg
tehnologia minciunii. Pentru
ei, minciuna este adevărul. Ei
încearcă să ne convingă că noi
nu înțelegem realitatea, că nu
suntem adecvați. Însă poporul
Moldovei înțelege totul și nu are
încredere în guvernare. Aceasta
trebuie să demisioneze!

ADRIAN LEBEDINSCHI
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

REPUBLICA
MOLDOVA SE
AFLĂ ÎN PRAGUL
UNUI „GENOCID”
SOCIAL
DIN CAUZA
PROASTEI
GESTIONĂRI A
SITUAȚIEI DIN
ȚARĂ
Timp de trei luni ni s-a
furat o treime din salariul
nostru. Nu mai putem cumpăra produse alimentare și
servicii pe care le puteam
cumpăra acum trei luni.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

9 MAI - ZIUA VICTORIEI

ȚINEM MINTE! NE MÎNDRIM!

9 MAI

ZIUA VICTORIEI

REPREZENTANȚII PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA AU PARTICIPAT LA
MARȘUL VICTORIEI, CARE A AVUT LOC LA CHIȘINĂU, PE DATA DE 9 MAI
Peste 50 mii de locuitori ai Republicii Moldova au participat la Marșul
Victoriei și la acțiunea „Regimentul nemuritor”, organizat de Comitetul
Național de Coordonare „Victorie”. Marșul a început din Piața Marii Adunări
Naționale din Chișinău și s-a încheiat la Complexul Memorial „Eternitate”, unde
a avut loc depunerea tradițională de flori la Focul Veșnic.

„Marele Război pentru Apărarea Patriei a
luat viața a zeci de milioane de oameni, care au
murit pentru ca noi să trăim în pace, inclusiv aici,
în Republica Moldova. Noi trebuie să ne amintim
de eroismul bunicilor și străbunicilor noștri și nu
vom permite nimănui să șteargă memoria noastră
istorică. Pacea este cea mai importantă realizare
a Marii Victorii. Astăzi, noi trebuie să apărăm și
să păstrăm pacea și liniștea pe pământul moldovenesc”.

Vlad BATRÎNCEA

secretar executiv
al PSRM

Cu drapele ale Republicii Moldova, drapelul roșu al Victoriei, portretele
strămoșilor eroi, panglica „Sf. Gheorghe”, concetățenii noștri au adus un
omagiu memoriei și respectului nemărginit milioanelor de eroi care și-au dat
viața pentru pace și libertate în Europa.

Memorie veșnică tuturor eroilor, veteranilor și strămoșilor mei!
Această sărbătoare a fost una
sfântă pentru tatăl meu! Tată, sper
că astăzi, împreună cu strămoșii
noștri, ați fost mândri din Ceruri.
Vă felicit cu prilejul Zilei Victoriei, dragi moldoveni! Pace popoarelor noastre și vecinilor noștri!

Olga

CEBOTARI

membru al Comitetului
Executiv al PSRM

Noi trebuie să ne amintim de acel
groaznic război în fiecare zi și să nu admitem ca aceste evenimente tragice să
se mai repete. Trebuie să educăm și noile generații ca să păstreze memoria despre eroismul strămoșilor noștri. Cred
că majoritatea cetățenilor Republicii
Moldova, chiar și cei care, din anumite
motive, nu au venit astăzi la marș, sunt
adepții marcării Zilei Victoriei.

Zinaida

GRECEANÎI

Președintele fracțiunii
Blocului Comuniștilor
și Socialiștilor

SUA și Marea Britanie, dispuse să înarmeze
Republica Moldova împotriva Rusiei?

SEMNALE ALARMANTE
DE LA PARTENERII OCCIDENTALI
Aflîndu-se într-o vizită la Chișinău, cîțiva
congresmani americani din cadrul Comitetului pentru relații externe au comentat
intenția de a furniza armament din Occident în Republica Moldova, pentru ca țara
noastră să se apere de Rusia. Reprezentanții
americani au confirmat faptul că astfel de negocieri se poartă. Despre aceasta a declarat Gregory Meeks, președintele Comitetului pentru
Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților
din Congresul SUA.
Potrivit afirmațiilor acestuia, Congresul va
fi gata să voteze aprobarea asistenței financiare pentru înarmarea unor astfel de țări,
cum ar fi Republica Moldova și Georgia, care
„nu sunt protejate de articolul 5” al Alianței
Nord-Atlantice.
- Iată de ce suntem pregătiți să înarmăm
Republica Moldova, dacă ni se va cere, a declarat oficialul. Țările care nu sunt membre
NATO ar putea fi incluse cu lejeritate în planurile lui Putin.

www.socialistii.md

Ministrul afacerilor externe al Marii
Britanii, Liz Russ a declarat anterior că
și-ar dori ca Republica Moldova să fie
echipată conform standardelor NATO
și că se poartă deja discuțiile respective.
Aceasta a numit țara noastră „un stat vulnerabil”.
„Aș vrea să văd Republica Moldova
echipată conform standardelor NATO”, a
declarat ministrul. Dacă membrii Alianței
vor ajunge la un numitor comun, la
Chișinău vor fi furnizate noi tipuri de armament, iar ostașii armatei moldovenești
vor fi instruiți să le utilizeze.

