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VLAD BATRÎNCEA: NE MIȘCĂM CU PAȘI 
RAPIZI SPRE UN REGIM TOTALITAR ȘI 

DISTRUGEREA PUTERII LOCALE
Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, a 
menționat că reforma administrativă promovată de guvernare este absolut 
ilegală, netransparentă, contravine tuturor standardelor europene și este realizată 
de „cei care vor să domine în teritorii, așa cum se întâmplă și cu reforma în 
justiție și în alte domenii.

”Noi nu vom permite distrugerea administrației publice locale. Vom lupta prin 
toate metodele legale pentru fiecare raion, fiecare primar și fiecare consilier”.

Socialiștii protestează în întreaga țară împotriva reformei administrației publice locale

A DEMARAT COLECTAREA SEMNĂTURILOR 
ÎMPOTRIVA REFORMEI ADMINISTRAȚIEI  

PUBLICE LOCALE
În localitățile țării a demarat campania de colectare a semnăturilor 
împotriva reformei administrației publice locale, promovate de 
guvernare. 

Amintim, că PSRM s-a declarat ferm împotriva acțiunilor autorităților 
centrale de a realiza reforma administrației publice locale, fără a consulta 
societatea, administrațiile locale, experții în domeniu.
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GUVERNAREA S-A TRANSFORMAT DEFINITIV ÎNTR-UN REGIM

   Transmit sincere felicitări aripii de tineret a Partidului Socialiștilor, mișcării ”Garda 
Tânără”, cu prilejul marcării a 11 ani de la creare!
Sunt mândru de faptul că personal am participat la crearea acestei organizații. Sunt 
recunoscător fiecărui membru al Gărzii Tinere care a fost alături de noi în toți acești ani.    
Împreună am organizat proteste, am acordat asistență veteranilor de război, am înfăptuit 
multe lucruri frumoase în vederea realizării obiectivelor pe care ni le-am propus.
Dragi membri ai organizației ”Garda Tânără”, adresez fiecăruia dintre voi sincere felicitări 
cu ocazia zilei de naștere a organizației. Astăzi, când țara noastră, societatea în ansamblu, 
Partidul Socialiștilor trece prin momente de grele încercări, avem de rezolvat sarcini foarte 
dificile, dar vom depăși toate obstacolele așa cum am făcut-o pe parcursul celor unsprezece 
ani. Sprijin ne va fi energia noastră tânără, credința în idealurile noastre și dorința de a 
schimba viața țării noastre spre bine.

POLITICIENII ȘI EXPERȚII OPTEAZĂ PENTRU CONSOLIDAREA STATUTULUI DE 
NEUTRALITATE PERMANENTĂ A RM

Cu prilejul Zilei Internaționale a Neutralității, instituită de ONU la 12 decembrie, fracțiunea 
Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a organizat în Parlamentul Republicii Moldova o masă 
rotundă cu genericul: „Neutralitatea permanentă a Republicii Moldova: rolul și importanța în 
arhitectura modernă a securității europene”.

La eveniment au participat reprezentanți ai puterii legislative a Republicii Moldova, experți în 
securitate, avocați specializați în dreptul constituțional și internațional, politologi și reprezentanți ai 
comunității științifice, precum și studenți ai universităților din capitală care studiază dreptul 
internațional. Evenimentul a fost moderat de Adrian Albu, deputat BCS, membru al Comisiei 
securitate națională, apărare și ordine publică.

Cu un cuvânt de salut în adresa participanților mesei-rotunde au venit președintele fracțiunii 
parlamentare a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Zinaida Greceanîi și vicepreședintele 
Parlamentului, secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea, care au îndemnat guvernarea să revină 
la examinarea proiectului de lege privind neutralitatea permanentă, propus de BCS.

