GUVERNUL STĂRII DE URGENȚĂ –

ÎN DEMISIE!

DEMISIA!
PRIORITĂȚILE GUVERNULUI: NU SUNT
BANI PENTRU CETĂȚENI, DAR SUNT
PENTRU PROPRIUL CONFORT

Pentru ce cheltuie banii
Guvernul Gavrilița? Unde
pleacă sute de milioane
de lei?
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PROTESTE

SOCIALIȘTII ORGANIZEAZĂ
PROTESTE ÎMPOTRIVA
GUVERNULUI STĂRII DE
URGENȚĂ
Ce revendicări au
protestatarii față de Guvern
și, în general, față de
autoritățile care provoacă
crize permanente în țară?
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ATAC LA ÎNVĂȚĂMÎNT

SOCIALIȘTII CONDAMNĂ
ÎNCHIDEREA ÎN MASĂ A
INSTUTUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
Felul în care autoritățile
prezintă „reforma”
învățămîntului, lichidînd
instituțiile de învățămînt, nu
poate fi acceptat!
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ADELA RĂILEANU: GUVERNAREA ARE NEVOIE DE STAREA DE URGENȚĂ

PENTRU SCHEME FRAUDULOASE
Deputatul Parlamentului din partea
Blocului Comuniștilor și Socialiștilor,
Adela Răileanu, consideră că guvernarea intenționează să utilizeze starea de urgență în scopul realizării
unor combinații ascunse, ocolind Parlamentul și societatea.

te stări de urgență pentru a scoate miliarde din
buget, fără control parlamentar, și a le spulbera
prin conturi private? Oare nu are cineva interes
de a încheia contracte grase, fără licitații publice
și fără acordul Parlamentului? Astfel de întrebări
sună tot mai des în societate, mai ales după ce
vedem că procurăm energie electrică la prețuri
Teamă îmi este că motivele reale, sunt cu totul secrete, se transferă milioane din bugetul de stat
altele decît cele invocate de autorități. Oare nu la companii private care cumpără gaz la prețuri
a apărut la cineva “pofta” de a profita de aces- cosmice.

ALEXANDR SUHODOLSKI: STAREA DE URGENȚĂ ESTE NECESARĂ
PUTERII PENTRU A INSTAURA DICTATURA PAS
Astăzi, PAS are putere deplină, deci nu este clar de ce să instituim
stare de urgență în țară. Acest lucru a fost declarat de către deputatul socialist, Alexandr Suhodolski, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului unde se examina cererea Guvernului privind instituirea
stării de urgență.
„În realitate, aveți nevoie de starea de urgență pentru a stabili
o monarhie absolută PAS, astfel încît cetățenii noștri, mass-media,
opoziția să nu cunoască cu ce vă ocupați, cum activează Guvernul,
cum intenționați să luați totul sub control propriu, ca nimeni să nu
critice Guvernul. Iată de ce aveți nevoie de starea de urgență”, a
subliniat Alexandr Suhodolski.
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VLAD BATRÎNCEA: ATACUL ASUPRA MEMBRILOR
FAMILIEI LUI DODON ESTE O DOVADĂ

A DEGRADĂRII MORALE ȘI PROFESIONALE A GUVERNĂRII
Vlad Batrîncea, secretarul executiv al PSRM,
a exprimat această opinie în contextul acțiunilor
Procuraturii Anticorupție
în raport cu membrii familiei lui Dodon.

„Politica nu înseamnă anarhie. În politica moldovenească ar
trebui să fie și linii roșii, și bunsimț, altfel, degradarea clasei politice va duce în mod inevitabil la
degradarea întregii societăți.
Oricît de mare ar fi tendința
Guvernului de a domina și de a
controla manual puterea judecătorească, de a persecuta opoziția,
ar trebui să fie respectate normele etice și juridice.
Poți lupta cu oponentul tău,
dar trebuie să-l respecți. Lupta
politică trebuie să se bazeze pe
concurență și dezbateri libere în-

tre platforme și echipe și nu pe
atacuri asupra persoanei și a familiei acesteia.
Ceea ce se întîmplă în aceste
zile înseamnă încălcarea tuturor
principiilor.
Atacul asupra membrilor familiei, părinților, soției lui Igor
Dodon este o dovadă de degradare morală și profesională a
guvernării și a justiției înrobite.
Aceste acțiuni sunt condamnabile și vor avea consecințe.
Astăzi, noi suntem martorii
unui proces de transformare a
guvernului într-un regim autoritar.
Un astfel de regim nu poate
consolida o societate și nu poate realiza reforme”, a remarcat
Vlad Batrîncea.

GRIGORE NOVAC:
ACHIZIȚIONAREA GAZELOR NATURALE
COSTISITOARE DIN POLONIA A FOST
O MARE GAFĂ A GUVERNULUI PAS
Diversificarea surselor de gaze
naturale nu înseamnă că noi trebuie să
cumpărăm carburanți mai scumpi decît
achiziționăm acum, a declarat deputatul
socialist, Grigore Novac, membru al
Comitetului Executiv al PSRM, în cadrul
unei emisiuni televizate la Moldova-1.
Actuala guvernare a făcut o mare prostie atunci cînd
a achiziționat gaze naturale costisitoare din Polonia, țară
care, la rîndul său, le importă. Acest lucru nu are nimic
în comun cu diversificarea, a adăugat socialistul.
www.socialistii.md
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VASILE BOLEA:
GUVERNUL GAVRILIȚĂ „ANTICRIZĂ”
DOAR GENEREAZĂ CRIZE
În luarea sa de
cuvînt pe marginea
proiectului de lege
de prelungire a stării
de urgență, Vasile
Bolea, deputat BCS
a explicat de ce
fracțiunea BCS nu
susține această
decizie.

Vorbiți despre pericolul sistării aprovizionării cu gazele naturale
ca urmare a auditului
neefectuat la ”Moldovagaz”. Dar cine a provocat această criză?
Vorbiți despre gestionarea fluxului de refugiați, dar administrațiile publice locale au gestionat cu brio problema refugiaților, fără ajutorul guvernului care era
necesar, dar nu a venit.
Vorbiți despre problema aprovizionării Republicii Moldova cu
energie electrică și produsele petroliere. Ce au făcut autoritățile în vederea soluționării acestor probleme? La stațiile alimentare nu avem
motorină, iar agricultori nu au cu ce treiera grînele. Nu ați făcut nimic!
Vorbiți că în toate relele din țară este vinovată situație de război
din Ucraina. Dar criza aprovizionării cu energie electrică a apărut din
toamnă.
Vorbiți despre situația de la hotarele țării urmare a fluxului mare de
tiruri. Dar ce a propus guvernul pentru a gestiona această situație? Ați
trimis doar psihologi și psihoterapeuți la graniță.
Vorbiți că aveți nevoie de luare a deciziilor prompte, dar este meDin păcate atunci cînd a fost investit guvernul Gavriliță s-a vorbit
canism legal de asumare a răspunderii. Dar nu-l utilizați pentru că nu că este un guvern anticriză. În realitate acest guvern doar a generat
vreți să veniți în Parlament să dați o dare de seamă, ce ați făcut, unde crize și situații de urgență.
ați cheltuit banii.