POPORUL REPUBLICII
MOLDOVA NU DOREȘTE
SĂ SE ÎNARMEZE
ÎMPOTRIVA RUSIEI
Partidul Socialiștilor a venit
cu o reacție dură: Nu implicați
Republica Moldova în aventuri!
Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova își exprimă profunda
îngrijorare în legătură cu declarația
ministrului afacerilor externe al
Regatului Unit Liz Truss cu privire
la necesitatea de a furniza armament
Republicii Moldova de către statele
membre ale NATO, „pentru a stopa
invazia lui Putin”.
Aceste declarații au fost făcute
publice fără a avea loc discuții publice
cu reprezentanții conducerii de vîrf a
Republicii Moldova. Chiar dacă o
asemenea declarație a fost dictată de
dorința de a oferi ajutor țării noastre,
în realitate, aceasta doar a agravat

situația din regiune.
Dacă însă consultările dintre
Republica Moldova și Marea Britanie
și/sau alte țări membre ale NATO au
avut loc și s-au desfășurat „în culise”,
în spatele poporului țării noastre,
Partidul Socialiștilor le condamnă
cu fermitate și cere ca aparatul
președintelui, guvernul, Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării
Europene, majoritatea parlamentară
să ofere imediat explicații publice.
Republica Moldova este o țară
pașnică. La limita posibilităților
noastre, acordăm o amplă asistență
umanitară refugiaților din Ucraina,
de aceea îi îndemnăm pe toți cei din
interiorul țării și din afara acesteia
să nu implice Republica Moldova
în vreun fel de aventuri care
subminează pacea și securitatea
statului nostru.
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RĂFUIALĂ POLITICĂ:
IGOR DODON A FOST REȚINUT

Cu doar cîteva zile înainte de percheziții, Igor
Dodon personal a avertizat societatea, în cadrul unei
emisiuni televizate, că autoritățile pregătesc niște
dosare penale inventate și un show cu percheziții și
rețineri.
De ziua nașterii Maiei Sandu, la 24 mai, organe-

REPRESIUNI POLITICE
La 24 mai, la ora 7:00, Serviciul Informații și
Securitate, împreună cu Procuratura Anticorupție, au
inițiat percheziții în locuința lui Igor Dodon, cel de-al
cincilea Președinte al Republicii Moldova, președinte
de Onoare al Partidului Socialiștilor

le de drept, procurorii au decis probabil să-i facă un
cadou șefului statului – Igor Dodon a fost reținut pe
un termen de 72 de ore. Cînd a fost scos din casă,
numeroșii săi simpatizanți l-au întîmpinat cu aplauze și lozinci „Dodon este Președintele nostru!”. Mai
mulți provocatori, care strigau ofensator la adresa

fostului președinte, au fost respinși de activiștii Partidului Socialiștilor și de colaboratorii de poliție.
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a
anunțat o campanie de proteste la nivel național pe
un termen nedeterminat.

PSRM: REGIMUL MAIEI SANDU A DEZLĂNȚUIT TEROAREA „GALBENĂ” ÎMPOTRIVA OPOZIȚIEI
Guvernarea din Republica Moldova degradează vertiginos
la nivelul unei dictaturi uzurpatoare, represive
În loc să tempereze creșterea necontrolată a prețurilor și tarifelor, inflația
galopantă care pe zi ce trece îi face pe
oameni tot mai săraci, această guvernare
se luptă cu opoziția.
Reținerea lui Igor Dodon, expreședinte al țării, președinte de Onoare
al Partidului Socialiștilor, perchezițiile
la domiciliu și în casa părintească semnifică revenirea așa-numitei „guvernări
proeuropene” la cele mai rele prac-

tici din perioada statului capturat și a
nașului neîncoronat al acestuia, Vlad
Plahotniuc.
Putem afirma cu îndrăzneală că astăzi, Maia Sandu este noul Plahotniuc.
Aceleași metode de menținere cu orice
preț a puterii, aceiași procurori care
execută ordinele criminale. Cu același
cinism, ea își reglează conturile cu
oponenții, utilizînd instituțiile de drept
ale statului și transformîndu-le în organe
represive.