VLAD BATRÎNCEA A FELICITAT „GARDA TÂNĂRĂ” CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 11-A 

Partidul Socialiștilor condamnă actul de samavolnicie al așa-numitei „Comisii pentru Situații Excepționale” 
care a decis închiderea a șase posturi TV independente.

Absolut nemotivat, încălcând grav normele internaționale și legislația Republicii Moldova, regimul Maiei 
Sandu face o curățare a mass-media din țara noastră și instituie o cenzură politică totală, în interesul 
partidului de la guvernare. Luarea unei asemenea decizii prin intermediul Comisiei pentru Situații 
Excepționale este o acțiune de nihilism juridic. 
Amintim că prim-ministrul Natalia Gavrilița, de la tribuna Parlamentului, a garantat că starea de urgență 
este solicitată doar pentru soluționarea problemelor energetice și nu va fi utilizată pentru restricționarea 
drepturilor și libertăților cetățenilor Republicii Moldova. Închiderea posturilor tv de opoziție demonstrează 
încă o dată lașitatea, lipsa de scrupule și ipocrizia regimului de la guvernare.

   În sprijinul acestei inițiative, socialiștii au colectat 208 mii de semnături ale cetățenilor din întreaga țară, a 
remarcat Vladimir Odnostalco, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
   Perioada de aplicare a legii este de la 1 noiembrie 2022 până la 31 martie 2023. Documentul se referă la 
facturile pentru gaz, încălzire centralizată, electricitate.
    De acest moratoriu vor putea beneficia cetățenii din două cele mai mari categorii ale populației – cei care au 
fost incluși în categoriile cu cel mai înalt și înalt grad de vulnerabilitate.
    În total, este vorba despre peste 1,1 milioane de cetățeni care, datorită legii, au posibilitatea de a amâna plata 
facturilor fără a fi deconectați de la serviciile locativ comunale.
    Totuși, legea nu oferă dreptul consumatorilor de a se refuza complet de la plata facturilor. 
    Este important de menționat că legea se referă la datoriile acumulate în perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie 
2023. Ulterior, datoria trebuie achitată.

GRAȚIE INIȚIATIVEI SOCIALIȘTILOR MAJORITATEA CETĂȚENILOR NU VOR PUTEA FI 
DECONECTAȚI DE LA UTILITĂȚI ÎN PERIOADA RECE

Olga Cebotari, membră a Comitetului Executiv al 
PSRM, a chemat toate forțele politice responsabile să respecte 
Constituția și alegerea cetățenilor în favoarea continuării unei 
politici neutre, să consolideze și să dezvolte neutralitatea 
permanentă a Republicii Moldova, în conformitate cu 
prevederile constituționale.

Participanții la eveniment s-au exprimat în favoarea 
consolidării și recunoașterii statutului de neutralitate 
permanentă la nivel internațional în vederea asigurării 
securității și stabilității strategice a Republicii Moldova în 
contextul noului sistem european de securitate.
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PREȘEDINȚII DE RAIOANE SUNT ÎMPOTRIVA REFORMEI ADMINISTRATIVE 
PLANIFICATE DE GUVERNARE

Irina Lozovan, deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova a 
supus criticei reforma promovată de 
autorități de a trece instituțiile 
medico-sanitare ale țării din 
gestiunea consiliilor raionale în 
gestiunea ministerului Sănătății.

În opinia sa, astfel de reforme nu pot 
fi promovate fără acordul consiliilor 
raionale, fără a se ține cont de 
părerea pacienților, a personalului 
medical, a autorităților locale. 

”Eu sunt sigură că după această ”minunată” reformă, spitalele vor 
dispărea cu totul, iar oamenii de la sate vor fi nevoiți să facă cale lungă 
spre centrele raionale doar ca să obțină o consultație la medic”, a 
menționat Lozovan, adăugând că lumea cunoaște finalitatea reformelor 
anterioare, inclusiv cea de optimizare a școlilor.

Deputatul BCS a remarcat că după școli și spitale, se va ajunge la 
dispariția satelor.