ALEXANDR NESTEROVSCHI: RĂUL ȘI SĂRĂCIA DIN
ȚARA NOASTRĂ AU UN NUME - PAS

Deputatul socialist, Alexandr
Nesterovschi, în luarea sa de cuvînt
la ședința Parlamentului cu privire
la instituirea stării de urgență, a
amintit că „deja de aproape un an,
țara noastră este guvernată de
„galbeni”. Nouă luni din acest an,
țara a fost în stare de urgență”.
Socialistul este de părere că astăzi,
prelungirea stării de urgență nu are
niciun sens.
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El a remarcat că prin motivarea prelungirii stării de urgență, guvernarea vorbește din
nou despre refugiați și despre Gazprom, fără
a-i nominaliza pe vinovații de tarifele înalte la
gazele naturale în Republica Moldova.
„Astăzi, premierul de la PAS vine în parlamentul PAS după consultările cu președintele
PAS și cere prelungirea situației de urgență –
cică, astăzi, guvernul va soluționa totul. Dar
trebuia să soluționeze în luna octombrie! Dar
în loc să soluționeze, l-au trimis pe „dominatorul” PLDM-ist care, pînă la urmă, a adus
moldovenilor gaze naturale mai costisitoare
de cinci-șase ori”.
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„VREMURILE BUNE AU VENIT DOAR PENTRU GUVERNARE!”

PROTEST

ÎMPOTRIVA
INECHITĂȚII SOCIALE
O nouă acțiune de protest împotriva inechității sociale și a
condițiilor de trai insuportabile a avut loc lîngă Parlamentul Republicii Moldova. La această acțiune au participat deputați ai Parlamentului din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, consilieri municipali, persoane publice.
Oamenii care au venit la miting și-au exprimat indignarea atît
față de politica eșuată a regimului în toate domeniile, cît și față de
indiferența totală a acestuia față de cerințele corecte ale cetățenilor.
Guvernarea continuă să ignore existența unui număr colosal de
probleme în țară și nu acceptă propunerile opoziției în privința
depășirii acestei situații.

„

Foame și parade gay
– iată ce viitor ne
pregătește PAS!
Bogdan Țîrdea
www.socialistii.md

PARTICIPANȚII LA ACȚIUNE ȚINEAU PANCARTE
CU LOZINCILE:

„AJUNGE CIRC – DAȚI-NE PÎINE”
„OPRIȚI SCUMPIRILE”
„REGIMUL SANDU = SĂRĂCIE ȘI DEZASTRU”
„JOS REGIMUL SANDU”
„JOS GUVERNAREA CARE DEZBINĂ OAMENII”
„NU DICTATURII PAS”

„

Oamenii n-au ce mînca,
iar Gavriliță se gîndește
„la eternitate”!
Alexandr Odințov

„

„Vremurile bune” au
venit, dar numai pentru guvernare!
Adrian Lebedinschi

5

SOCIALIȘTII

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR CERE AUTORITĂŢILOR
SĂ ÎNCETEZE BĂTAIA DE JOC FAȚĂ DE OAMENI
Mai mulți deputați ai Parlamentului, consilieri
municipali și activiști ai Partidului Socialiştilor
din Republica Moldova au organizat pe data de
29 iunie un protest lîngă sediul Curții de Apel
Chișinău, unde s-a desfăşurat ședința în dosarul
fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor
Dodon.

Vorbitorii la miting au relatat despre obiceiurile dictatoriale ale regimului de la guvernare, despre tendința
acestuia de a distrage atenția cetățenilor de la colapsul
social-economic pînă la care același regim a adus țara
prin incompetența și iresponsabilitatea sa completă.
“Învinuindu-l pe Igor Dodon de toate relele, guvernarea acoperă adevărații bandiți”, a declarat Vlad Batrîncea, secretarul executiv al Partidului Socialiștilor.
El a acuzat regimul de tentative de instaurare a unui
control total asupra justiției din Republica Moldova.
În plus, socialiștii au acuzat autoritățile de acapararea instituțiilor statului și obstrucționarea opoziției.
Totodată, regimul a fost chemat să purceadă la
soluționarea celor mai acute probleme ale oamenilor
care se agravează cu fiecare zi.

"Toți cetățenii și toți partenerii externi știu foarte bine cine a jefuit

Moldova, sistemul bancar, cine a privatizat instituțiile statului.
Dar cei care au venit astăzi la putere, mințindu-i pe oameni că le
vor aduce „vremuri bune”, acum încearcă să-l facă pe Igor Dodon
vinovat de toate relele. De fapt, astfel ei îi acoperă pe bandiții reali
și nu fac nimic pentru a întoarce în țară banii furați." 		
Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului,
secretar executiv al PSRM.

IGOR DODON: CRIZA CEA MARE ÎN MOLDOVA ABIA VINE.
AVEM NEVOIE DE ALEGERI ANTICIPATE PREZIDENȚIALE
ȘI PARLAMENTARE, ALTFEL MOLDOVA NU VA SUPRAVIEȚUI
„Ceea ce se întîmplă acum în Republica
Moldova încă nu înseamnă criză adevărată.
Aceasta abia vine: ne așteaptă o toamnă dificilă
și o iarnă și mai complicată – posibil, chiar cu
mult mai complicată decît ne putem imagina”.

Despre aceasta a scris pe pagina sa de pe o rețea de socializare Igor Dodon, cel
de-al cincilea președinte al țării, președintele Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse. Dodon a subliniat faptul că guvernarea este vinovată de toate problemele economice și
sociale cu care se confruntă cetățenii, de aceea sunt necesare alegeri prezidențiale și
parlamentare anticipate, altfel, țara pur și simplu nu va supraviețui.

