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GRECEANÎII A FĂCUT BILANŢUL
CE A FĂCUT
PARLAMENTUL ÎN
ULTIMA JUMĂTATE DE
AN ŞI CE INIŢIATIVE AU
ÎNAINTAT SOCIALIŞTII
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VIZITĂ LA SFÎNTUL MUNTE ATHOS
DETALII DESPRE
PELERINAJUL LUI IGOR
DODON PE SFÎNTUL
MUNTE. CE AU DĂRUIT ŞI
CE VOR ADUCE PELERINII
CREDINCIOŞILOR
ORTODOCŞI DIN
MOLDOVA.
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TOT MAI PUŢINE VENITURI
ÎN MOLDOVA SCADE
FLUXUL DE VALUTĂ.
DESPRE CONSECINŢELE
ACESTUI FAPT
RELATEAZĂ VLADIMIR
GOLOVATIUC, DOCTOR
ÎN ECONOMIE

PUTEREA A PREGĂTIT DOUĂ
„BOMBE” PENTRU POPULAŢIE

Igor Dodon a criticat dur guvernul Filip
şi a cerut deputaţilor să-l demită din funcție!
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PENTRU

COPII

PENTRU

PENTRU CREDINȚĂ
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LUPTA CEA MARE

PĂRINȚI

- Nu sînt eu de vină! Miliardele
le-am scos împreună cu Şor,
dar ai semnat tu!

PENTRU DREPTATE

IGOR
PENTRU
DODON

ȚARĂ

- Înfundăm ocna cu toţii!

ACCENT
TV
Primul post TV de opoziţie!
ESTE PRIVIT DE TOATĂ ȚARA! UNICUL CANAL TV FĂRĂ CENZURĂ.
ADEVĂRUL ESTE DOAR AICI ȘI DOAR DIN PRIMA SURSĂ.
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SOCIALIȘTII

DEMISIA GUVERNULUI FILIP!

GUVERNUL A PREGĂTIT DOUĂ „BOMBE”
PENTRU POPULAȚIA MOLDOVEI
LIDERUL SOCIALIȘTILOR A ADUS CRITICI DURE LA ADRESA PRIM-MINISTRULUI RM
PAVEL FILIP ÎN ZIUA CÎND ACESTA TREBUIA SĂ FIE DEMIS DE CĂTRE PARLAMENT
PRIN MOȚIUNEA DE CENZURĂ ÎNAINTATĂ DE DEPUTAȚII SOCIALIȘTI.

PARTIDUL DEMOCRAT VA
PLECA, IAR FILIP VA RĂMÎNE
VINOVAT
Liderul socialiștilor a remarcat că
prim-ministrul a fost așteptat în Parlament să prezinte de mai mult timp
raportul de activitate:
- Dle Filip, pe 20 ianuarie majoritatea parlamentară nu v-a permis să
vă afirmați în totalitate. Au votat repejor, au închis ședința și au plecat.
Ați intrat în istorie ca primul Guvern
care a depus jurămîntul în taină, la
miez de noapte. De aceea singur trebuia să veniți cu un raport, nu să vă
chemăm noi.
El a remarcat că Filip a devenit
porta voce a celor care îi stă în spate
și își fac interesele. Dar, dacă Partidul
Democrat va pleca în curînd în istorie, atunci Filip va rămîne în amintire
ca omul care a legiferat furtul secolului, a adăugat Dodon.
- Eu înțeleg totul: circumstanțele,
Partidul Democrat, conjunctura, dar
am mai spus-o și vă mai repet o dată:
la 50 de ani de independenţă a RM,
peste 25 de ani, oamenii vă vor pomeni pe dvs., nu pe Partidul Democrat, nu pe coordonatori, dar pe dvs.
Pentru că dumneavoastră aţi legalizat
acest furt al miliardului, a spus el.
STABILITATE? POATE DOAR
PENTRU PDM!
Președintele PSRM a criticat
poveștile lui Filip, potrivit cărora
Guvernul condus de acesta a reușit să
obțină stabilitate.
- Stabilitate pentru cine? Pentru
Partidul Democrat? Da, pentru PD
este stabilitate şi chiar progres. Voi
aţi acaparat toate instituţiile de stat.
Dar cetățenii ce au obținut?
V-aţi lăudat că aţi micşorat tarifele cu 10%, dar n-aţi răspuns la întrebarea de ce doar cu 10 la sută, dacă
Cuciurgan a scăzut tarifele cu 28 la
sută? Recent, Ministerul Economiei
a semnat un Memorandum cu Union Fenosa despre majorarea tarifelor
spre finele anului curent sau la începutului anului următor. Pe cine vreţi
să minţiţi? Cui aruncați praf în ochi?
Vorbiți de micșorarea prețului la
gaz. Dar cu cît a scăzut prețul de la
Gazprom? Cu 20-25%, iar dacă vorbim de ultimii ani, atunci practic de
două (!!!) ori.
Vorbiți de pensionari. Prețurile au
crescut cu 20-25%, iar voi le-ați dat o
pomană de 10% de la 1 aprilie și nu
spuneți nimic că 40% din pensionari
primesc mai puțin decît pînă la această reformă.
Vorbiţi de creşterea salariilor,
dar salariul real în sectorul bugetar
a scăzut cu – 5%. Vorbiţi de salariile cadrelor medicale… Aţi vorbit cu
medicii? Din cauza reformei care aţi
promovat-o, medicii care au experienţă, cu vechime în muncă, profesi-

2

oniştii, primesc mai puţin după aprobarea acestei legi. Şi aţi dat-o iar în
bară ca şi cu pensionarii, a declarat
Dodon.
La fel de rău stau lucrurile și în
sectorul economic. Datoria de stat va
crește în acest an pînă la 68% - de la
33 miliarde pînă la 56 de miliarde.
Datoria internă cu 300%(!!!), externă – cu 20% și ajunge deja la 42%
din PIB. Agricultorii și producătorii
autohtoni nu simt susținerea statului,
iar exportul producției moldovenești
continuă să scadă, ca și alți indicatori.
Trebuie de remarcat că pentru
demiterea Guvernului Filip, iar defacto Executivul Partidului Democrat, au votat socialiștii, comuniștii
și
liberal-democrații.
Împotriva
inițiativei socialiștilor s-au pronunțat
democrații, liberalii, 14 deputați foști
comuniști, care l-au ales pe Filip, dar
și grupul Leancă, care a semnat recent un acord de colaborare cu majoritatea parlamentară.

- Afirmați că achitați la timp
salariile și pensiile, dar de ce nu
spuneți că săptămînal, cu ajutorul hîrtiilor de valoare, luați
cîte 250 milioane
de lei credit
din sectorul
bancar? Asta
înseamnă
cîte un
miliard
de lei
lunar.