”Opriți-vă cât nu e târziu, ridicați salariile medicilor, creați condiții 
bune pentru pacienți, altfel poporul nu vă va ierta dispariția școlilor, a 
spitalelor, a satelor și veți rămâne pentru totdeauna în istorie nu 
făuritori, nu reformatori mari, ci distrugători ai propriei țări”, a 
concluzionat Irina Lozovan.

Petru Burduja, deputat PSRM, a 
criticat proiectul legii bugetului de 
stat pentru anul 2023. 

Socialiștii au preîntâmpinat că 
țara merge într-o incertitudine totală 
în condițiile în care ministerul 
Economiei propunea o inflație de 
6%, în timp ce BNM publicase o 
inflație nu mai mică de 15%.

IRINA LOZOVAN: CU ASEMENEA REFORME 
VEȚI RĂMÂNE ÎN ISTORIE DREPT 
DISTRUGĂTORI AI PROPRIEI ȚĂRI

PETRU BURDUJA: DATORIA EXTERNĂ A 
STATULUI A ATINS CIFRA RECORD DE 
101 MLD. LEI

Dorin Pavaloi, vicepreședintele 
raionului Briceni a menționat că 
toate acțiunile autorităților din ultimii 
ani nu vizează îmbunătățirea vieții 
cetățenilor, ci subordonarea acelor 
structuri pe care încă nu le 
controlează, dar doresc să le 
folosească în interesele lor politice.

Dorin Pavaloi a criticat afirmațiile 
autorilor așa-numitei reforme a 
sănătății că se dorește aducerea 
serviciilor medicale mai aproape de 
oameni. 

”Dar cine este mai aproape de 
oameni decât autoritățile locale? Ei 
sunt cei care reacționează cel mai 
rapid. O dovadă în acest sens este și 
activitatea instituțiilor medicale 
raionale în pandemie. Însă guvernul 
nu este interesat de oameni, ci de 
instrumentele ce vor fi folosite în 
timpul alegerilor”, a subliniat Dorin 
Pavaloi.

Vicepreședintele raionului 
Taraclia, Lazari Dermenji, a 
contrazis opinia ministrului Sănătății, 
Ala Nemerenco, potrivit căreia lipsa 
de medici în spitalele raionale este 
cauzată de lipsa investițiilor în 
acestea.

”Nu este adevărat. Am investit bani 
mari în dotarea și renovarea 
spitalelor, dar medici așa și nu-s. 
Dacă vom transmite spitalele în 
subordinea ministerului, acestea în 
scurt timp vor fi lichidate. Nu putem 
accepta acest lucru”, a subliniat 
vicepreședintele.

Președintele raionului Edineț, 
Nicolae Melnic, este convins că așa-
numita reformă a ministerului 
Sănătății va conduce la dispariția 
multor spitale. 

El s-a adresat autorilor proiectului cu 
întrebarea: de ce reforma vizează doar 
spitalele care se află într-o situație 
mai bună, în care s-au investit fonduri 
semnificative, dar nu se spune nimic 
despre centrele de medici de familie, 
unde există multe probleme.

„Este un atac raider asupra bunurilor 
ce aparțin nu consiliilor raionale, dar 
fiecărui cetățean în parte, din fiecare 
raion. Ce urmează? După medicină 
vor distruge învățământul, asistența 
socială? Vor muri satele”, a spus 
Melnic.

Deputatul a atras atenția la efectele periculoase ale proiectului bugetului de 
stat, prezentat în prima lectură, pentru viitorul țării noastre.

”Deficitul bugetar este totalmente acoperit din surse împrumutate. Apropo, 
în anul curent datoria externă a statului a atins cifra record de 101 mld. lei și 
doar în 2022 ați preluat 19 mld. lei care vor fi întorși de strănepoții noștri”, a 
atenționat Burduja.