POZIȚIA PSRM: Moldova n-a văzut acuzații
mai absurde, ridicole și nefondate decît cele aduse
lui Igor Dodon. Cît face doar acuzația de trădare de
Patrie, adusă unui patriot și statalist moldovean?! Și
din partea cui vine aceasta? De la cei care cu mîndrie
poartă în buzunare pașapoarte străine, au o atitudine
servilă față de conducătorii statului vecin, umilinduși propria țară; pas cu pas duc la lichidarea Moldovei
independente și suverane.
Pentru noi, este absolut clar că represiunile împotriva lui Igor Dodon sunt provocate doar de faptul că el a criticat systematic și argumentat regimul

actual, demascînd mediocritatea monstruoasă și
incompetența, dezvăluind esența antipopulară și antistatală a acestuia.
Tot ce se întîmplă astăzi în jurul președintelui
de Onoare al Partidului Socialiștilor nu este altceva decît o isterie a lui Sandu și acoliților săi, este
frica lor față de furia poporului, de protestul care se
conturează în nucleul societății împotriva politicii de
genocid promovată de regim.
Însă spectacolul de prost gust, cunoscut în popor ca „show-ul cu mascați”, nu este apt să distragă atenția populației de la starea deplorabilă în care

s-a ajuns din cauza acestor conducători nenorociți.
Spectacolele sunt bune doar dacă este pîine. Dar guvernarea i-a lipsit pe oameni de pîine.
Noi, socialiștii, niciodată nu i-am abandonat
pe colegii noștri. Dar îndemnăm toată lumea să
înțeleagă că astăzi a lupta pentru Igor Dodon, calomniat și reprimat ilegal, înseamnă a lupta pentru drepturile sociale și civile ale întregii societăți
moldovenești.
Acțiunile guvernării sunt un motiv pentru
consolidarea tuturor cetățenilor Moldovei întru
combaterea regimului dictatorial.

Igor Dodon: Victoria va fi de partea noastră
Stimați colegi, prieteni, dragi cetățeni. Astăzi a fost o zi
încordată pentru mine și pentru familia mea. Înțelegeți cu
toții asta și știți de ce.
Nu e prima dată cînd am devenit ținta unei justiții regizate și dirijate politic. În ultimii ani au fost multe atacuri și
am trecut prin diferite campanii de calomniere și de acuzații
nefondate. Totuși, niciodată nu s-a procedat într-un mod atît
de vădit denigrator ca azi, cînd anchetatorii au organizat
scurgeri selective ale unor imagini sau pur și simplu au manipulat abil cu diferite date, cu scopul de a crea anumite
reacții negative la public.
Totul se scumpește, totul se dărîmă, tinerii continuă să
emigreze, popularitatea guvernării iarăși a început să scadă,
iar partenerii externi le cer să facă cedări serioase privind
suveranitatea țării și privind securitatea economică.
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În aceste condiții, aflată în impas, guvernarea a procedat așa cum proceda regimul lui Plahotniuc – a identificat
principala forță a opoziției, principalul lider cu credibilitate
politică și au lovit cu toată forța, prin abuz al justiției, prin
hărțuire, prin plasare în arest și prin denigrare mediatică.
Guvernarea îl înlătură pe cel de care se teme.
Dar voi credeți oare că oamenii nu își dau seama că vreți
să lăsați țara fără opoziție, ca într-o dictatură? Voi credeți că
oamenii nu își dau seama că tot acest show cu mascați s-a
făcut și cu scopul de a distrage atenția cetățenilor de la criza
în agricultură, de la prețuri și tarife înalte, de la sărăcie și de
la incompetența și iresponsabilitatea guvernării PAS? Toți
înțeleg totul. Oamenii simpli sunt mai deștepți decît mulți
dintre voi, care stați azi prin Parlament sau ministere.

Și ce dacă m-ați arestat azi? De mîine vor scădea
prețurile, se vor mări pensiile și salariile și vor veni în sfîrșit
„vremurile bune” promise? Veți vedea că vor trece cîteva
zile sau cîteva săptămîni și oamenii iarăși o să ceară de la
voi o viață mai bună, nu promisiuni deșarte.
Sunt sigur că toți colegii mei din Partidul Socialiștilor
vor ști să fie alături de cerințele și de revolta cetățenilor. Cu
fermitate și cu determinare politică, noi am scăpat de regimul lui Plahotniuc, care a capturat statul. Tot prin poziție
fermă și prin curaj vom pune la respect și vom înlătura, dacă
trebuie, regimul PAS, care distruge țara.
Moldova are Viitor! Iar noi în această luptă vom avea
Victoria de partea noastră.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

REPRESIUNI POLITICE

PROTESTE ÎMPOTRIVA
Ceea ce guvernarea face acum
cu Igor Dodon, fostul președinte
al țării, este o infracțiune fără
termen de prescripție. Metodele
aplicate astăzi față de opoziție
vor avea un efect de bumerang
care va duce, în cele din urmă,
la prăbușirea puterii actuale.
Procurorul general Alexandr
Stoianoglo a declarat că Maia Sandu
a cerut să se deschidă un dosar
penal împotriva lui Igor Dodon.
În contextul evenimentelor
actuale, este evident faptul că

Maia Sandu folosește justiția în
scopuri personale. Timp de un an,
această guvernare a dat dovadă de
neputință și incompetență totală
în soluționarea unui număr imens
de probleme ale țării noastre. Însă
în loc să acorde timp problemelor
actuale și să sprijine poporul într-o
situație dificilă, regimul luptă
împotriva opoziției, îi suprimă
pe cei care gîndesc altfel. Toate
acestea nu au nimic în comun nici
cu promisiunile electorale, nici cu
democrația veritabilă.