SĂ-I SCUTURĂM DE BANI PE CEI
Anterior acest lucru
CARE I-AU FURAT, INCLUSIV PRIN
constituia 350-400
milioane pe an. Iar
CONFISCAREA TOTALĂ A BUNURILOR
acum un miliard pe
ŞI CEVA VOM ÎNTOARCE. DAR NU
lună!
PUNEŢI MILIARDELE FURATE PE
DOUĂ ”BOMBE” DE LA
Adică, încă 12SPINAREA CETĂȚENILOR!
GUVERNUL FILIP PENTRU
13 miliarde pe an,
CETĂȚENI
fără a lua în consiDar și acest lucru, potrivit lui derare miliardul de
cum procedaţi voi astăzi cu opoziţia,
Dodon, nu este cel mai important. dolari furat. Este o bombă financiară, exact aşa va proceda opoziţia cu voi.
Președintele Partidului Socialiștilor a care va exploda neapărat, și cred că Dosare penale pe numele opoziției
vorbit de două ”bombe” cu efect în- înțelegeți acest lucru, a spus politici- parlamentare și neparlamentare, arestîrziat, pe care Guvernul lui Filip le-a anul.
tări ș.a. Știți despre ce vorbim. Nu
pregătit pentru cetățeni.
faceți acest lucru. De ce căutați prePrima „bombă” –guvernarea vrea
texte să deschideți dosare penale pe
5 RECOMANDĂRI
să transforme în datorie de stat banumele lui Dodon și altor membri ai
PENTRU MAJORITATEA
nii alocați de BNM celor trei bănci
PARLAMENTARĂ ȘI
fracțiunii PSRM? Credeți că nu știm
COORDONATORILOR SĂI
sau ne vom speria?
BILANŢUL GUVERNULUI FILIPÎn cadrul discursului, Igor Do3. Nu vă uitaţi doar spre OcDATORIILE ŢĂRII VOR CREŞTE: don a venit cu cinci recomandări cident. Nu știu pe cine vreți să
pentru majoritatea parlamentară.
amăgiți, dîndu-vă mari europeni. În
DATORIA DE STAT PÎNĂ LA 68% 1. Nu încercaţi cu orice preţ să Europa știu foarte bine cine sînteți.
evitaţi alegerile parlamentare anti- Este așa o vorbă: „Cît nu ai spune
INTERNĂ-CU 300%
cipate. În istorie, în 9 din 10 cazuri, “halva”, mai dulce în gură nu se
EXTERNĂ- CU 20%
cei care au venit la putere prin re- face”. Puteţi să vă scrieţi în frunte
(APROAPE JUMĂTATE DIN PIB) voluţie şi sînge, pleacă pe aceeași “integrare europeană”, asta nu vă va
cale. Utilizaţi acel unic caz şi ple- fi de folos şi nimeni nu vă va crede.
caţi
în mod democratic. Sunteți bene- Alta e problema: aşa de tare doriţi
problematice pentru a acoperi furtul
ficiarii
loviturii de stat din 7 aprilie să fiţi pe placul Occidentului, încît
miliardului.
2009.
Alegerile
anticipate vor fi o daţi cu piciorul în partenerul tradi- Repet faptul că în 25 de ani,
soluție
și
pentru
voi.
cetățenii vor fi nevoiți să întoarcă
ţional, în Rusia. Ce faceți: aprobaţi
2. Nu uitaţi că opoziţia de azi este codul audiovizualului, prin care la
21 de miliarde. De ce vă grăbiți să
transformați această datorie a Băn- guvernarea de mîine. Unii din voi cerința liberalilor interziceţi procii Naționale în una de stat? Banca cred că vor fi la putere veșnic. În gramele în limba rusă, aprobaţi data
Națională este o instituție independe 9 mai drept Ziua
dentă. Rezerva acesteia constituie
Europei. Apropo,
ÎN FIECARE SĂPTĂMÎNĂ, GUVERNUL
1,87 miliarde de dolari, care au scola acest subiect:
ÎMPRUMUTĂ CÎTE 250 DE MILIOANE DE LEI Partidul Socialiştipul să acopere trei luni de import, iar
3 luni de import reprezintă 1 miliard,
lor, la fel ca şi maDIN SECTORUL BANCAR!
și mai rămîn 870 milioane de dolari.
joritatea cetăţeniANTERIOR, ACESTA LUA CÎTE 350-400
De ce vă grăbiți să-i treceți pe umerii
lor Moldovei, vor
MILIOANE-ANUAL.
cetățenilor? Nu vă grăbiți. Peste 4-5
sărbători la 9 Mai
ÎN PREZENT - CÎTE UN MILIARD PE LUNĂ.
ani vom decide ce să facem. Vom lua
Ziua Victoriei, inbanii de la cei care i-au furat, incluACEASTA ESTE O BOMBĂ FINANCIARĂ CARE diferent de decizia
siv prin confiscarea totală a averii, și
MAI DEVREME SAU MAI TÎRZIU VA EXPLODA. pe care o veţi lua.
vom întoarce ceva, dar nu le puneți în
Vă recomand să
cîrca cetățenilor, a remarcat Dodon.
restabiliți, în
Pe lîngă aceasta, în fiecare săp- PDM sunt deputați tineri care se con- regim de urgenţă, relaţiile bitămînă, Guvernul ia cîte 250 milioane sideră foarte norocoși și spun că vor laterale cu Federaţia Rusă. Ați
de lei din băncile comerciale ale țării rezista pînă la capăt. Voi credeți că în pus toate ouăle într-un singur
spatele vostru se află Dumnezeu? Aşa coș, și veți rămîne fără ele, la
pentru a achita pensiile și salariile.
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PENTRU DIZOLVAREA PARLAMENTULUI ȘI ALEGERI ANTICIPATE!
figurat vorbind.
4. Debarasaţi-vă de partenerii voştri
liberali şi unionişti. Cît a mai rămas pînă
la anticipate – jumătate de an, un an, un
an jumătate – vom vedea. Dar scăpați de
miniștrii liberali. Domnule Filip, sunt convins că
atunci cînd căutați bani pentru drumuri, știți că
Chirinciuc îi va fura pe toți, chiar și nisipul din
asfalt. Scăpați de liberalii din Guvern,şi cît mai
repede o veţi face, cu atît mai bine. Apropo, haosul din Chișinău tot va fi pe obrazul Dvs.
5. Să vă ferească Domnul să anulaţi sau să
falsificaţi alegerile prezidenţiale. Este ultima
speranţă a cetăţenilor că vor alege un preşedinte

care nu este membru al acestei guvernări. Dacă
o să le luaţi şi această, ultimă speranţă, se poate
întîmpla ca în cele 9 cazuri din 10, despre care
am vorbit în primul punct.

guverne. Chiar dacă astăzi moţiunea de cenzură
nu este susținută de suficienți deputați, noi vom
continua lupta noastră şi considerăm că unica
soluţie pentru RepubliSARCINA NOASTRĂ DE BAZĂ ESTE
SCOPUL PRINCIPAL –
ca Moldova
SCHIMBAREA CLASEI POLITICE ŞI
ALEGERILE ANTICIPATE!
este schimÎn încheiere, politicianul a
ALEGERI PARLAMENTARE ANTICIPATE barea clasei
amintit că imediat după alegeripolitice prin
le parlamentare din anul 2014,
alegeri parPartidul Socialiștilor s-a declarat în opoziţie, și lamentare anticipate. Pentru o Moldovă cu un
nu are de gînd să-și schimbe decizia.
guvern profesionist, social, şi fără oligarhi, a deConsecvent, prin proteste, votări, clarat Dodon.
moțiuni de cenzură am reușit să demitem cîteva

CELE 5 RECOMANDĂRI ALE LUI IGOR DODON PENTRU MAJORITATEA PARLAMENTARĂ
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Nu încercaţi cu orice preţ să
evitaţi alegerile parlamentare
anticipate.
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Nu uitaţi că opoziţia de azi
este guvernarea de mîine.

Dacă la putere în Moldova va veni un
moldovean patriot, prieten al Rusiei, pe
care noi îl considerăm a fi partenerul
și colegul nostru - Igor Dodon, atunci
situația din Moldova se va schimba radical.
Moldova va ocupa locul obișnuit în familia popoarelor, atît prin orientarea europeană, cît și asiatică. Moldova va fi un cap de pod între Europa și Asia,
între Uniunea Europeană și Rusia, un pod prin care trec
ideile, valorile, oameni, mărfuri, tendințele politice.
Scopul nostru este să arătăm societății din Moldova
simpatia noastră, solidaritatea noastră pentru Igor Dodon
și Partidul Socialiștilor.
Alexandr PROHANOV,
analist politic, publicist,
prezentator TV
Noi, societatea ortodoxă din Rusia, îl
susținem pe Igor Dodon și îl vom susține
la alegerile prezidențiale din Moldova.
Valentin LEBEDEV,
redactor șef al revistei
«Православнаябеседа»
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Nu vă uitaţi doar spre
Occident. Restabiliți urgent
relațiile bilaterale cu
Rusia.
Debarasaţi-vă de
partenerii voştri liberali
şi unionişti.