În această situație, socialistul a îndemnat ministrul de Finanțe să investească 
în domeniile care asigură venturi la buget, or 87,7 % de completări bugetare 
provin din impozite și taxe.

”Anume aici trebuie de investit – în parcuri industriale, întreprinderi 
industriale multifuncționale, în procesarea producției agricole, acolo unde vom 
avea plus valoare, plus produs, plus venituri bugetare și nu din surse 
împrumutate pe care nu se știe cine le va întoarce”, a subliniat deputatul.

Alexei Vasilean, președintele 
raionului Drochia, a atras atenția 
asupra vitezei cu care majoritatea 
parlamentară a adoptat în prima 
lectură proiectul de lege cu privire la 
reforma ocrotirii sănătății, fără a 
organiza audieri publice, fără a ține 
cont de opinia autorităților locale care 
sunt fondatorii spitalelor raionale. 

Potrivit acestuia, reforma propusă nu 
înseamnă altceva decât politizare, 
subordonare și, pe final, închiderea și 
lichidarea instituțiilor medicale.

”Proiectul de lege contravine 
articolului 109 din Constituție cu 
privire la principiile de bază a 
administrației publice locale și 
înseamnă centralizarea puterii în 
mâinile majorității de la guvernare”, a 
subliniat președintele raionului, 
îndemnând deputații Parlamentului să 
nu voteze această lege 
neconstituțională.
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Am optat mereu pentru extinderea 
cooperării cu CSI și Uniunea 
Economică Eurasiatică, relații 
strategice cu Rusia, pentru că fără de 
aceasta țara noastră nu va supraviețui 
economic, social, energetic.

Cu regret, după venirea la guvernare 
a Președintelui Maia Sandu și PAS, 
Moldova a devenit a doua țară după 
Ucraina care nu participă la reuniunile 
CSI.

DECLARAȚIA PSRM: TEZELE PRINCIPALE IGOR DODON: NIMENI NU NE VA 
PUTEA ÎNLOCUI PIAȚA RUSĂ 

Cooperarea cu Federația Rusă a fost blocată, deși multe probleme ar 
putea fi rezolvate în cadrul acesteia, în special cele legate de economie. 
Platforma UEEA, unde Moldova a primit statut de observator pe timpul 
președinției mele, la fel nu este utilizată. O asemenea politică este promovată 
la comanda cercurilor străine și contravine intereselor țării noastre.

Abordarea respectivă a dus  deja la faptul că mulți exportatori moldoveni 
de produse agroindustriale au pierdut piețele de desfacere, prețurile la gaze și 
alte resurse energetice, achiziționate din Rusia, au crescut, iar economia țării 
s-a pomenit în una dintre cele mai grave crize din ultimii ani.

Sunt uneori numit politician pro-rus, deși sunt pro-moldovean și cred că
țara noastră mică, a cărei Constituție prevede statutul de neutralitate, trebuie 
să dezvolte relații de prietenie atât cu Occidentul, cât și cu Estul. Dar cu 
Rusia trebuie să construim relații de parteneriat strategic, în ciuda 
complexității situației în care ne-am pomenit din cauza conflictului din 
Ucraina.

Este imposibil să înlocuiți piața rusă pentru țara noastră. Dacă va fi 
închisă pentru prea mult timp, se vor bloca sectoare întregi ale economiei, în 
care s-au investit miliarde de dolari în ultimii ani. Prețurile la energie depind 
și de relațiile cu Rusia, or, acesta este principalul motiv al crizei severe din 
economia Moldovei. Atenționez că Ungaria, Serbia și alte țări europene 
cumpără gaz de câteva ori mai ieftin decât noi. Este foarte ușor să distrugi o 
relație cu cineva, chiar dacă aceasta a fost construită timp de decenii. Va fi 
mult mai greu de restabilit raporturile deteriorate. Dar noi, cu certitudine, 
vom reîntregi relațiile de care țara noastră are o nevoie atât de mare, atât cu 
Federația Rusă, cât și cu partenerii noștri tradiționali din CSI și Uniunea 
Economică Eurasiatică.