FĂRĂDELEGILOR PUTERII

Reținerea lui Igor Dodon este o încercare de a semăna
frică în societate.
Dar noi spunem clar și răspicat: „Noi nu cedăm!”.

Regimul PAS –
mai rău decît războiul!
Regimul PAS e
mai rău decît războiul.
În Ucraina, unde este
război, inflația este
de 17%, în Federația
Rusă, împotriva căreia
o jumătate de lume a
introdus sancțiuni – 16%, iar în Moldova pașnică
– 27%.
PAS eșuează în toate – pierde lupta cu pandemia,
nu poate face față creșterii prețurilor. Pentru a-și
ascunde eșecurile, a recurs acum la spectacole de
doi bani, organizînd percheziții și reținerea liderilor
de opoziție. Rușine unei astfel de guvernări!
Alexandr ODINȚOV,

președintele fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal Chișinău

Un precedent periculos
sub un pretext inventat

Pentru prima dată, în Moldova s-a creat un precedent,
cînd este arestat un fost șef de
stat. Și acest lucru s-a întîmplat sub niște pretexte inventate. Deci, cînd președintele
Dodon a numit-o pe Maia
Sandu în funcția de prim-ministru și aceasta a stat
într-un genunchi lîngă drapel și președintele țării, el
a fost bun, iar acum a devenit rău?
Ce i se incriminează? Scheme? Explicați-mi, ce
fel de scheme sunt acestea, dacă în perioada lui Dodon, gazele naturale costau 4 lei, iar acum vor fi 24
de lei, benzina era 15 lei, acum – 30. Energia electrică s-a scumpit de la 1,5 lei pînă la 3. Deci, cînd au
fost „scheme”? Cînd oamenii trăiau mai bine?
Bogdan ȚÎRDEA, doctor în politologie,

Jocuri „de-a statul”

pe fondul sărăciei și a disperării poporului
În timp ce partidul de la guvernare se joacă „de-a statul”, de-a
procuratura, oamenii nu știu, cu ce
să-și hrănească copiii atunci cînd
vin acasă. Iar guvernarea, între
timp, îl arestează pe liderul poporului Igor Dodon, care astăzi nu
are putere, dar care în cel mai dificil an, cel al Covid-ului, a ajutat
oamenii: medici, agricultori. Și cînd era președinte,
și cînd e cetățean de rînd, Igor Dodon a examinat și a
soluționat mereu nevoile oamenilor, în ordine prioritară, a soluționat probleme ce țin de protecția socială
și valorile tradiționale, a pledat pentru neutralitatea
Moldovei. Poate că anume de aceea vor să scape de
el?

Ivanna KOKSAL,

deputat în Parlamentul Republicii Moldova

deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Igor Dodon este plasat în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile.

Judecătoria sectorului Centru a luat o decizie în acest sens. Magistrații au aprobat parțial demersul procurorilor – aceștia au cerut 30 de zile de arest în penitenciar.

Stimați colegi, prieteni, dragi compatrioți.
Vă mulțumesc pentru susținerea morală pe care mi-ați oferit-o
în aceste cîteva zile de detenție. Știam că pot avea încredere în voi.
Vreau să vă îndemn să stăm ferm pe poziții și de acum încolo,
fiindcă presiunea regimului poate crește, inclusiv asupra Partidului Socialiștilor, inclusiv asupra altor forțe de opoziție, dar noi vom
rezista, deoarece suntem mai puternici și tot mai multă lume din
Moldova înțelege că dreptatea e de partea noastră. Tot mai multă
lume înțelege că trăim în vremuri nebune, care trebuie oprite odată
și odată și trebuie să revenim cu toții la normalitate.
Vreau să vă asigur că Victoria politică finală va fi neapărat de
partea noastră, de partea opoziției. Și dacă cineva mai avea dubii în
asta o săptămînă în urmă, evenimentele din ultimele trei zile au de-
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monstrat că regimul de la guvernare este slab și a intrat în agonie.
Tot ce mai poate face guvernarea e să sperie oamenii și să comită
alte abuzuri și alte presiuni prin justiția controlată. Dar asta nu
poate ține mult, pentru că dosarele fabricate la comanda lor sunt
sterile, iar nemulțumirea societății față de haos, față de prețurile
mari și față de sărăcie crește de la o zi la alta.