La alegerile prezidențiale din Moldova nu se va decide problema orientării
geopolitice și bunăstarea poporului
Moldovei, sau problema existenței
statalității moldovenești. La aceste
alegeri se va pune problema privind libertatea sau înrobirea unui popor întreg.
Victoria păpușilor proeuropene se poate ușor transforma pentru Moldova într-un punct de unde nu se poate
întoarce - și atunci generația actuală de moldoveni va
deveni ultima din istorie. În cazul în care în Moldova va veni la putere un politician promoldovean, așa
cum este Igor Dodon, atunci vom face un pas spre
restabilirea vieții normale în arealul nostru comun al
civilizației, în spațiul post-sovietic.
Rusia nu are nevoie de o Moldova săracă, dar înfloritoare, ca fiecare metru pătrat să fie însămînțat și să
înflorească, măcar așa cum a fost în URSS. De aceea îi
susținem pe toți care doresc acest lucru, aici în Moldova. De aceea susținem Partidul Socialiștilor și pe Igor
Dodon.
Mihail DELEAGHIN,
director al Institutului problemelor
de globalizare

Așa se întîmplă în această campanie a alegerilor
prezidențiale, că cel mai
mediatizat și autoritar
lider al electoratului de
stînga este președintele
Partidului Socialiștilor
Igor Dodon. Energic, insistent, mereu în discuții
prin țară, liderul celui mai
mare partid din Parlament (dar și a

celui mai mare partid de opoziție),
orator bun, Igor Dodon conduce în
toate sondajele sociologice. Și dacă
toate partidele de stînga îi vor susține
candidatura, ca un singur candidat al
stîngii, liderul socialiștilor are toate
șansele să cîștige deja din primul tur
al alegerilor prezidențiale.
Boris ȘAPOVALOV,
politolog, publicist, activist civic

Moldova are nevoie în primul rînd, de un președinte
care îi va păstra statalitatea. Nu văd în elita politică moldovenească pe
nimeni, în afară de Igor
Dodon, care ar fi capabil
să oprească transformarea acestei țări vechi și originale, într-o provincie a României – o
formațiune artificială din secolul XIX.
Chiar și acei politicieni moldoveni
care în lupta electorală declară aceleași

scopuri ca și Dodon, au demonstrat de
nenumărate ori, că sunt influențabili.
Aceasta înseamnă că elita mondială se va
„înțelege” ușor cu ei, ceea ce am văzut
de mai multe ori în istoria postsovietică
a Moldovei. Asta înseamnă că a venit
timpul pentru noi politicieni – cei care
nu s-au murdărit de trădarea propriului
electorat.
Dmitri SKORVȚOV,
jurnalist, activist civic,
or. Kiev, Ucraina

IGOR DODON
MOLDOVA ARE VIITOR
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Să vă ferească Domnul
să anulaţi sau să
falsificaţi alegerile
prezidenţiale.

Noi l-am crescut și hrănit pe
domnul Voronin. I-am dat lui
Voronin mulți bani pentru gazificarea Moldovei, pentru diferite pachete economice. Ca
rezultat, Voronin a furat o parte
din acești bani, i-a scos peste hotare cu ajutorul feciorului, dar și a altor structuri, și a fost luat ostatic pentru acești bani și i
s-a spus: „Omule, sau închisoare, de unde nu
vei ieși niciodată, sau scrii în statutul Partidului Comunist că sunteți pentru eurointegrare”.
Oare cît timp îi vom susține pe nu se
știe cine? Astăzi avem în Moldova Partidul
Socialiștilor, care susține deschis prietenia
cu Rusia, cu președintele nostru. Haideți să
nu mizăm iarăși pe zece oameni din diferite
părți. Sunt convins că Igor Dodon, în calitate
de președinte, va fi capabil să restabilească
relațiile de prietenie cu Rusia.
Oleg PAHOLKOV,
membru al comitetului
Dumei de Stat a Federației Ruse

În condițiile agravării conflictelor etnice din
Europa de Est, Moldova are două căi de dezvoltare
strategică. Prima cale – „europeană”. Această cale
va fi legată de reorientarea totală spre valorile
„europene”, renunțarea la suveranitate și trecerea
sub influența României. Ca rezultat, Moldova se
va transforma într-o colonie economică a Uniunii
Europene și colonie politică a SUA, iar elita politică
moldovenească va fi schimbată cu cea română. Această cale noi
am urmat-o în Țările Baltice, unde elita locală a fost schimbată cu
reprezentanții emigranților, care au lichidat suveranitatea țărilor sale
în folosul UE și SUA. A doua cale este păstrarea suveranității țării
și balansarea în politica externă între interesele Uniunii Europene
și Uniunii Euroasiatice. Această cale va păstra elita moldovenească
politică și economică, va păstra suveranitatea poporului moldovenesc.
A doua cale de dezvoltare strategică a Moldovei este legată de
numele lui Igor Dodon. O astfel de părere mi s-a creat după ce am
făcut cunoștință personal cu el la o conferință științifică care a avut
loc la Chișinău și m-am familiarizat cu publicațiile sale. Alegătorii
trebuie să înțeleagă la alegerile prezidențiale din luna octombrie că
ei fac alegerea nu doar dintre anumite persoane, dar vor decide dacă
poporul Moldovei are viitor sau nu.
Alexandr GAPONENKO, președintele
Institutului de cercetări europene, or. Riga, Letonia

PENTRU COPII, PENTRU PĂRINȚI,
PENTRU DREPTATE, PENTRU ȚARĂ!
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PENTRU

PENTRU COPII! PENTRU PĂRINŢI!

La 1 septembrie începe un nou an de studii. Guvernul ţării le-a oferit copiilor, părinţilor şi profesorilor
un nou „cadou”: alte cîteva şcoli vor fi închise, inclusiv
şcoala din satul Novotroiţcoe, locuitorii căruia au protestat împotriva închiderii timp de cîteva luni. În total, în
ultimii ani, în rezultatul „optimizării”, şi-au încetat activitatea circa 200 de şcoli. Mai mult de o mie de profesori
au fost aruncaţi în stradă.
În şcolile rămase copiii îşi fac studiile în condiţii extrem de dificile. Mai multe clădiri şcolare necesită repa-

PRIORITATE NAȚIONALĂ
PENTRU PSRM

raţii capitale imediate. În multe şcoli nu funcţionează sistemele de încălzire. În 60% din şcoli
veceurile sînt amplasate în curtea instituţiei
de învăţămînt. În şcoli se resimte un deficit
de pedagogi calificaţi: în unele instituţii învăţătorii de
educaţie fizică predau matematica, fizica şi geografia. În
şcoli se înregistrează o insuficienţă de materiale didactice, echipamente de laborator şi multe altele.
O situaţie critică se înregistrează în sfera învăţămîntului superior. Începînd cu 1 septembrie, mai multe uni-

versităţi au majorat brusc costul studiilor prin contract.
Astfel, costul unui an de studii la specialitatea stomatologie, împreună cu materialele didactice, va constitui 37
mii de lei. Astfel, în cinci ani de studii, studentul ce-şi
face studiile în bază de contract, va avea de achitat 185
mii de lei.

MAJORAREA INDEMNIZAŢIILOR
PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI

STOP ÎNCHIDERII ŞCOLILOR

Fiecare localitate trebuie să dispună de şcoală
primară.

STATUT DE FUNCŢIONARI PUBLICI
PENTRU PROFESORI

Proiectul legii cu privire la majorarea alocaţiilor lunare
pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani – de la
440 lei pînă la 540 lei.

ŞCOALA ÎMPOTRIVA DROGURILOR

Profesorii şcolari trebuie să obţină statut de
funcţionari publici, cu salarii și garanţii sociale
corespunzătoare.

Socialiştii au participat la lansarea şi realizarea
proiectului „Şcoala împotriva drogurilor”. Scopul
proiectului: promovarea unui mod de viaţă
sănătos şi lupta cu narcomania, alcoolismul şi
fumatul în mediul şcolar.

MANUALE GRATUITE

STOP PROPAGANDEI HOMOSEXUALISMULUI!

Manualele vor fi oferite elevilor gratis, fără
achitarea plății de arendă.

STUDII SUPERIOARE GRATUITE

Învăţămîntul superior urmează să fie trecut de la
sistemul pe bază de contract la finanţare gratuită.
Partidul Socialiştilor are elaborat un proiect de lege
conform căruia, în decurs de 4 ani, învăţămîntul
superior în Moldova urmează să devină absolut gratuit.
Protecţia familiei,
maternităţii şi a generaţiei
în vîrstă – una din
principalele priorităţi pentru
Partidul Socialiştilor.
Statul are obligaţia să elaboreze
programe de susţinere şi de
stimulare a natalităţii, creînd
condiţii de trai pentru familiile
tinere în oraşe şi sate.
Respectul pentru părinţii noştri
este unul din elemente de bază
ale unei societăţi sănătoase.
Datorăm, practic, tot ce avem
părinţilor noştri. Buneilor noştri
şi bunicelor noastre, care au
învins nazismul. Părinţilor noştri,
care au edificat această ţară în
anii sovietici şi au supravieţuit
în perioada grea a anilor 90.
Obligaţia noastră faţă de aceștea
- să le asigurăm o bătrîneţe
liniștită. Totodată, trebuie să
creăm condiţii pentru nepoţii
şi strănepoţii lor, pentru ca
aceştia să se poată realiza aici,
în Moldova, şi nu în străinătate,
departe din ţară.
Igor Dodon
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL

COPII

Partidul Socialiştilor a înaintat un proiect de
lege, ce prevede interzicerea propagandei
homosexualismului şi a altor perversiuni sexuale
în rîndul minorilor. Moldova este o ţară a valorilor
familiale tradiţionale!