Igor Dodon menționează că în prezent, veniturile bugetare sunt mai mici decît anul trecut cu cel puțin 7,4%. Cu alte cuvinte, este mai mică și capacitatea de plată a Guvernului.
În același timp, se așteaptă un declin brusc în agricultură (conform estimărilor experților –
cu cel puțin 30%), în industrie (tendința confirmată deja în primul trimestru – minus 21%),
criza energetică și un nou val de creștere a prețurilor.
- Încercările disperate de a distrage atenția de la dezastrul economic și cel social cu
ajutorul dosarelor politice și a show-urilor televizate nu mai impresionează deja pe nimeni, acest lucru fiind confirmat de ultimele sondaje de opinie. Încercarea de a acoperi
erorile manageriale și incompetența evidentă a guvernanților prin perspectiva integrării
europene nu mai inspiră încredere. Concluzia este evidentă: avem cea mai slabă și mai
incompetentă guvernare din ultimele decenii, atît la nivel executiv, cît și la nivel legislativ
– guvern, parlament și președinție. Toți aceștia sunt vinovați nemijlocit de problemele economice și sociale cu care se confruntă cetățenii. Soluția este una – alegeri prezidențiale și
parlamentare anticipate. Republica Moldova nu va supraviețui nici economic, nici ca stat
pînă la următoarele alegeri, a subliniat Igor Dodon.
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BOGDAN ȚÎRDEA: NU EXISTĂ NICIO DIFERENȚĂ

DINTRE SANDU ȘI PLAHOTNIUC

Bogdan Țîrdea, deputat în Parlament din
partea Partidului Socialiștilor, a făcut o
comparație între oligarhul Plahotniuc,
răsturnat acum trei ani, și actualul
președinte Sandu.
Potrivit afirmațiilor lui Țîrdea, acțiunile
întreprinse de aceștia împotriva opoziției, presei
din Rusia, limbii ruse, Stadionului Republican
sunt absolut identice, deși în ochii „partenerilor
externi” au fost percepute în mod diferit.
”Niciun reprezentant al regimului PDM,
implicat în furtul miliardului așa și nu a fost
condamnat de actualul regim al Maiei Sandu
și al partidului său. Astăzi, unii dintre acești
figuranți sunt chiar promovați în funcții, devenind ambasadori etc., a remarcat deputatul
PSRM. Deci, cu cine a luptat Maia Sandu: cu
Plahotniuc sau cu poporul?”.
„Maia Sandu este același Plahotniuc, doar
că în fustă. În rest, nu există nicio diferență între ei – nici în metode, nici în atitudine față
de popor, nici față de cei care au jefuit acest
popor”, a menționat Bogdan Țîrdea, adăugînd
că jefuirea populației de către guvernare continuă, doar că la o scară mai largă. Cu părere de
rău, în realitate, acest Guvern doar provoacă
crize și situații de urgență.

MAIA SANDU ESTE
ACELAȘI PLAHOTNIUC,
DOAR CĂ ÎN FUSTĂ. ÎN
REST, NU EXISTĂ NICIO
DIFERENȚĂ ÎNTRE EI –
NICI ÎN METODE, NICI
ÎN ATITUDINE FAȚĂ DE
POPOR, NICI FAȚĂ DE CEI
CARE AU JEFUIT ACEST
POPOR.
www.socialistii.md
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REFERENDUM
CU PRIVIRE LA SOARTA STADIONULUI REPUBLICAN!
În anul 2018, regimul criminal al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc a transmis, în calitate de mită
politică, teritoriul Stadionului Republican în proprietatea Ambasadei SUA.
La 8 iunie 2019, Parlamentul a aprobat, cu voturile PSRM și ACUM, Declarația privind statul
capturat, prin care a condamnat faptele de corupție politică. Atît Maia Sandu, actualul președinte
al țării, cît și deputații PAS, au votat acest document.
În luna decembrie 2020, Parlamentul a anulat mita politică a regimului Plahotniuc. Stadionul
Republican a fost restituit poporului.
Moștenind practicile corupte din epoca statului capturat, Maia Sandu și PAS au decis să ofere
teritoriul Stadionului Republican Ambasadei SUA drept recompensă pentru susținerea acordată
în perioada alegerilor.
La 29 iulie 2021, Curtea Constituțională de buzunar a declarat „neconstituțională” anularea mitei
politice a lui Plahotniuc către Ambasada SUA din anul 2018.

Chișinăuienii nu sunt de acord cu faptul că soarta teritoriului Stadionului Republican –
proprietatea orașului și a țării – se decide în spatele lor. Un grup de inițiativă al orășenilor
neindiferenți propune organizarea unui referendum local în cadrul căruia chișinăuienii să se
pronunțe, care ar trebui să fie soarta terenului unde a fost amplasat Stadionul Republican edificarea complexului ambasadei americane, or a unui parc, stadion sau a unui alt obiectiv
de importanță publică.
La 20 aprilie 2022, a fost creat
Grupul de inițiativă pentru
organizarea referendumului
privind soarta teritoriului
Stadionului Republican.

La 14 iunie 2022, Consiliul
Municipal Chișinău a votat decizia
cu privire la înregistrarea grupului
de inițiativă, care se va ocupa de
colectarea semnăturilor necesare
pentru organizarea referendumului.

Nu fi indiferent!
Semnează

PENTRU REFERENDUMUL

privind soarta
Stadionului Republican

Nu vom permite corupților de la guvernare să decidă soarta patrimoniului nostru, fără
a ține cont de opinia orășenilor! Să întoarcem Stadionul Republican
ORAȘULUI NOSTRU, ȚĂRII NOASTRE, COPIILOR NOȘTRI!

NU CORUPȚIEI POLITICE!
DA STADIONULUI REPUBLICAN!
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PSRM: DECIZIA DE ADERARE LA UE
POATE FI LUATĂ DOAR PRINTR-UN
REFERENDUM NAȚIONAL
Partidul Socialiștilor a făcut
publică o declarație prin care
a condamnat acordarea pripită
a statutului de „candidat la
aderare la UE” Republicii
Moldova, fără să se țină cont de
opinia cetățenilor țării.

Guvernarea trebuie acum să-și
focuseze atenția și să își canalizeze eforturile pentru depășirea crizelor interne, care au căpătat deja un
carater sistemic și afectează fiecare
cetățean în parte. Tot ce a făcut pînă
astăzi actuala garnitură guvernamentală și întregul vîrf al puterii, a
fost mimarea reformelor și au imitat
soluționarea crizei social-economice.
Aprecierile date din afara țării, pentru a arăta bine la televizor, nu sunt în
corelație cu traiul cotidian al moldovenilor, care abia de supraviețuiesc,
de la o zi la alta.