1

53 de procurori se ocupă de dosarul meu – este pentru prima dată în
istoria țării. Dosarul împotriva mea a fost comandat de Maia Sandu,
iar activitatea procurorilor este coordonată de Ambasada SUA

2

Dodon: E straniu și josnic să auzi că sunt învinuit de trădare de Patrie,
cînd toate instituțiile publice au fost inundate de consilieri străini. E
josnic să auzi că am trădat Patria de la cei care cheamă NATO încoace.

3

Dodon – Sandu: Pe cine vei închide la toamnă, cînd gazele naturale
vor costa 30 de lei?
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POPULAȚIA MOLDOVEI CERE
DEMISIA GUVERNĂRII IRESPONSABILE
Mii de oameni din toată Moldova au răspuns la îndemnul Partidului Socialiștilor și au participat la acțiunile de
protest organizate împotriva politicii incompetente, iresponsabile, antisociale și aventuriste a regimului Maiei
Sandu și a partidului său.

La Bălți și Edineț, Briceni și Soroca, Ocnița și Dondușeni, Fălești și Sîngerei, Nisporeni și Leova, Basarabeasca și Cahul, Comrat și Ciadîr-Lunga, la
Ștefan Vodă, Anenii Noi și Telenești, oamenii au venit la protest pentru a cere
demisia președintelui și a guvernului, au protestat împotriva creșterii necontrolate a prețurilor și tarifelor, a inflației record și a indiferenței totale din partea
guvernării față de problemele oamenilor.

CIADÎR-LUNGA

DONDUȘENI
Locuitorii Moldovei văd eșecul total al regimului lui Sandu
și Gavrilița în economie, agricultură, infrastructură, educație,
medicină, politică socială. Țara noastră a fost condamnată la
cele mai înalte prețuri și tarife, inflație record și disperare.

ȘTEFAN VODĂ

ANENII NOI

OCNIȚA
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COMRAT

TELENEȘTI
MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

SOROCA

De asemenea, cetățenii
noștri sunt indignați din cauza
acțiunilor de intimidare pe
care guvernarea le-a inițiat
împotriva opoziției și a massmedia. Guvernarea „oamenilor
buni” s-a transformat într-un
regim care se răzbună pe cei
incomozi, pe cei care gîndesc
altfel, în cele mai rele tradiții
ale lui Plahotniuc.

BRICENI

LEOVA

CAHUL

BASARABEASCA

NISPORENI

EDINEȚ

Cetățenii noștri declară „NU!” dictaturii Maiei Sandu și partidului său. Oamenii
sunt dispuși să continue lupta, nu vor ceda presiunii, nu-și vor schimba poziția și nu vor
înceta acțiunile de protest împotriva regimului antipopular falimentar.

FĂLEȘTI

SÎNGEREI
www.socialistii.md
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VLAD BATRÎNCEA:

ACUM TREI ANI,
PARLAMENTUL A ADOPTAT
DECLARAȚIA CU PRIVIRE LA
STATUL CAPTURAT. SPERĂM
CĂ ACESTE EVENIMENTE NU
SE VOR REPETA

ADELA RĂILEANU: ACUM TREI ANI,
NOI AM PUS CAPĂT REGIMULUI OLIGARHIC
Acum trei ani, noi am pus capăt regimului oligarhic, regret că actuala guvernare a preluat instrumentele fostului regim”, a scris pe o rețea de
socializare, Adela Răileanu, deputat în Parlamentul
Republicii Moldova, membru al comitetului
executiv al PSRM.
- Exact cu 3 ani în urmă, pe 8 iunie, împreună cu colegii deputați din PSRM, am realizat
un pas istoric pentru Republica Moldova – am
pus capăt regimului oligarhic, care a subjugat țara, a furat sistemul bancar și Aeroportul
Internațional Chișinău. Cu trei ani în urmă, am
ajuns la o înțelegere cu Blocul ACUM DA-PAS
și, într-o sală plenară fără lumină, cu boxă improvizată, am dat vot pentru debarcarea unui
regim odios. Deputații PSRM au riscat cel
mai mult în acele momente, cînd regimul a dat
indicații procurorilor să ne aresteze, doar pentru a nu învesti un nou guvern în frunte cu Maia
Sandu. Regret mult că actuala guvernare a
preluat toate instrumentele represive ale fostului regim oligarhic și le aplică acum împo-

triva opoziției, în mod special, împotriva PSRM.
Am rezistat atunci, vom rezista și acum. Am reușit
atunci, vom reuși și acum. Dreptatea este de partea
noastră, a scris deputatul PSRM.

REGRET FOARTE
MULT CĂ ACTUALA
GUVERNARE A PRELUAT
TOATE INSTRUMENTELE
REPRESIVE ALE FOSTULUI
REGIM OLIGARHIC ȘI ACUM
LE APLICĂ ÎMPOTRIVA
OPOZIȚIEI, ÎN SPECIAL,
ÎMPOTRIVA PSRM.