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova!
Dragi compatrioți!

Anul 2022 rămâne în istorie. A fost unul dintre cei mai dificili ani pentru noi toți, pentru țara noastră și pentru întreaga lume.

Cu toate acestea, multe am învățat în această perioadă de timp. Am devenit mai maturi, mai responsabili și mai puternici. Am învățat să prețuim 
viața și sănătatea celor dragi.

Anul care vine - 2023, ne va aduce noi speranțe, noi bucurii și noi provocări. Dar, sincer ne dorim cu toții ca acesta să fie mai bun decât cel 
precedent. Vă îndemnăm ca în noul an să dăm dovadă de mai multă mărinimie, înțelepciune, să apreciem la justa valoare tot ce ne oferă viața, să 
avem grijă de părinții și copiii noștri, să-i susținem pe toți cei care au nevoie de atenția și căldura noastră.

Anul Nou 2023 la ușă bate. Fie ca toate dorințele pe care ni le-am pus în noaptea de Revelion – să devină realitate!

La mulți ani, dragi concetățeni!

COMITETUL EXECUTIV AL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR 
din 

REPUBLICA MOLDOVA

Partidul Socialiștilor condamnă ferm instaurarea unui regim dictatorial în 
țară, suprimarea libertății de exprimare și lupta cu cei care gândesc altfel. 
Condamnăm instituirea cenzurii politice și închiderea a șase canale TV 
independente. Vom insista pe abrogarea tuturor legilor și deciziilor 
Guvernului care restricționează libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor 
de a recepționa liber informația.

Partidul Socialiștilor respectă cu strictețe principiul constituțional al 
neutralității Republicii Moldova și condamnă orice chemare de a renunța la 
statutul de neutralitate al țării noastre. Neutralitatea este valoarea noastră 
fundamentală. Nu trebuie să ne implicăm în conflicte străine, care nu se 
referă la țara noastră, susținând o parte sau alta din conflict. Anume o 
asemenea poziție ne va asigura securitatea și pacea în țară.

Partidul Socialiștilor consideră că întreaga responsabilitate pentru eșecul 
politicilor promovate în domeniul economic o poartă conducerea țării. 
Actuala criză economică este o consecință directă a refuzului guvernării, în 
frunte cu președintele Maia Sandu, de a rezolva problema gazelor cu 
conducerea Rusiei. 

Partidul Socialiștilor își exprimă dezacordul cu politica externă a 
conducerii Republicii Moldova care se izolează de partenerii noștri 
tradiționali din Est și, inclusiv, de Federația Rusă, principalul nostru partener 
strategic.

Partidul Socialiștilor se opune reformei administrative, care va distruge 
infrastructura socială din raioanele țării. Categoric nu acceptăm lichidarea 
raioanelor și primăriilor din localități, or cetățenii țării nu vor mai avea acces 
la serviciile sociale. Suntem împotriva trecerii sub controlul ministerului 
Sănătății  a spitalelor și a policlinicilor raionale – ceea ce va conduce la 
închiderea instituțiilor medicale. 

Partidul Socialiștilor consideră drept una din principalele sarcini pentru 
2023 - crearea unui front de opoziție comun și organizarea de proteste 
comune la nivel național în vederea contracarării acțiunilor dictatoriale ale 
regimului Sandu, demisiei conducerii țării și obținerii alegerilor prezidențiale 
și parlamentare anticipate.

De asemenea, în anul care vine, Partidul Socialiștilor va acorda o atenție 
sporită pregătirilor către alegerile locale și alegerile bașcanului Autonomiei 
Găgăuze. Pentru aceste funcții, PSRM va desemna candidați competenți și 
responsabili, care sunt devotați localităților lor și oamenilor care locuiesc în 
ele.