Integrarea în UE presupune cedarea unei părți
a suveranității naționale. Potrivit Constituției
RM suveranitatea aparține poporului. Iată de
ce decizia de a ceda o parte a suveranității,
prin asumarea drumului european, urma să
fie consultată cu întregul popor, printr-un
referendum național.

Suntem siguri că liderii UE cunosc cît de mult a degradat Constituției RM suveranitatea aparține poporului. Iată de ce dedemocrația și viața în Republica Moldova, însă interesul geopo- cizia de a ceda o parte a suveranității, prin asumarea drumului
european, urma să fie consultată cu întregul popor, printr-un relitic i-a împins spre această decizie de context.
Pornind de la faptul că s-a luat o decizie mai mult din calcule ferendum național.
Voința exprimată de popor ar fi avut legitimitate istorică, penpolitice de moment, este condamnabilă euforia generală alimentată de liderii actualei guvernări, care redau acestui eveniment o tru generațiile viitoare. În schimb ne-am ales cu o decizie politiconotație istorică, o mare reușită a guvernării și un mare merit al că și simbolică, pentru un ciclu electoral de 4 ani.
Nimeni nu este în drept să ia decizii strategice, cu efecte iscetățenilor.
Invităm cetățenii să fie vigilenți în fața acestei iluzii de aderare, torice asupra întregii națiuni. Nicio organizație internațională,
măsluită în laboratoarele de propagandă ale actualei guvernări. niciun partid politic, niciun politician, niciun consilier sau conEste știut de toată lumea, iar joi liderii europeni au evidențiat în sultant străin nu are dreptul să decidă soarta țării, în numele pomod special, că statutul de candidat nu înseamnă imediat adera- porului.
Totodată considerăm că este antidemocratic să impui întregii
rea la UE. Procesul poate dura ani de zile și poate nici să nu aibă
societăți, o cale de dezvoltare, care nu se bucură de sprijinul unafinalitate.
Este important să înțelegem, stimați cetățeni, că începînd din nim al poporului.
Sondajele de opinie arată clar că la acest capitol societatea
23 iunie 2022 am devenit ostaticii unor jocuri geopolitice de bătaie lungă, în care am fost implicați fără voia noastră și fără să este divizată exact în două. Este un risc major să ignori punctul
fim întrebați printr-un referendum, dacă acceptăm să fim piese de vedere a jumătate din cetățenii țării.
în acest joc.
Este firesc ca PSRM să aibă
În acest context
viziuni diferite de cele ale acținem să precizăm un
STATUTUL
DE
CANDIDAT
PENTRU
ADERARE
tualei guvernări, dar considelucru foarte important,
răm că doar voința poporului
pe care guvernarea
NU ESTE REZULTATUL UNOR REFORME ȘI
poate constitui bază legitiintenționat îl omite din
EFORTURI SISTEMATICE DE DEZVOLTARE A
mă pentru determinarea unui
discursul public.
vector, care ne va influența
Integrarea în UE
ȚĂRII.
ESTE
O
DECIZIE
POLITICĂ,
ADOPTATĂ
viața și soarta tuturor și a fiepresupune cedarea unei
ÎNTR-O
SITUAȚIE
GEOPOLITICĂ
DIFICILĂ.
cărui în parte.
părți a suveranității
naționale.
Potrivit

www.socialistii.md
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SOCIALIȘTII ȘI COMUNIȘTII:
ȘEDINȚA COMUNĂ A PARLAMENTELOR MOLDOVEI ȘI ROMÂNIEI –

ESTE O REPETIȚIE A ANULUI 1918

În ajunul ședinței comune a parlamentarilor din Moldova și România, care a avut loc la Chiținău, Blocul
Comuniștilor și Socialiștilor au făcut o declarație privind neconstituționalitatea unui astfel de eveniment.

NOI AM PROPUS UN LARG CONSENS NAȚIONAL
PRIVIND GARANTAREA STABILITĂȚII ÎN
MOLDOVA, COMBATEREA SĂRĂCIEI, INFLAȚIEI,
CREȘTERII PREȚURILOR ȘI TARIFELOR, SALVAREA
AGRICULTURII ȘI ASIGURAREA SECURITĂȚII
ENERGETICE.
Aceste
obiective
sunt
susținute
de
majoritatea
covîrșitoare a societății.
Însă guvernarea ignoră
complet propunerile noastre.
Guvernarea s-a îngrădit de societate cu un zid de aroganță,
îngîmfare, incompetență
Creînd iluzia unei activități
politice externe, guvernanții
s-au izolat complet de responsabilitatea pentru soarta
cetățeanului de rînd.
Anume în contextul dat noi

evaluăm inițiativa de organizare a ședinței comune a parlamentelor Moldovei și României.
În primul rînd, astfel de evenimente nu au precedente în
practica mondială.
Pe lîngă caracterul evident
anticonstituțional al acestei
acțiuni ceremoniale demonstrative, care este ideea principală care o transmite societății?
De fapt, aceasta ar însem-

Suveranitatea națională, statalitatea constituie patrimoniul, produsul progresului istoric și al
aspirațiilor seculare ale poporului multietnic al
Moldovei.
Suveranitatea, statul, poporul – nu sunt și nu pot
fi obiectul unor înțelegeri ascunse și negocieri politice.
Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor
vor ignora acest eveniment anticonstituțional.
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Provocările regionale, din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit să mobilizeze clasa politică, întreaga societate asupra agendei interne, consolidării securității, neutralității, suveranității, stabilității
social-economice a țării. Este exact ceea ce opoziția
cere autorităților de aproape un an.
Am îndemnat autoritățile, consecvent și sistematic, să renunțe la sloganurile geopolitice deșarte,
la paradele de sesiuni foto cu diverși invitați și la
numeroasele deplasări în străinătate, lipsite de
conținut.

na o recunoaștere publică a
incapacității de a soluționa în
mod independent problemele
și soarta propriei țări.
De asemenea, aceasta denotă necesitatea acută de a transmite soluționarea problemelor
interne ale Moldovei sub un
control extern direct.
Sau este o etapă a unui plan
bine pus la punct ce prevede falimentarea intenționată
a statalității moldovenești
prin transferul justiției, siste-

mului bancar, infrastructurii,
întreprinderilor strategice și
securității naționale sub control extern?
Concluzia principală pe care
o putem face constă în faptul că este vorba despre un fel
de „repetiție” a Sfatului Țării
din anul 1918, la care visează
autoritățile actuale, dar, în realitate, este vorba despre o trădare națională.