GRIGORE NOVAC: LA TREI ANI DUPĂ PLECAREA LUI PLAHOTNIUC,

MOLDOVA A TRECUT DE LA DEMOCRAȚIE LA DICTATURĂ
La trei ani de la plecarea lui Vlad Plahotniuc de la
guvernare, situația s-a înrăutățit și mai mult, iar Repu-

LA TREI ANI DE LA
PLECAREA LUI VLAD
PLAHOTNIUC DE LA
GUVERNARE, SITUAȚIA
S-A ÎNRĂUTĂȚIT ȘI MAI
MULT, IAR REPUBLICA
MOLDOVA A TRECUT
DE LA DEMOCRAȚIE LA
DICTATURĂ
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blica Moldova a trecut de la democrație la dictatură.
Despre aceasta a scris pe rețelele de socializare Grigore
Novac, vicepreședintele fracțiunii Blocului Comuniștilor
și Socialiștilor.
„Era dimineață și deputații PSRM se aflau în Parlament. Îi așteptau pe cei din blocul ACUM care, probabil,
încă erau acasă și își savurau cafeaua de dimineață.
Acum trei ani, noi am început lupta împotriva celui
care a capturat toată țara, am inițiat răsturnarea acestuia,
conștientizînd întregul pericol, știind că putem fi arestați
și băgați în închisoare în orice moment. Dar nu am încetat să ne opunem regimului oligarhic și am mers pînă la
capăt.
Astăzi, privesc în urmă și pur și simplu regret... Regret
că, în același stil oligarhic și banditesc, a fost capturată
justiția, procuratura, CSM și CSJ, Curtea Constituțională,
Serviciul Informații și Securitate, Centrul Național
Anticorupție și toate celelalte instituții ale statului, care
sunt folosite împotriva PSRM și a deputaților, care au
luptat și continuă să lupte pentru viață și libertatea cuvîntului într-un stat democratic”, a scris Novac.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

DEPUTAȚII PAS SUNT INDIFERENȚI FAȚĂ DE PROBLEMELE
OAMENILOR SIMPLI CARE NU AU BANI DE PÎINE

FAPT

Deputații PAS au respins proiectul PSRM care prevede alocarea unei indemnizații lunare de 100 de lei pentru unele categorii de cetățeni socialmente vulnerabili. Proiectul socialiștilor
are drept scop susținerea financiară a pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat ale căror cuantum lunar nu depășește
3000 lei, în contextul majorării prețurilor la pîine.
Deputatul PSRM, Tatiana Cunețchi, a declarat în plen că
această inițiativă este orientată în primul rînd pentru pensionari și
cetățenii nevoiași, mai ales în condițiile în care inflația în Moldova
se apropie de 30%.

INFLAȚIE RECORD
27% în aprilie

”Atrag atenția că acest proiect a fost inițiat în februarie, odată
cu majorarea prețului la pîine de către cel mai mare panificator
din țară, ”Franzeluța”, cu 27%. Astăzi, prețul la pîine continuă să
crească. Unul dintre cei mai mari producători de pîine din sudul
țării, la începutul lunii mai, a majorat prețul la pîine pînă la 17%.
Despre majorare vorbesc și alți panificatori din țară. Sărăcirea
populației este condiționată și de creșterea galopantă a inflației”, a
declarat Cunețchi.

29% în mai

PAS A REFUZAT SĂ PLAFONEZE
SALARIILE DEMNITARILOR PUBLICI
Poiectul de lege respectiv al BCS prevede, printre altele,
stoparea achizițiilor costisitoare și neesențiale efectuate de
instituțiile statului, dar și unele facilități pentru mediul de afaceri și cetățeni care au credite la bănci. Din economiile realizate, PSRM propune ca Guvernul să creeze un fond anticriză de
susținere a populației în această perioadă de criză.

DEPUTAȚII PAS NU AU SUSȚINUT PROIECTUL SOCIALIȘTILOR

DE MICȘORARE A PREȚULUI LA CARBURANȚI
În
 caz de adoptare a
proiectului propus de
mic, fiscal și al pieței produselor petroliere. Totodată, Burduja
socialiști: începând cu 1
a prezentat un calcul, care arată cu cât s-ar diminua prețurile la
carburanți, dacă proiectul ar fi aprobat.
iunie, benzina ar scădea de
“La 1 iunie am făcut un calcul, benzina din 31,62 lei ar
costa 22,81 lei, motorina din 27,89 lei ar costa 21,75 lei”, a la 31,62 lei la 22,81 lei, iar
spus Burduja.
motorina - de la 27,89 lei la
Burduja a mai precizat că soluții similare au fost întreprinse în mai multe state europene pentru a ajuta cetățenii în peri- 21,75 lei