CAZINOURILE – ÎN AFARA ORAŞULUI!

Cazinourile, sălile de jocuri şi alte localuri de
joc urmează să fie scoase în afara hotarelor
localităţilor.

PENTRU PĂRINȚI!
COMPENSAŢII ACCESIBILE PENTRU CĂLDURĂ
Frigiderul, televizorul, telefonul în gospodărie nu
trebuie să prezinte motiv pentru refuzul achitării
indemnizaţiei sociale pentru sezonul rece.
Amendamente la Legea nr. 133 din 13.06.2008

PRIVATIZAREA SPAȚIULUI LOCATIV - GRATUITĂ
Dreptul la privatizarea gratuită a locuinţelor
în cazurile în care vechimea în muncă totală a
membrilor familiei a atins 35 de ani.
Amendamente la Legea nr. 1324-XII din 10.03.1993

INDEMNIZAŢII PENTRU VETERANI FACILITĂŢI PENTRU COLABORATORII MAI

Bugetul prevede o indemnizaţie anuală pentru
veteranii războiului din Afganistan şi participanţii
la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii
teritoriale a RM.

Amendamente la Legea nr. 190-XV din 08.05.2003

PROSPECTELE LA MEDICAMENTE ÎN LIMBA RUSĂ
Prospectele pentru medicamente trebuie să fie asigurate
în două limbi: în limba de stat – cea moldovenească, şi în
limba de comunicare interetnică – cea rusă.

Colaboratorii MAI, care şi-au făcut serviciul în
Gagauz-Eri în perioada 1990-1994, vor beneficia
de aceleași facilităţi ca și participanţii acţiunilor
militare din Transnistria.

Amendamente la Legea nr. 190-XV din 08.05.2003.

PROTEZARE GRATUITĂ

Consilierii municipali din capitală din partea PSRM au
obţinut includerea prevederilor privind protezarea
stomatologică gratuită pentru pensionari în bugetul
Chişinăului pentru anul în curs.

Amendamente la Legea nr. 1409-XIII din 17.12.1997 (art. 8, 24).
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PENTRU CREDINŢĂ!

IGOR DODON A VIZITAT SFÎNTUL MUNTE ATHOS
DEPUTAŢII-SOCIALIŞTI ÎN FRUNTE
CU LIDERUL PARTIDULUI, IGOR DODON,
PRECUM ŞI REPREZENTANŢI AI
CLERULUI DIN MOLDOVA ŞI ACTIVIŞTI
ORTODOCŞI S-AU AFLAT ÎN PELERINAJ
LA SFÎNTUL MUNTE ATHOS.
12 pelerini s-au aflat într-o vizită de 3 zile pe muntele Athos. În
cadrul acesteia, au reuşit să viziteze 12 mănăstiri şi trei schituri,
fiecăruia fiind aduse în dar icoane soborniceşti ale sfinţilor
moldoveni, printre care şi o icoană cu chipul sfîntului cucernic,
domnitorul Ştefan cel Mare – cunoscut ocrotitor şi susţinător al
mănăstirilor de pe Athos.

„Sînt sigur că credinţa
noastră ortodoxă este pilonul de bază pe care se
ţine statalitatea noastră.
Niciodată nu vom ceda în
faţa celor care vor să ne
fure credinţa, care luptă
cu biserica noastră ortodoxă, ne distrug tradiţiile
noastre strămoşeşti.
Moldova are viitor!”.

Liderul PSRM şi-a exprimat speranţa
că în viitorul cel mai apropiat va fi obţinută binecuvîntarea pentru aducerea obiectelor sfinte de pe muntele Athos în Moldova

pentru ca fiecare credincios de pe pămîntul
moldav să li se poată închina, înălţînd rugăciuni către Hristos, Maica Domnului şi
sfinţilor lui Dumnezeu.

„Am trăit o experienţă şi
senzaţii nemaipomenite pe
Sfîntul Munte Athos. Împreună
cu alţi 11 colegi şi prieteni am
reuşit în 3 zile să vizităm 12
mănăstiri şi 3 schituri, să ne
închinăm la numeroase lucruri
sfinte şi moaşte ale Sfinţilor.”

IGOR DODON

PENTRU

CREDINȚĂ

MOLDOVA ARE VIITOR

PENTRU VALORILE ORTODOXE
TRADIŢIONALE
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PENTRU ECHITATE!

MOLDOVA ARE NEVOIE DE ECHITATE
SOCIALĂ ȘI RESTABILIREA ORDINEI ÎN TOATE
STRUCTURILE STATULUI

RĂZBOI CORUPȚIEI!

În ultimii zece ani, guvernarea în Moldova este controlată de către
oligarhi, care verifică pînă la 90% din activele statului. Prăpastia dintre
bogați și săraci a ajuns la nivelul critic. Caracatița oligarhică stoarce
din Moldova ultimele puteri. Economia trebuie să lucreze pentru popor,
nu pentru o grămadă de funcționari și bandiți, ce fură țara sub lozincile
„europene”.

Funcționarii corupți trebuie să stea în închisoare,
proprietățile și activele membrilor familiilor trebuie
să fie confiscate. Cei corupți trebuie să fie lipsiți de
dreptul de a ocupa funcții în stat pe viață.

VERIFICAREA TOTALĂ A BUNURILOR
FUNCȚIONARILOR ȘI MEMBRILOR
DE FAMILIE AI ACESTORA
PSRM vine cu inițiativa de a efectua verificări
totale ale funcționarilor și membrilor de familie ai
lor privind apariția bunurilor nedeclarate.

INTERDICȚIA PENTRU FUNCȚIONARI
DE A DEȚINE CONTURI PESTE HOTARE
Conturile de peste hotare și imobilele au fost de
mai multe ori obiecte de șantaj și de control asupra
funcționarilor de rang înalt. PSRM insistă ca prin lege să
fie interzis funcționarilor și membrilor familiilor lor să
dețină conturi peste hotare.

STUDII SUPERIOARE – GRATIS!

Studiile superioare trebuie de trecut de la
contracte la finanțare gratuită. Potrivit proiectului
Partidului Socialiștilor, în 4 ani studiile superioare
trebuie să devină în Moldova complet gratuite.

NU PENTRU OFF-SHORURI!

Activele înregistrate în off-shoruri înseamnă miliarde
de lei, bani ce nu au ajuns în buget. Impozitele
trebuie să fie achitate în locul unde au fost produse
bunurile și serviciile. Impozitul pe bani, cîștigați în
țară, trebuie să fie îndreptați spre sectorul social,
spre educație, sănătate și știință.

REVIZUIREA „PRIHVATIZĂRII”

Bunurile strategice, așa ca Aeroportul
Internațional Chișinău, trebuie să fie returnate în
proprietatea statutului.

IMPOZIT PROGRESIV PE VENIT!

Socialiștii se pronunță pentru introducerea
impozitului progresiv pe venit în trei nivele.
Oamenii bogați nu trebuie să achite aceleași
impozite ca profesorul de școală, medicul,
bibliotecarul sau muncitorul de la fabrică.

IMPOZITUL PE LUX – PÎNĂ LA 7%!

Imobilul scump, automobilele din categoria
„lux”, iahturile și avioanele private trebuie să fie
impozitate aparte.