VREM SĂ LE AMINTIM GUVERNANȚILOR CĂ
ACESTE CHESTIUNI ȚIN DE COMPETENȚA
POPORULUI MOLDOVEI, UNICUL PURTĂTOR AL
SUVERANITĂȚII ȚĂRII NOASTRE.

MOLDOVA ARE VIITOR

SOCIALIȘTII

PARTIDUL
SOCIALIȘTILOR LA

25 DE ANI

le pentru deblocarea procesului de reTimp de un sfert de seglementare transnistreană și am obținut
col, Partidul Socialiștilor
NOI AM ELIBERAT ȚARA DE CÎTEVA
soluționarea unui șir de probleme în indin Republica Moldova
GUVERNE CORUPTE ȘI AM RĂSTURNAT
teresul populației de pe ambele maluri
a parcurs o cale lungă și
REGIMUL
OLIGARHIC
AL
LUI
PLAHOTNIUC.
ale Nistrului.
dificilă, devenind princiAM
ADOPTAT
O
SERIE
DE
LEGI
NECESARE
Astăzi, Partidul Socialiștilor continuă
pala forță pe flancul stîng
lupta pentru viitorul Republicii Molal politicii moldovenești.
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI ȘI
dova. PSRM îi este destinat să devină
În toți acești ani, parSUSȚINEREA CETĂȚENILOR.
forța principală care se opune dictaturii
tidul a promovat consecvent principiile sale de
ga experiență, abilitățile și energia pentru instaurate de noii guvernatori temporari.
Simțim cum crește presiunea asupra Parbază: apărarea statalității, suveranității și a schimba situația spre bine.
neutralității Republicii Moldova; lupta
Am promovat o politică externă cu tidului Socialiștilor. În baza unor acuzații
pentru identitatea moldovenească și pa- adevărat echilibrată, stabilind căi de co- inventate, se deschid dosare penale îmcea interetnică în țară; protecția socială a operare cu principalii parteneri strategici: potriva liderilor partidului, deputaților și
fiecărui cetățean, redresarea economiei și Federația Rusă și țările CSI, statele UE, președinților de raioane.
susținerea producătorului autohton; între- Turcia, China și altele. Am readus produgirea pașnică a statului, apărarea tradițiilor, sele moldovenești pe piața rusă, am asivalorilor și istoriei moldovenești.
gurat garanții
Reprezentanții Partidului Socialiștilor pentru molNIMENI ȘI NIMIC NU NE VA OPRI ÎN
au fost aleși în cele mai înalte funcții de dovenii care
LUPTA PENTRU INDEPENDENȚA ȚĂRII
conducere din țară: Președinte al Republi- muncesc
și
ȘI DEMNITATEA NAȚIONALĂ, PENTRU
cii Moldova, președinte al Parlamentului, învață în străiprimari ai orașelor și satelor, președinți de nătate, am maPROSPERITATEA POPORULUI MULTIETNIC
raioane, consilieri locali.
jorat schimbuAL REPUBLICII MOLDOVA. NOI NU VOM
Ne unește responsabilitatea pentru rile comerciale
CEDA, AȘA CUM NU AM CEDAT ÎN FAȚA
soarta Republicii Moldova, lupta pentru cu țările Uniudrepturile și interesele cetățenilor, profe- nii Europene.
REGIMULUI „STATULUI CAPTURAT” ȘI A
sionismul și competența. În toate aceste
Am depus
ALTOR PROVOCĂRI.
funcții, socialiștii și-au valorificat întrea- toate eforturi-

www.socialistii.md
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TATIANA CUNEȚCHI: GUVERNUL NU ARE BANI PENTRU
COMPENSAREA CREȘTERII PREȚURILOR LA PÎINE, DAR PENTRU
MAJORAREA CHELTUIELILILOR APARATULUI CENTRAL - ARE
Tatiana Cunețchi, deputat PSRM,
președintele Comisiei de control al finanțelor
publice, a criticat dur politicile promovate de
ministerul Finanțelor, care nu a înregistrat
realizări în domeniile gestionate și nu face
față așteptărilor oamenilor. Deputatul a
făcut această declarație în cadrul ședinței
plenare a Parlamentului, în cursul examinării
moțiunii de cenzură împotriva politicilor
ministerului Finanțelor, depusă de BCS.
Tatiana
Cunețchi
a
menționat că Ministerul nu
a respectat calendarul bugetar, efectuînd rectificări la
bugetul de stat în luna mai,
deși legea prevede posibilitatea efectuării unor astfel
de modificări în perioada 1
iulie – 15 noiembrie.
PRIORITĂȚILE
MINISTERULUI
Deputatul a exprimat
nedumerire în legătură cu
prioritățile pe care le promovează Ministerul.
”În condițiile insuficienței
veniturilor bugetare, executării în regim de austeritate
a bugetelor, cum explică
Ministerul că pentru anul
2022:
– a majorat cheltuielile de
personal cu 348,2 mil.lei –
pentru acordarea premiilor,
– a alocat 12 mil.lei pentru reparația sediului Consiliului Concurenței,
– a alocat 3,7 mil. lei pentru procurarea unei combine CLAAS Tucano. (Pentru cine și cu ce scop – nu
cunoaște nimeni)
– a identificat 170 mil.lei
pentru achiziționarea imobilului pentru ambasada de
la Paris.
– a diminuat alocațiile
pentru instituțiile din domeniul ocrotirii sănătății
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cu 1,2 mil. lei, și a majorat alocațiile pentru aparatul central al Ministerului
Sănătății cu 7,4 mil.lei inclusiv pentru – reparația
clădirii sediului aparatului
central 4,8 mil.lei.
În cazul în care nu se găsesc 100 de lei lunar pentru compensarea creșterii
prețurilor la pîine, pentru
susținerea pensionarilor cu
pensia de pînă la 3000 de lei
nu înțeleg de ce au devenit
de prima necesitate cheltuielile de protocol și alte
cheltuieli care sau majorat
cu circa 10 mil lei.”, a subliniat Tatiana Cunețchi.
DEFICITUL
BUGETAR
Deputatul PSRM a mai
evidențiat derogările de la
legislație admise de minister la gestionarea mijloacelor financiare cu destinație
specială, a vorbit despre
deficitul bugetar, care conform Legii finanțelor publice și responsabilității
bugetar fiscale nu ar trebui

Sedii în Paris

să depășească 2,5 procente
față de PIB, dar în realitate
constituie acum 7,2% din
PIB.
CREȘTEREA
DATORIEI DE STAT
Tatiana Cunețchi a exprimat dezacordul total și în raport cu creșterea datoriei de
stat și a modalităților de deservire a acesteia. ”Datoria
de stat externă se cifrează la
44,4 mlrd. lei și a crescut în
anul 2021 cu 11,8%, iar cea
internă a ajuns la 33,3 mlrd,
lei fiind în creștere față de
anul 2020 cu 13,8%.
Dacă anul trecut Guvernul se împrumuta pe piața
internă cu 5,5% anual, în
prezent rata dobînzii a crescut deja la 19% anual – cu
un trend ascendent.
Nimeni nu ne dă bani pe
degeaba – mai devreme sau
mai tîrziu, toate mijloacele
împrumutate urmează să fie
rambursate. Ce lăsăm noi
generațiilor viitoare? Sau
noi ne gîndim numai la ziua
de azi!”, a concluzionat deputatul Tatiana Cunețchi.