PAS A SPUS NU IEFTINIRII CARBURANȚILOR
Majoritatea parlamentară a refuzat să susțină un proiect al PSRM, care ar duce la ieftinirea benzinei și a motorinei. Documentul socialiștilor prevede reducerea accizelor
pentru produsele petroliere de bază cu 50% și scutirea de
TVA pentru benzină și motorină. Totodată, proiectul de
lege prevede reducerea cotei TVA pentru gazele naturale
de la 8 la 4 procente.
Deputatul socialist Petru Burduja, care este unul dintre autorii proiectului, a menționat că măsurile propuse au fost consultate cu mediul de afaceri și specialiști din domeniul econo-

oada de criză.

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a exprimat

VOT DE NEÎNCREDERE MINISTRULUI FINANȚELOR

Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
(BCS) a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Dumitru Budianschi. Proiectul a fost prezentat în plenul Parlamentului de către
deputatul socialist Petru Burduja.
”Populația Republicii Moldova devine în pași
galopanți tot mai săracă, iar Ministerul Finanțelor,
în frunte cu dl Dumitru Budianschi nu a întreprins
nicio măsură pentru depășirea crizei”, a declarat
Burduja.
Deputatul a amintit că începând cu ultimul trimestru al anului 2021, rata inflației este într-o

continuă creștere, înregistrând la data de azi cifra record de 27,07%, cea mai înaltă în Europa
și din regiune.
“Cu titlu de comparație, la momentul investirii
în funcție a actualului Ministru al Finanțelor, rata
inflației a constituit 4,64%. Concomitent, rata de
bază, aplicată la principalele operațiuni de politică
monetară pe termen scurt, inclusiv rata dobânzii
la creditele pentru agenții economici și persoanele fizice, a înregistrat o ascensiune de la 3,65
puncte stabilită la 30 iulie 2021 până la 18,50
puncte la momentul actual. În tot acest timp,

MĂȘTILE AU FOST DATE JOS!
PAS a acaparat printr-un atac raider președinția raionului Cahul

Regimul Sandu a comis un nou
abuz prin voturile ilegale ale
consilierilor PAS în consiliul
raional Cahul. În baza unui
dosar penal inventat, consilierii
PAS au acaparat, printr-un atac
raider, președinția raionului.
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Noi condamnăm această fărădelege,
la fel ca și intervenția autorităților
centrale în treburile administrațiilor
publice locale.
Ne declarăm împotriva intenției
regimului Sandu de a instaura în țară
o verticală a guvernării care va distruge
autonomia locală și va conduce
la înrăutățirea nivelului de trai al
cetățenilor.

Ministerul Finanțelor nu a intervenit cu politici
de gestionare a crizei, iar astăzi ne pomenim cu
scumpiri record”, a mai spus Burduja.
BCS consideră iminent întreprinderea unui șir
de măsuri, precum revizuirea bugetului de stat
pentru anul 2022, cu scopul reflectării situației
inflaționiste reale; instituirea moratoriului asupra
controalelor de stat; stabilirea cotei TVA de 0%
pentru impozitul pe venitul reinvestit al agenților
economici; instituirea reducerii cotei accizelor cu
50% și scutirii de TVA pentru benzină și motorină
și altele.

ION CHICU: Acest guvern ”arogant și analfabet”
va putea să concedieze ilegal oamenii din sectorul public

Ex-premierul, Ion Chicu, a criticat dur
modificările PAS, al acestui „guvern arogant
și analfabet”, la Codul Muncii. Potrivit modificărilor, salariatul concediat ilegal de angajator
nu poate fi obligatoriu reangajat cu achitarea
salariului ratat pe toată durata concedierii, chiar
dacă există o decizie a instanței ce stabilește caracterul ilegal al concedierii salariatului.
Angajatorul va decide singur dacă va restabili persoana la locul de muncă sau nu. Angajatorul va fi obligat să-i achite salariatului salariul

mediu pentru perioada disponibilizării ilegale
în mărime de pînă la 9 luni, și nu pentru întreaga perioadă, așa cum prevede legislația astăzi.
Fostul prim-ministru consideră că aceste
modificări sunt neconstituționale, deoarece
încalcă drepturile salariaților și oferă posibilitatea ca „acest guvern arogant și analfabet” să
concedieze ilegal oamenii din sectorul public,
fără a mai putea fi restabilite la serviciu, chiar
dacă va exista o hotărîre judecătorească.
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PROTESTUL SOCIALIȘTILOR:

GUVERNUL ÎN DEMISIE!

SOCIALIȘTII AU DEMARAT O SERIE DE PROTESTE – LA GUVERN, BANCA NAȚIONALĂ ȘI LA MINISTERE.
PROTESTATARII SCANDEAZĂ: ”JOS TARIFE LIBERALE!”, ”NU MAJORĂRII PREȚURILOR”.