PATENTELE RĂMÎN

12 mii de cetățeni își continuă lucrul datorită socialiștilor

De la 1 ianuarie 2017 - activitatea în baza patentei
NU VA FI STOPATĂ

Fracțiunea parlamentară a socialiștilor se pronunță
consecvent pentru apărarea deținătorilor de patente
conștiincioși. Astfel, în luna mai PSRM a inițiat un
proiect de lege privind susținerea deținătorilor de patente.
Pe 29 iulie, în comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe socialiștii au reușit să mențină în
vigoare patenta de întreprinzător, dar și să ia în considerare concluziile Guvernului, unde au fost introduse
noile propuneri în acest sens.
În așa fel, de la 1 ianuarie 2017 activitatea în baza
patentei de întreprinzător nu se va încheia.
„Patentul nu va fi interzis de la 1 ianuarie 2017.
Acesta rămîne în vigoare. Vor fi create suplimentar

Ce spun oamenii
Nici nu-mi închipui cum aș fi rezistat în aceste vremuri grele, dacă nu aș fi avut
posibilitatea să vînd la piață. Luați-mi patenta și gata, sunt șomeră, fără bani și fără
șanse de supraviețuire. Desigur că nu de viață bună trebuie să ies în caniculă și ger, să
aștept toată ziua cînd în sfîrșit vor veni cumpărătorii, dar și aceștia sunt tot mai puțini.
Dacă nu ar fi această posibilitate, cred că aș fi plecat din țară pentru a cîștiga bani: să las
familia, copiii, deși nu vreau să fac acest lucru. Mulțumim Domnului că nu au anulat
patentele, ceea ce înseamnă că pot rămîne să trăiesc și să muncesc în țara mea, și să nu
caut fericire în altă parte.
Ana, 37 de ani
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condiții mai bune pentru patentari, care vor fi incluse în legea ce va fi votată în toamna”, a precizat
președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon.
Amintim că autoritățile intenționau să interzică
activitatea în baza patentei de întreprinzător, începînd cu 1 ianuarie 2017. Această interdicție ar
fi lăsat fără surse de venit 12 mii de deținători de
patente, dar și peste 25 mii de membri ai familiilor
lor.
Reprezentanții PSRM remarcau că în cazul
interdicției, numărul oamenilor rămași fără lucru ar fi crescut considerabil, ceea ce ar fi dus la
creșterea îndemnizațiilor pentru șomaj, creșterea
numărului șomerilor în țară și sporirea numărului
de oameni apți de muncă care pleacă peste hotare.

Doar eu știu cîte controale și cicăleli am văzut, cum mă apăram de
inspectori fiscali și concurenți, cum mi-am început propria afacere. Aflînd
că pot pierde totul din cauza unui funcționar care a decis să lichideze
comerțul în baza patentei și însăși patentele, am ajuns la culmea disperării.
Am început să pregătesc familiei documentele pentru obținerea cetățeniei
altei țări. Din fericire, mai sunt oameni în Moldova cărora nu le este
indiferent destinul oamenilor muncitori, așa ca mine. Socialiștii au obținut
ca patentele să rămînă în vigoare. Asta înseamnă că voi rămîne să lucrez
în Moldova și eu.
Petru, 43 de ani

PENTRU ECHITATE
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PENTRU ȚARĂ!

ÎN APĂRAREA STATALITĂȚII MOLDOVENEȘTI

Conducerea țării a luat cursul spre lichidarea statalității
moldovenești. Unionismul și inevitabilitatea unirii cu România sunt
introduse consecvent în mințile tinerii generații de la grădiniță pînă
la banca studențească. Ministerul
Apărării, ignorînd Constituția,
duce țara spre intrarea în NATO.
Aproape 660 de ani ai statalității
moldovenești pot fi șterși din memoria genetică a poporului moldovenesc. Socialiștii în Parlament,
în orașe și sate, oriunde vor lupta
împotriva distrugerii statalității
moldovenești.

PENTRU STATALITATEA MOLDOVENEASCĂ

Statalitatea noastră numără peste șase secole. Poporul nostru are o istorie glorioasă și eroică.
Așa domnitori ca Ștefan cel Mare în istoria mondială sunt unici. Să refuzi la statalitatea Moldovei
înseamnă să trădezi memoria părinților, buneilor
și străbunilor noștri. Nu vom permite acest lucru.
Moldova are viitor!
Igor DODON, liderul PSRM

INTERZICEREA UNIONISMULUI

Sînt convins că Ștefan cel Mare nu se
considera român. El era moldovean și nu
român. El considera că vorbește limba
moldovenească și nu română. Moldova
avea propria identitate față de Țara
Românească și alți români.
Lucian BOIA,
profesor la Facultatea
de istorie a Universității din București

Propagarea unionismului trebuie să fie interzisă prin
lege în Moldova. Activitatea partidelor și mișcărilor
unioniste trebuie să fie stopate pe teritoriul Moldovei.

INTERZICEREA DUBLEI CETĂȚENII
Deputații, miniștrii, judecătorii, inclusiv membrii Curții
Constituționale, nu trebuie să aibă cetățenie dublă.

ISTORIA MOLDOVEI ÎN
PROGRAMELE ȘCOLARE!
Elevii din Moldova nu trebuie să învețe istoria unui
stat străin. Conform proiectului PSRM, în locul „Istoriei
românilor” în programul școlar va fi inclus obiectul
„Istoria Moldovei”.

NU AVEM NEVOIE DE NATO!

Moldova este un stat neutru. Socialiștii depun efort
pentru a obține garanții internaționale privind
neutralitatea Moldovei. Efectuarea exercițiilor militare
pe teritoriul Moldovei de către armatele străine va
fi interzisă prin lege, cît și participarea militarilor
moldoveni în operațiunile militare în afara Moldovei.
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După ce am intrat în Uniunea
Europeană, am înțeles că suntem
necompetitivi. Am remarcat că
este cu mult mai greu să fii sărac în
Uniunea Europeană, decît în afara ei.
În UE România flămîndă trebuie să
stea împreună cu alte țări la masa cu
bucate, dar să nu se atingă de ele.
Varujan VOZGANEAN,
ex-ministrul economiei
și finanțelor din România.

RUSIA ESTE PRINCIPALUL PARTENER
STRATEGIC AL MOLDOVEI!

Păstrarea statalității moldovenești, relansarea
economiei moldovenești și oferirea condițiilor pentru
migranți sunt imposibile fără restabilirea relațiilor de
prietenie cu principalul partener strategic și comercial
al Moldovei – Federația Rusă, păstrînd totodată relații
normale cu țările Europei. Vectorul euroasiatic va
deveni prioritatea politici externe a Moldovei.

CETĂȚENII MOLDOVEI DIN AFARA ȚĂRII
TREBUIE SĂ AIBĂ DREPTUL LA VOT!

Secțiile de votare pentru alegeri din afară țării, în Rusia
și în țările UE, vor fi deschise proporțional cu numărul
cetățenilor moldoveni, care se află în aceste țări.

UNIFICAREA ȚĂRII!

Conflictul transnistrean se poate de rezolvat doar pe
baza unui proiect comun, susținut de ambele maluri
ale Nistrului și cu susținerea principalilor parteneri
internaționali. Socialiștii au un astfel de plan.

fapte

despre limba moldovenească
2

O GRUPĂ DE LIMBI
ROMANICE DE EST SEPARATĂ

Limba moldovenească, alături de cea valahă
(redenumită oficial în „română” în a doua jumătate
a secolului XIX, astăzi limba de stat a României),
vlahă sau aromână (se vorbește în nord-vestul Bulgariei și în Voievodina), dalmațiană (dispărută în
secolul XIX), istriotă, mengletină ș.a., constituie
un grup de limbi romanice de est separat.

PENTRU

MOLDOVENEASCĂ
ȘI ROMÂNĂ – LIMBI
APROPIATE

Moldoveneasca și româna sunt
limbi foarte apropiate. Cu toate acestea,
în română au fost incluse artificial
cuvinte din alte limbi, de regulă de
origine latină. În paralel, din această
limbă au fost excluse consecvent
cuvinte moldovenești, în temei de
sorginte slavă.

ȚARĂ

MOLDOVA ARE VIITOR

INTERESANT

3 UNA DIN CELE MAI TIMPURII ÎN BALCANI

Limba moldovenească este una din cele mai timpurii limbi
din regiunea Balcanică. Despre limba moldovenească (moldava
lingua) se scria încă în secolul XVII (Grigore Ureche, „Despre
limba noastră moldovenească”). Moldoveneasca este singura
limbă din grupa sa care a intrat în secolul XVII în mai multe
dicționare („Dicționarul greco-slav-moldavo-latin” de Nicolae
Milescu-Spătaru (1672), „Vocabulario italiano-moldavo” (1719)
de Silvestro Amelio).