Ministerul Sănătății

Au fost reduse
alocațiile pentru
instituțiile
medicale cu 1,2
mil. lei

Achiziții

3,7 mil. lei pentru
procurarea unei
combine CLAAS
Tucano.
Premii

Au fost majorate
cheltuielile de personal cu
348,2 mil. de lei – pentru
acordarea premiilor

Reparații

12 mil.lei pentru
reparația sediului
Consiliului Concurenței
Ministerul Sănătății

Majorarea alocațiilor
pentru aparatul
central cu 7,4 mil.lei
Ministerul Sănătății

170 mil.lei pentru achiziționarea
reparația clădirii sediului
imobilului pentru ambasada de la Paris aparatului central 4,8 mil.lei.
MOLDOVA ARE VIITOR
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Socialiștii au criticat dur
”REFORMA” ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
GUVERNAREA CHELTUIE MILIOANE DIN BUGET PENTRU
MINISTERELE NOI CREATE, DAR NU ARE BANI PENTRU
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR
Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului, secretarul
UNIVERSITATEA AGRARĂ
executiv al PSRM a susținut un briefing în cadrul căruia a expus
Vlad Batrîncea a solicitat categoric ca într-o țară agrară prepoziția PSRM cu privire la așa zisa reorganizare a instituțiilor de
învățămînt superior și și-a exprimat regretul că majoritatea par- cum este Republica Moldova să fie păstrată și consolidată Unilamentară a respins audierile ministrului de resort pe marginea versitatea Agrară din Moldova care are 100 ha de pămînt, blocuri de studii, infrastructură, cămine pentru studenți și pedagogi,
acestui subiect de o importanță majoră pentru societate.
bază tehnico-materială, laboratoare și un corp de profesori bine
pregătit.
O REFORMĂ NEGÎNDITĂ
Vlad Batrîncea a menționat caracterul netransparent al reforUNIVERSITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
mei universitare care a fost inițiată de către Ministerul Educației
De asemenea deputatul s-a pronunțat împotriva lichidării
și Cercetării fără a fi consultată cu mediul academic, cadrele didactice, specialiștii în domeniu. ”Orice reformă trebuie analizată Universității de Educație Fizică și Sport, creată în 2001-2009,
bine, chibzuită, consultată, astfel ca această să producă un efect care, de asemenea, dispune de infrastructura necesară, clădiri,
săli de sport.
pozitiv în domeniul vizat”, a subliniat Batrîncea.
De asemenea, Batrîncea a criticat faptul că guvernarea găsește
UNIVERSITATEA DIN TARACLIA
bani pentru finanțarea ministerelor noi create care costă bugetul
Potrivit lui Batrîncea, și Universitatea din Taraclia, fondată
public zeci și sute de milioane de lei, dar nu găsește bani pentru
ca un simbol al prieteniei dintre Moldova și Bulgaria, poate fi
învățămîntul superior.
păstrată, mai ales că guvernul bulgar și-a manifestat interesul s-o
finanțeze.
IMOBILE MULTDORITE
Totodată deputatul PSRM a menționat că unele surse vorbesc
NU FACEȚI FAȚĂ – PLECAȚI!
despre substratul acestor reforme care ascund planuri în raport
”Această pretinsă reformă va aduce doar daune, deoarece vom
cu bunurile imobile ale universităților, spre exemplu în raport cu
terenurile impresionante și căminele pentru studenți din centrul pierde corpul de profesori, vom pierde tineretul nostru și nu se
capitalei ale Universității Agrare, unde se preconizează amplasa- știe ce beneficii economice va avea statul. Iar dacă guvernarea
rea a două agenții de stat, iar anumite loturi prezintă interes mare nu poate asigura o gestionare adecvată a domeniului – să plepentru sectorul privat. Batrîncea a cerut explicații de la guverna- ce!”, a concluzionat Batrîncea, adăugînd că socialiștii vor informa opinia publică despre acțiunile întreprinse de guvernare în
re vizavi de acest subiect.
domeniul dat.

FLASH-MOB - MINISTERUL UNIVERSITĂȚILOR LICHIDATE

Activiștii „Gărzii tinere” au organizat un flashmob lîngă sediul Guvernului Republicii Moldova.
Participanții la acțiune s-au pronunțat ferm împotriva intenției Ministerului Educației și Cercetării de a reduce semnificativ numărul instituțiilor
universitare în cadrul procesului de „optimizare”.
Autoritățile intenționează nu doar să închidă peste
20 de universități, dar și să concedieze o parte considerabilă a angajaților, adică să crească
numărul șomerilor în țară.
În cadrul evenimentului a fost exprimată ideea că regimul condus de Maia Sandu repetă
acțiunile pe care le-a întreprins în anii trecuți,
cînd în toată țara s-au închis școli sub pretextul
„optimizării”. Astăzi, ei au trecut de la școli la
universități. „Această guvernare nu are nevoie de
profesioniști în țară, ci de o turmă pe care ar putea s-o conducă”, au spus reprezentanții „Gărzii
tinere” la miting.
www.socialistii.md

Participanții la flash-mob au scandat „Mai multe
universități – mai puțini miniștri”, „Oamenii inculți
sunt convenabili unui guvern criminal”, „Moldova
nu are nevoie de creierul meu”, „Guvernul vrea să
ne facă inculți” ș.a.
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SOCIALIȘTII AU CINSTIT MEMORIA
CELOR CĂZUTI ÎN MARELE RĂZBOI PENTRU APĂRAREA PATRIEI

Pe data de 22 iunie, de Ziua comemorării victimelor
fascismului, conducerea Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova, mai mulți deputați, consilieri
municipali, activiști ai PSRM și ai organizației de
tineret ”Garda Tînără” au depus flori la complexul
memorial ”Eternitate” din Chișinău, cinstind
memoria milioanelor de oameni care și-au pierdut
viața în Marele Război pentru Apărarea Patriei.