Deputați, consilieri municipali PSRM, membri ai partidului și susținătorii acestuia au organizat
o acțiune de protest în fața Guvernului. Ei cer ca actualul Guvern, care promovează o politică
antisocială și antipopulară, să plece în demisie

GRIGORE NOVAC,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

IRINA LOZOVAN,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

ADRIAN LEBEDINSCHI,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

DINARI COJOCARU,

consilier municipal PSRM

Deși în țară s-au acumulat o mulțime de probleme, inclusiv creșterea prețurilor, inflația fără
precedent, guvernarea nu se consideră vinovată
de ele. Sunt vinovați toți numai nu ei.
Cu părere de rău, țara a nimerit în mâinile
unor oameni incompetenți care, în opinia mea,
comit crime împotriva propriului popor. Unica
soluție ca să salvăm Republica Moldova este ca
ei să plece în demisie. Să lase această țară în
pace căci mai rău nu poate fi.

Maia Sandu, ajunge să vă bateți joc de popor!
În raioane nu există fonduri pentru întreținerea
școlilor, spitalelor, grădinițelor. În schimb, guvernarea are bani pentru majorarea salariilor
funcționarilor, pentru achiziția de armament.
Guvernarea își bate joc de popor. Unde sunt
acele vremuri bune pe care ni le-au promis,
unde sunt salariile și pensiile decente? Guvernarea a mințit chiar și diaspora care a votat-o. Dar
aceste vremuri bune așa și nu vor veni!

Guvernarea trebuie să plece, sunt niște mincinoși
care nu au grijă de popor. Au promis pensionarilor
majorarea pensiilor, dar, în realitate, au majorat tarifele la serviciile locativ-comunale și prețurile la
produsele alimentare, iar poporul a sărăcit complet.
Este un genocid social împotriva propriului popor!
Acesta este doar începutul, iar oamenii din
întreaga țară sunt pregătiți să iasă la proteste.
Partidul Socialiștilor este mereu alături de popor și va fi în primele rânduri ale acestor proteste.
Puterea luptă cu poporul și nu cu corupția.
În Moldova n-a fost niciodată un Guvern
mai rău decât cel de acum. Toată puterea este
controlată de PAS. Aceștia au de gând să guverneze țara până la ultimul moldovean.
În țară totul se scumpește, însă companiile
care au legături cu partidul de la guvernare primesc fonduri enorme și nimeni nu se gândește
la oamenii de rând. Guvernarea râde de oamenii
care se plâng de condițiile insuportabile create
în țară.

BOGDAN ȚÎRDEA,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

VLADIMIR ODNOSTALCO,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Această guvernare are bani doar pentru
sine, dar pentru oameni – nu! Această guvernare nu are bani pentru pensionari, dar
pentru arme – are. Pentru majorarea cu 40%
a salariilor medicilor nu există bani, dar pentru salariile celor din aparatul președintelui –
sunt. Pentru alimentația copiilor cu 16 lei pe zi
nu sunt bani, dar câte 25 de dolari pe zi pentru
refugiați – sunt.
Când inflația era de 5%, strigau că este un
jaf al poporului. Iar acum, când inflația este de
27%, ei afirmă că este corect.
Guvernarea nu poate gestiona situația din
țară. Puterea consideră că poporul trăiește mai
bine. Dar în realitate oamenii se gândesc doar la
mâncare. Cum poate lucra un pedagog, un șofer,
un inginer dacă el nu știe cu ce își va hrăni a doua
zi familia. Opoziția înaintează propuneri, dar ei
nu le ascultă. Ei nu vor să ne audă. Pe ei nu-i interesează să investigheze furtul miliardului, pe
ei nu-i interesează prețurile, pe ei îi interesează
doar propriul buzunar și propriile conturi.

Guvernarea a mințit pensionarii, ea nu
face față obligațiilor sale și trebuie să plece.
Cum trăiesc acum pensionarii cu o pensie de
2000 de lei? La nordul țării, iarăși se scumpește
energia electrică, în următorul sezon de încălzire va fi o nouă scumpire a energiei termice.
Guvernarea nu se gândește la oamenii de rând!
ALLA DAROVANNAIA,
deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

NICHITA ȚURCAN,
fost deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Vremurile bune în Moldova înseamnă benzină
de 30 de lei, motorină de 28 de lei. Îmi amintesc că în perioada fostului Guvern, fermierii
și-au adus tractoarele lângă Parlament, pentru
că nu le convenea prețul la motorină – 17 lei.
Iar acum, fermierii nu se văd, ei tac. Le convine
totul?
În țară totul se scumpește – nu este un produs la care să nu fi crescut prețul. Iar dacă întrebi
autoritățile, de ce se întâmplă acest lucru, ei răspund „De-atâta” sau „Nu știm”.