4 SE DEOSEBEȘTE DE ROMÂNA

În secolul XX, mai mulți savanți lingviști – I.I. Irimița, T. P.
Iliașenko, I. D. Ciobanu, V.B. Senic, B.N. Stati, A. G. Hropotinski și alții au demonstrat existența limbii literare moldovenești,
care se deosebește de limba română.

5

LIMBA DE STAT

Astăzi, limba moldovenească este limba națională a poporului
moldovenesc, este limba de stat a Republicii Moldova.
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PARLAMENT. BILANŢ

Greceanîi a făcut bilanțul sesiunii de primăvară-vară
PREŞEDINTELE CELEI
MAI MARI FRACŢIUNI
DE OPOZIŢIE DIN
PARLAMENTUL RM,
ZINAIDA GRECEANÎI,
A FĂCUT BILANŢUL
ACTIVITĂŢII FRACŢIUNII
PSRM ÎN CADRUL UNUI
DISCURS, PLANIFICAT
PENTRU ŞEDINŢA DE
ÎNCHIDERE A SESIUNII
PARLAMENTARE
PRIMĂVARĂ-VARĂ A
LEGISLATIVULUI

Stimaţi colegi!
La finele acestei sesiuni de primăvară-vară a Parlamentului, în numele colegilor mei deputați din cea
mai mare fracțiune parlamentară –
fracțiunea Partidului Socialiștilor,
voi încerca să trec în revistă cele mai
importante momente din activitatea
noastră parlamentară.

CE AU PROPUS DEPUTAŢII
SOCIALIŞTI
Fracțiunea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova a continuat în sesiunea primăvară-vară
implementarea programului de modernizare al ţării cu care a mers la
alegerile parlamentare din 2014 clar
definit şi argumentat. La baza acestui program a stat o evaluare complexă a situaţiei. În rezultat, au fost
identificate problemele principale,
fără soluţionarea cărora este imposibilă asigurarea unei creşteri stabile
a economiei şi, drept efect, creşterea
nivelului de bunăstare al cetăţenilor
noştri.
În acest mod, PSRM a venit în
noul sezon legislativ cu un pachet
întreg de iniţiative legislative, menite să contribuie la soluționarea
problemelor existente în ţară. Printre acestea se numără şi proiecte de

domeniul furtului miliardelor din sistemul bancar al
Republicii Moldova. Dar
Dvs. ,,dragi guvernanți”
nu ați acceptat nici audieri și nici demisia acestor
funcționari.
Fracțiunea
Partidului
Socialiștilor din Republica
Moldova a respins vehement
adoptarea de către coaliția
majoritară a proiectului de
lege prin care s-a propus ca
furtul miliardului să fie pus
pe spatele cetățenilor Republicii Moldova prin care
cetățenii urmează să restituie timp de 25 de ani suma de
21 miliarde lei.
Tot la inițiativa Fracțiunii
Partidului Socialiștilor din
Republica Moldova au prezentat rapoarte de activitate Primministrul dl Pavel Filip și 8 miniștri
de la următoarele ministere: Apărării, Finanțe, Construcții, Muncii,
Educației, Transporturi, Justiției.

re să-şi onoreze propriile obligaţiuni
sociale şi economice. Se constată
micșorarea acumulărilor veniturilor
la bugetul de stat și bugetele publice
locale, doar în primele cinci luni ale
a.2016 statul nu a finanțat cheltuieli
de circa 700 milioane lei.
O problemă şi mai mare se înregistrează în sfera de asigurare cu
pensii cînd Guvernul a exclus de
la indexare peste 30 mii de pensionari, nemaivorbind despre funcţionarea instituţiilor noastre medicale,
despre asigurarea acestora cu medicamente şi toate cele necesare.
Stimaţi colegi! Noi v-am preîntîmpinat că lucrurile pot evolua în

BILANŢUL
SONDAJE: GUVERNAREA
SESIUNII
ACTUALĂ NU REPREZINTĂ
PARLAMENTARE
PARLAMENTUL NU ŞI-A
Dar mai întâi aș vrea
INTERESELE CETĂŢENILOR,
ÎNDEPLINIT MISIUNEA
să accentuez că actuala
IAR ȚARA MERGE ÎNTR-O
Stimaţi colegi, nu intenţionez
coaliția majoritară este
să vă citesc prelegeri despre rolul
o guvernare a contrasDIRECȚIE GREȘITĂ
Parlamentului în asigurarea funcţitelor și contradicțiilor.
Astfel, Guvernul votat noaptea s-a importanţă majoră, cum ar fi: Modi- onalităţii statului. Dar, voi menţiona
trezit că trebuie să guverneze țara ficarea Legii procuratorii și Legii cu că principala sarcină a organului leziua Parlamentul votează declarația privire la Banca Națională a Moldo- gislativ al ţării constă în elaborarea
de neutralitate permanentă ziua, iar vei, modificarea și completarea Co- unei baze normative, care ar perminoaptea ne trezim cu soldați ameri- dului Audiovizualului al Republicii te Guvernului să asigure o dirijare
cani și tehnică militară în Piața Ma- Moldova, Codului Electoral, Reor- eficientă a economiei, PENTRU PRIMELE CINCI LUNI
rii Adunări Naționale, sunt votate ganizarea Curţii Supreme de Justi- să asigure creşterea
pachetele de legi de reformare a ju- ţie. De asemenea este vorba despre economică şi creşte- ALE ANULUI 2016, GUVERNAREA
decătoriilor și procuraturii, iar comi- iniţiative de majorare a salariilor şi rea standardelor de NU A FINANŢAT CHELTUIELILE
sarii europeni care ghidează actuala pensiilor pentru categorii concrete viaţă ale cetăţenilor
BUGETARE ÎN SUMĂ DE
coaliție constată situația de stat cap- de cetăţeni. În total au fost înaintate noştri.
În acest context,
tiv. Se propune o mulțime de proiec- 51 de inițiative legislative din care 9
MLN. LEI
te de legi de integritate și se constată au fost votate în lectură finală. A fost sînt convinsă că Parnerespectarea drepturilor omului și propusă spre examinare și adoptare lamentul nu şi-a îndeplinit misiu- acest mod. Am spus că ne aşteapnea. Anu- tă vremuri grele şi este nevoie de
creșterea gradului de corupție.
Disperarea și nemulțumirea
DEPUTAȚII SOCIALIȘTI S-AU OPUS VOTĂRII me aşa pot o schimbare, uneori chiar drastică,
să apreci- a legilor şi politicilor. Trebuie să
cetățenilor a atins cote alarmante,
UNUI PROIECT DE LEGE PROPUS DE
ez lucrul fim pragmatici şi realişti. Şi noi nu
mai mult ca atît toate sondajele inGUVERNARE
CARE
PREVEDE
CA
FURTUL
nostru co- doar am vorbit despre aceste opordică asupra faptului că guvernaMILIARDELOR
SĂ
FIE
PUS
PE
SEAMA
mun, re- tunităţi, ci am şi propus modificări
re nu îi reprezintă, iar țara a pornit
într-o direcție greșită. În acest timp
CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA,CARE eşind din concrete ale legislaţiei, inclusiv
pentru politica fiscală şi cea bugeguvernarea multiplică armata de
VOR TREBUI SĂ RAMBURSEZE ÎN URMĂTORII situaţia
reală din tară. Au fost mai multe iniţiative
funcționari și funcționărași, instituții
25
DE
ANI
SUMA
DE
21
DE
MILIARDE
DE
LEI.
din partea noastră, care din păcate,
ţară.
și organizații de diferite nivele atît
Da, noi n-au fost sprijinite.
centrale cît și locale, în acest sens
La sfîrşitul sesiunii trebuie să
persoanele juridice și fizice care mai Plenului Parlamentului DECLA- am adoptat zeci de legi, am ratifirecunoaştem
– Parlamentul nu a
rezistă în sectorul real al economiei RAŢIA cu privire la recunoaşterea cat zeci de acorduri internaţionale,
făcut
faţă
obligaţiunilor
sale. Noi
speră ca actualul moratoriu instituit caracterului captiv al statului Repu- dar economia ţării alunecă foarte
n-am
asigurat
prosperarea
şi proasupra controalelor și care a fost pre- blica Moldova care nu a fost accep- „sigur” în criză. Cu o întîrziere deja
sistemică Parlungit încă pe 3
REZULTATELE SESIUNII
CEL PUŢIN 5 INIŢIATIVE LEGISLATIVE
lamentul actual
luni să durePARLAMENTARE: PARLAMENTUL NU
adoptă politica
ze
,,veșnic”.
ELABORATE DE SOCIALIŞTI, ŞI LE-A ATRIBUIT
fiscală și vamaMenționăm,
S-A ISPRĂVIT CU OBLIGAŢIUNILE PE
GUVERNAREA: CU PRIVIRE LA DROGURI, DESPRE
lă, bugetul de
că în această
CARE ŞI LE-A ASUMAT.
stat, bugetul asisesiune guverAMNISTIE, CU PRIVIRE LA JOCURILE DE NOROC,
gurărilor sociale
narea actuală
MODIFICĂRI LA CODUL CONTRAVENȚIONAL ȘI
și bugetul fondurilor asigu- gresul ţării.
s-a remarcat și
Dar, sînt convinsă că o simplă
rărilor medicale. Nemaivorprin plagierea
CODUL FISCAL.
constatare
a acestui fapt nu este
bind de politica bugetar-fisinițiativelor lesuficientă.
Noi
trebuie să fim mult
cală pentru anul 2017 care trebuia
gislative a deputaților din opoziție tată de coaliția majoritară.
mai
responsabili
în faţa ţării noasTotodată la fiecare ședință a Par- să fie deja adoptată în actuala sesiudin care numai a Fracțiunii Partidutre
şi
a
cetăţenilor
noştri.
lui Socialiștilor din Republica Mol- lamentului, am solicitat audierea ne care astăzi o încheiem.
Prin urmare statul nu este în stadova sunt 5: proiectul legii cu privire Procurorului General, Directorului
la circulația substanțelor narcotice și Centrului Național
precursorilor, proiectul legii privind Anticorupție și Di- GUVERNUL
Serviamnistia, proiectul legii cu privire la rectorului
jocurile noroc, modificări propuse la ciului Informații și
Codul Contravențional și Codul Fis- Securitate privind
mersul anchetei în
cal.
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NU A INDEXAT PENSIILE
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ACTIVITĂȚII