”Ceea ce s-a întîmplat în acea perioadă ne demonstrează cît de firavă poate fi omenirea în fața unor provocări.
De datoria noastră este să transmitem generației tinere
memoria despre acele evenimente ca astfel de tragedii să

nu se mai repete.”, a menționat Grigore Novac, deputat
PSRM, membru al Comitetului Executiv PSRM.
În dimineața zilei de 22 iunie 1941, fără a declara război, Germania Nazistă a atacat Uniunea Sovietică. În
această zi a început Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941-1945), care a devenit un război de eliberare
pentru popoarele URSS și a dus la înfrîngerea trupelor
naziste și predarea necondiționată a Germaniei în cel deal doilea război mondial.
În acel război nemilos au participat sute de mii de
moldoveni, 85 de mii dintre care au fost decorați pentru eroismul de care au dat dovadă pe cîmpul de luptă.

MEMORIA DESPRE ȘTEFAN CEL MARE
ȘI FAPTELE SALE EROICE

La 2 iulie, s-au împlinit 518 ani de la trecerea în neființă a lui Ștefan
cel Mare și Sfînt, cel mai de seamă Domnitor al Moldovei.
Cu acest prilej, membrii Comitetului Executiv al PSRM împreună
cu deputații PSRM din Parlament au depus flori la monumentul lui
Ștefan cel Mare și Sfînt din orașul Bălți.
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Totodată, mai mulți membri ai PSRM,
alături de reprezentanții Mișcării naționale
„Voievod” au depus flori la monumentul
marelui Domnitor din grădina publica
”Ștefan cel Mare” din Chișinău.
Ștefan cel Mare și Sfînt a fost una dintre cele mai remarcabile personalități din
istoria statului moldovenesc. El a cîștigat
numeroase bătălii, a edificat cetăți, biserici și mănăstiri, a dus faima Moldovei în
lume.
Poporul moldovenesc se mîndrește cu
un asemenea strămoș, dar și mai important
– viața sa, faptele sale eroice, grija pentru
Moldova trebuie să fie un exemplu pentru viitoarele generații, pentru toți politicienii din zilele de astăzi și a celor care vor
veni mîine.

MOLDOVA ARE VIITOR
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VLAD BATRÎNCEA A SOLICITAT CONSILIULUI EUROPEI

SĂ MONITORIZEZE ACȚIUNILE ANTIDEMOCRATICE ALE AUTORITĂȚILOR DIN MOLDOVA
În marja evenimentelor sesiunii de vară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,
Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului, secretar executiv al PSRM, alături
de Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, a avut mai multe întrevederi, inclusiv
cu Tiny Kox, Presedintele APCE, și Pierre-Alain Fridez, coraportor al APCE pentru
Republica Moldova.
Parlamentarul moldovean a atras
atenția asupra numeroaselor derapaje ale actualei guvernări de la statul de drept și angajamentele sale
internaționale.
Vlad Batrîncea a relatat despre lipsa dialogului politic dintre guvernare
și opoziție, dintre autoritățile centrale
și locale, despre atacurile la autonomia
locală. Au fost menționate persecuțiile

politice ale opoziției, deschiderea mai
multor dosare motivate politic etc.
Vice-președintele
Parlamentului a solicitat CoE să monitorizeze cu
strictețe acțiunile guvernării Republicii
Moldova în vederea neadmiterii instaurării dictaturii și creării unor precedente
extrem de periculoase pentru stabilitatea democrației și statului de drept.

ÎNTREVEDERE CU ȘEFUL MISIUNII OSCE
Vlad Batrîncea, secretar executiv al PSRM,
vicepreședinte al Parlamentului Republicii
Moldova, împreună cu Olga Cebotari, membru
al Comitetului Executiv al PSRM, au avut o
întrevedere cu șeful Misiunii OSCE în Republica
Moldova, Klaus Neukirch.

Părțile au discutat o gamă
largă de chestiuni legate de
reglementarea transnistreană,
inclusiv inițiativele opoziției
lansate în cadrul Comisiei parlamentare speciale de
monitorizare și control parlamentar asupra realizării
politicii de reintegrare a Republicii Moldova. În calitate
de vicepreședinte al Comisiei, Vlad Batrîncea a exprimat

recunoștință pentru eforturile
depuse de OSCE în asigurarea păcii și securității în regiune.
Olga Cebotari a subliniat că reglementarea pașnică,
cuprinzătoare și durabilă a
conflictului
transnistrean
și reintegrarea țării în hotarele recunoscute pe plan
internațional – fac parte din
prioritățile PSRM.

VASILE BOLEA A PARTICIPAT LA ȘEDINȚA
COMITETULUI ADUNĂRII PARLAMENTARE A OSCE
Deputatul socialist, Vasile Bolea, a participat pe 3 iulie curent la lucrările Comitetului comun pentru economie,
știință, tehnologie și ecologie, care s-a desfășurat în cadrul celei de-a 29 sesiuni a Adunării Parlamentare OSCE.

Deputatul a comunicat pe pagina sa de
socializare că în cadrul reuniunii au fost
discutate problemele economice legate de
ruperea lanțurilor logistice de furnizare a
resurselor energetice.
Majoritatea delegaților din statele
membre ale AP OSCE sunt îngrijorați
de această situație dificilă. Majoritatea
vorbitorilor au expus ideea că politica
sancțiunilor bate puternic în țările care
nu sunt parte a conflictelor, țărilor cu o
economie mica. În ceea ce ține de rezol-

www.socialistii.md

varea problemelor energetice, majoritatea
delegaților recunosc că pe termen scurt nu
există alternativă hidrocarburilor.
De asemenea, în cadrul Adunării Parlamentare a OSCE, Vasile Bolea, a purtat
o discuție cu vicepreședintele AP OSCE,
Askar Shakirov cu care a discutat despre
situația din Republica Moldova și din regiune. Parlamentarul moldovean a atras
atenția asupra problemelor cu care se confruntă populația țării noastre.
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OLGA CEBOTARI A VIZITAT UN CENTRU
DE PLASAMENT PENTRU REFUGIAȚI
În cadrul discuțiilor cu voluntarii centrului, reprezentanCu ocazia Zilei Mondiale a Refugiaților, instituită de
Organizația Națiunilor Unite, Olga Cebotari, ex-viceprim- tul socialiștilor s-a interesat în privința istoriilor acestora și
ministru al Guvenului RM, membru al Comitetului Executiv și-a exprimat încrederea că fiecare cetățean din orice țară
al PSRM, a vizitat centrul de plasament provizoriu pentru are dreptul la securitate și ajutor.
refugiați “Patria-Lukoil” din capitală.