REZULTATE PARLAMENTARE

A SOCIALIȘTILOR
ÎN SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ
din februarie pînă în luna iunie 2016

FRACȚIUNEA SOCIALIȘTILOR LUCREAZĂ
ÎN PARLAMENT ÎN PATRU DIRECȚII
ECONOMICĂ

124
DE PROIECTE

SOCIALĂ

POLITICĂ

de legi au fost elaborate de socialiști în perioada sesiunii de
primăvară-vară 2016. Inițiativele legislative ating absolut toate
aspectele din viața țării și ale cetățenilor ei:

- educație pentru toți;
- ridicarea calității serviciilor medicale;
- majorarea pensiilor și salariilor pentru bugetari;
- ajutor pentru producătorii agricoli;
- ajutor pentru businessul mic și mijlociu.

DE PROIECTE

51

JURIDICĂ

de legi au fost înregistrate în Parlament, fiind discutate în prealabil în comisiile
parlamentare. O parte dintre acestea au fost aprobate în Parlament chiar în
prima lectură.

- au fost elaborate de profesioniști;
- sunt îndreptate spre îmbunătățirea vieții majorității cetățenilor acestei țări;
- inițiativele sociale și consolidarea statalității sunt prioritare.

Au fost elaborate
ȘI ÎNREGISTRATE

11
SESIZĂRI

LA CURTEA
CONSTITUȚIONALĂ

WWW.PETITIA.MD
ÎN

19
LUNI

S-AU
ÎNREGISTRAT

26350

DEPUTAȚII ȘI JURIȘTII PSRM
AU EXAMINAT PESTE

DE PETIȚII
ȘI ADRESĂRI

19700

Proiectul a fost inițiat
pe 27 ianuarie 2015

ÎN TOTAL, DEPUTAȚII SOCIALIȘTI S-AU ADRESAT ÎN DIFERITE INSTANȚE

DE PESTE 4000 DE ORI

24

de deputați socialiști
se află în Parlament

MOLDOVA ARE VIITOR

Într-un an și jumătate de cînd au fost aleși, deputații socialiști
au criticat la fiecare ședință a Parlamentului nu doar activitatea
alianței majoritare, dar și au lucrat permanent în folosul
cetățenilor acestei țări, elaborînd proiecte care sunt îndreptate
spre schimbarea în bine a vieții cetățenilor Moldovei.
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DODON: Procurorul interimar trebuie să
solicite ridicarea imunităţii lui Leancă şi a altor
deputaţi implicaţi în „furtul secolului!”
Partidul Socialiştilor insistă nu doar pe organizarea audierilor cu participarea procurorului general,
dar consideră că acesta este obligat să ceară ridicarea imunităţii tuturor deputaţilor care au participat la
„furtul secolului”.
„Fracţiunea PSRM insistă consecvent pentru organizarea audierilor cu participarea procurorului general interimar. Vedem că în presă se desfăşoară un
adevărat război între rechinii care, anterior, aveau business comun. Mă refer la Platon, Şor, Plahotniuc,
şi toţi ceilalţi. De aceea ar fi corect să fie organizate
audieri pe problema dată”, a spus Dodon. Totodată
liderulPSRM a menționat că în rezultatul audierilor
cu participarea procurorului general, precum şi a
conducătorilor CNA şi SIS ar trebui să fie constituită
o comisie de anchetă pe cauza dată, iar majoritatea

acesteia să revină opoziţiei.
În același timp, politicanul a spus că în opinia PSRM procurorul general interimar trebuie să
abordeze în Parlament problema privind ridicarea imunităţii şi a altor deputaţi după exemplul
din anul trecut cu fostul preşedinte al Partidului
Liberal-Democrat, Vlad Filat.
„În Parlament sînt deputaţi care, în acea perioadă, s-au aflat în fruntea Guvernului. Este vorba
despre Guvernul Iurie Leancă, cel care în anul
2014, şi-a asumat răspunderea pentru actele care
au permis comiterea furtului secolului. Să nu fi existat aceste legi, miliardul nu ar fi fost furat. Plus la
aceasta, în ultimul timp, au apărut informaţii potrivit
cărora în Parlament sînt deputaţi care au beneficiat de
aceste credite. Astfel, zilele trecute, a fost făcută pu-

blică informaţia despre Chiril Lucinschi. Procurorul
trebuie să vină în Parlament şi să ne spună dacă este
sau nu adevărat. Rog să atrageţi atenţia, de exemplu,
la adresa pe care a fost înregistrată una din companiile implicate în fraudă. Pe adresa respectivă, anterior,
era oficiului liberalilor,” a adăugat liderul PSRM.

CEBAN: Socialiştii văd în prezent trei priorități,
realizarea cărora ar putea întoarce ţara pe calea
dezvoltării şi ar stopa distrugerea

Astăzi, sarcina principală pentru ţară şi, respectiv,
pentru cel mai mare partid de opoziţie din ţară, Partidul Socialiştilor, este stoparea distrugerii statului, a
instituțiilor acestuia, a genocidului social, curăţarea
clasei politice de influenţa oligarhilor şi demararea
unor activităţi concrete de relansarea economiei ţării. În acest scop socialiştii şi-au desemnat trei priorităţi fundamentale: victoria înalegerile prezidenţiale,
declanșarea alegerilor parlamentare anticipate şi organizarea unui referendum în capitală pentru demiterea actualului primar corupt.
Primul. Alegerile prezidenţiale trebuie să fie cîştigate
de opoziţie şi pentru un astfel de rezultat există toate premizele. Anume Igor Dodon în calitate de şef al statului,

avînd împuterniciri prezidenţiale şi susţinere din partea
poporului, va aduce ţara la alegeri anticipate.
Al doilea. Alegerile parlamentare anticipate reprezintă
unica modalitate legală şi fără vărsări de sînge pentru a
curăţa Parlamentul de deputaţii corupţi şi şantajabili, precum şi întreaga clasă politică şi instituţii publice, care sînt
controlate de sus. O nouă guvernare de orientare socială
a stataliştilor şi a profesioniştilor va trebui să cureţe rapid
şi nemilos dezordinile şi haosul lăsate de toate „alianţele
pentru integrare europeană”, care au furat în toţi aceşti
ani suficient ca să primească termene lungi de închisoare.
Al treilea. Referendumul pentru demisia lui Dorin
Chirtoacă. Nepotul lui Ghimpu este nu doar un primar incompetent, care a transformat capitala într-un fel de sat cu
utilităţi publice. În cazul lui, avem de-a face cu un întreg
sistem corupţionist al unora din actorii de la guvernare –
liberalii, care se ţin pe „linia de plutire” datorită faptului
că mereu sug din capitală „sucurile financiare”. Majoritatea dintre ei la fel îşi vor încheia cariera alături de Filat.
Cu cît mai devreme, cu atît mai bine. Şi pentru Chişinău,
şi pentru ţară. Cu toate că Chirtoacă a declarat că în cazul
în care chişinăuienii vor dori să-l destituie din funcție, el
nu se va împotrivi, totuşi el a contestat decizia instanţei
de fond privind înregistrarea grupului de iniţiativă pentru
demiterea sa, astfel tergiversînd procesul şi încercînd să-l