ÎNTREVEDERE CU ACTIVIȘTII ”GĂRZII TINERE”

În parcul Dendrariu din capitală,
Olga Cebotari, membrul Comitetului
Executiv al PSRM, a avut o discuție
interactivă cu activiștii organizației de
tineret a PSRM ”Garda Tînără”, printre
care studenți și tineri specialiști.
În cadrul dialogului a fost efectuat un schimb de opinii
cu privire la rolul Partidului Socialiștilor în apărarea intereselor cetățenilor, la oportunitățile oferite tinerilor de a
influența procesele de dezvoltare a Republicii Moldova,
precum și situația social-economică din țară. Olga Cebotari le-a vorbit celor prezenți despre reformele din cadrul
partidului și despre sarcinile pentru viitorul apropiat.

“Este foarte important
să înțelegeți că ideile și
eforturile voastre sunt la fel
de însemnate pentru partid
ca și ale celorlalți membri.
Vă suntem recunoscători
pentru activism și
implicare, pentru energie și
poziția civică și, recunosc,
că toate acțiunile pe care
le întreprinde PSRM,
sunt pentru voi, pentru
viitorul Moldovei”
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SONDAJ:

Sondajul a fost realizat în perioada 15-23 iunie, la care au participat 1.095 de respondenți.
Marja de eroare: +/- 2.9%
Sondajul a fost realizat de compania iData.

RATINGUL FORMAȚIUNILOR POLITICE

26,3%

22,6%

12,8 %

2,0 %

PSRM

PAS

ȘOR

Platforma
DA

ACTUALUL REGIM NU POATE TOLERA FAPTUL CĂ PSRM
SE AFLĂ ÎN TOPUL PREFERINȚELOR CETĂȚENILOR
Despre acest lucru a vorbit în
cadrul emisiunii ”Tema” de la
postul de televiziune ”Primul
în Moldova”, Olga Cebotari,
membru al Comitetului Executiv
al PSRM, ex-viceprim ministru
pentru Reintegrare, comentînd
comportamentul vicios al
guvernării față de opoziție.

Potrivit Olgăi Cebotari, în orice
stat democratic trebuie să existe un

echilibru politic asigurat de opoziție
care trebuie să vină cu critici și propuneri la adresa guvernării.
”Cu regret, actualmente în Moldova opoziția este supusă unor presiuni, în Parlament nu sunt examinate
inițiativele legislative ale opoziției,
împotriva celei mai mari forțe de
opoziție sunt organizate atacuri media”.

În opinia reprezentantului PSRM
faptul că ultimele sondaje plasează
Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova pe primul loc în preferințele
cetățenilor, este unul din motivele
care determină guvernarea să atace
opoziția în acest mod.

MOLDOVA NU TREBUIE
SĂ SE RETRAGĂ DIN CSI
În opinia Olgăi Cebotari, ex-viceprim ministru pentru Reintegrare, membru al Comitetului Executiv al PSRM, Comunitatea Statelor Independente
este o organizație importantă în regiune iar Moldova se bucură de mai multe
avantaje fiind membru al acestei structuri.
Potrivit ei este vorba despre regimul fără vize cu țările din comunitate,
zona de liber schimb CSI, încheierea mai multor acorduri de colaborare în
domeniul social, migrație etc., acțiunea cărora ar putea să se încheie odată cu
retragerea din CSI, fapt ce ar conduce la consecințe neprevăzute.

www.socialistii.md

OLGA CEBOTARI
Membru al Comitetului
Executiv al PSRM
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PAS A PRIVAT PENSIONARII
DE AJUTORUL UNIC
DE 1 000 DE LEI
GUVERNUL PAS NU ARE BANI SĂ ALOCE CÎTE O MIE
DE LEI DE DOUĂ ORI PE AN BĂTRÎNILOR
ȘI PERSOANELOR NEVOIAȘE

În avizul negativ, elaborat de Guvern la proiectul PSRM care prevede acordarea unui suport financiar unic de 1 000 de lei beneficiarilor de
pensii și alocații sociale de stat cu prilejul sărbătorilor de Paște și Zilei
Internaționale a Persoanelor în Etate, se menționează că prevederile
proiectului implică alocări de mijloace financiare suplimentare pe care
statul nu și le poate permite.

GUVERNAREA PAS CONSIDERĂ

CĂ PENSIONARII NU AU NEVOIE DE PÎINE
GUVERNUL GAVRILIȚA A RESPINS
INIȚIATIVA DEPUTAȚILOR PSRM CARE
PREVEDE ALOCAREA UNEI INDEMNIZAȚII
LUNARE DE 100 DE LEI PENTRU UNELE
CATEGORII DE CETĂȚENI SOCIALMENTE
VULNERABILI

Guvernul susține că propunerea privind
compensarea majorării prețurilor la
pîine are impact asupra bugetului de
stat și necesită identificarea mijloacelor
financiare suplimentare, motiv pentru
care proiectul nu poate fi susținut.

NATALIA GAVRILIȚA

IRINA LOZOVAN:
GUVERNĂRII NU-I PASĂ DE AGRARIENI
PRODUCĂTORII AGRICOLI ÎNTÎMPINĂ DIFICULTĂȚI LA EXPORTUL
PRODUSELOR DE ANUL TRECUT, IAR ÎN SCURT TIMP O SĂ AVEM O
ROADĂ NOUĂ, PE CARE NU VOR AVEA UNDE SĂ O VÎNDĂ. DESPRE
ACEASTA A DECLARAT DEPUTATUL PSRM, IRINA LOZOVAN, ÎN PLENUL
PARLAMENTULUI, UNDE A FOST DEZBĂTUTĂ MOȚIUNEA SIMPLĂ
ÎMPOTRIVA MINISTRULUI AGRICULTURII, VIOREL GHERCIU.

“Cireașa și căpșuna se strică pe
dealuri, iar noi vindem în magazine
mere poloneze, cireși și căpșuni din
Turcia sau Olanda. Oamenii au început să distrugă livezile. De ce se

întîmplă acest lucru? Despre prețuri
la carburanți nici nu vreau să discut,
sunt exagerat de mari. Îngrășămintele
s-au scumpit de cîteva ori, iar noi exportăm porumb și importăm mălai!