REFERENDUMUL ANTI-CHIRTOACĂ
MODALITATEA ŞI
DESPRE ÎNCEPUTUL
1 AFLAŢI
2 GĂSIŢI
CAMPANIEI DE COLECTARE A
LOCUL PENTRU A SEMNA
SEMNĂTURILOR

În timpul cel mai apropiat, după ce Curtea de Apel
va menţine decizia instanţei
de fond privind înregistrarea
grupului de iniţiativă, în cadrul unei conferinţe de presă
va fi făcută publică informaţia despre lansarea campaniei
de colectare a semnăturilor.

Pe teritoriul întregului municipiu – în oraş şi în suburbii
– vor fi instalate puncte de colectare a semnăturilor. Acestea
vor fi uşor de găsit – corturi de
culoare albă. Plus la aceasta,
vor activa grupuri mobile: vor
fi organizate întîlniri în curţile blocurilor de locuit, vor fi
afișate anunţuri pe scări…

CUM PARTICIPĂM?
PENTRU
3 SEMNAŢI
REFERENDUM

Ultimul şi cel mai important pas – să semnaţi. Nu uitaţi
buletinul de identitate care să
conţină date despre viza de reşedinţă în municipiu, de aceea
vor fi necesare datele din buletin. Este o cerinţă a CEC-ului.
Fără buletin nu veţi putea semna pentru organizarea referendumului.

ODNOSTALCO: Guvernarea i-a dus de nas pe
pensionari: în loc să majoreze pensiile - le-a indexat
Guvernul intenţionat îi duce în eroare pe pensionari atunci cînd
spune despre „majorarea” pensiilor, or este vorba doar despre indexarea acestora.
Deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, a explicat, în cadrul
unei conferinţe de presă, că declaraţiile reprezentanţilor Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre majorările regulate ale
pensiei nu corespund realităţii, ceea ce-i induce în eroare pe pensionari.
„Funcţionarii susţin că în acest an pensiile au fost majorate cu
10,1%.Însă în realitate nu a existat nici un fel de majorare. Este o
indexare şi Guvernul încearcă să substituie aceste două noţiuni. Majorarea are loc în cazul cînd suma este majorată pînă la nivelul la care
consumatorul are posibilitatea de a procura o cantitate mai mare de
produse şi servicii. Iar indexarea înseamnă compensarea pierderilor generate de inflaţie şi majorările de preţuri categoriilor de populaţie care beneficiază de pensii”, a relatat Odnostalco.
Tot el a menţionat că după indexarea pensiilor mai mulţi beneficiari de pensii au reclamat o
reducere a veniturilor. „Pentru mulţi dintre pensionari, mai bine-zis pentru circa 36 mii de persoane, după 1 aprilie, veniturile pe care le obţin s-au redus considerabil. Această reducere a fost drept
urmare a faptului că venitul cumulat al multor pensionari pînă la indexare nu depăşea suma de 1500
de lei şi aceste persoane aveau dreptul de a primi un supliment în mărime de 180 lei. După indexare, venitul mai multor pensionari a depăşit acest „plafon”, fapt pentru care ei au pierdut dreptul la
compensaţii din partea statului. Eu numesc această indexare drept una „electorală”, pentru că, după
părerea mea, ea a fost făcută „de ochii lumii”, a declarat deputatul.
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finalizeze în favoarea sa. Este evident că el îşi dă seama
că referendumul îl va mătura nu doar din postul de primar.
Ultima staţie a sa va fi Centrul Naţional Anticorupţie şi
Penitenciarul nr. 13.
Mai multă lume întreabă unde şi cum ar putea semna.
Pentru moment, înregistrarea grupului este contestată de
primar la Curtea de Apel. Sperăm ca zilele următoare, instanţa de apel să lase în vigoare decizia instanţei de fond,
grupul va primi legitimațiile şi listele de subscripţie, după
care procesul de colectare a semnăturilor va fi lansat: prin
tot oraşul vor fi instalate corturi speciale, reprezentanţii
grupului vor vizita curţile blocurilor etc. Tot ce vor avea
de făcut chişinăuienii este să-şi pună semnăturile cu datele buletinului de identitate. După ce vom aduna numărul
necesar de semnături, le vom prezenta CEC-ului, după
care va urma desemnarea datei de desfăşurare a referendumului.
Astfel, revenind la cele trei puncte – alegerile prezidenţiale şi parlamentare, precum şi referendumul în
capitală – ţin să menţionez că anume aceste trei priorităţi, în caz de victorie şi de realizare reuşită, vor oferi
socialiştilor posibilitatea să-şi realizeze cît mai curînd şi
cît mai plenar toate promisiunile de program, date alegătorilor şi să implementeze iniţiativele de importanţă
majoră pentru cetăţeni.

NOVAC a propus să i se interzică
„pokemonului” Ghimpu să ia
cuvînt la tribuna parlamentară
Astfel, după ce Mihai Ghimpu a
numit „răpănoase” corturile protestatarilor socialişti , deputatul socialist
Grigore Novac, i-a dat replica:
„Cît priveşte corturile răpănoase,
cum v-aţi exprimat dvs., domnule
Ghimpu, vreau să vă spun că ele sînt
mult mai curate decît întreaga conştiinţă pe care o aveţi. Şi încă un moment, domnule preşedinte, am o propunere. În unele ţări există interdicţii
pentru pokemoni de a lua cuvînt la
tribună. Haideţi să facem acest lucru şi la noi,” a propus Grigore
Novac. Propunerea a stîrnit zîmbetul şi aplauze din partea unor
deputaţi.

ŢURCAN: Cerem constituirea
comisiei de anchetă a furtului
miliardului!
La 28 iulie, deputaţii PSRM au
cerut audierea procurorului general,
a conducătorului Centrului Naţional
Anticorupţie (CNA) şi a Serviciului
de Informaţii şi Securitate.
Declaraţia a fost făcută de deputatul socialist Vladimir Ţurcan: „În
ultima perioadă de timp au apărut
noi detalii referitor la ancheta care
vizează furtul miliardului de euro din
sistemul bancar. În opinia noastră, Parlamentul nu poate pleca în
vacanţă fără a audia informaţia la acest subiect. Propunem constituirea unei comisii parlamentare şi audierea informaţiei privind mersul anchetei!”.
Deputatul Vladimir Ţurcan a subliniat necesitatea adoptării
unei decizii privind ridicarea imunităţii unor deputaţi din actualul
Parlament.
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PENTRU
EDUCAŢIA–OPRIORITATEDESTAT!
ÎNVĂŢĂMÎNTULTREBUIESĂDEVINĂGRATUIT
BAC-ul dezastruos trebuie să fie anulat,
revenind la examenele de admitere normale pentru instituţiile de învăţămînt superior.
Aşa-numitele „reforme” promovate de
Maia Sandu şi Corina Fusu trebuie sistate.

ESTE NECESARĂ

STOPAREA IMEDIATĂ
a procesului de închidere a
şcolilor, grădiniţelor de copii,
spitalelor, centrelor medicale,
policlinicilor şi caselor de
cultură.

Moldova nu este bogată în resurse naturale.
Noi nu extragem gaz, petrol şi alte zăcăminte. Cea
mai mare avuţie, care ne
poate face competitivi în
lumea contemporană este
omul. Capitalul uman
este unicul activ de durată al ţării noastre. Anume
de aceea Partidul Soci-

UN STAT

PROTECŢIA SOCIALĂ PENTRU FIECARE

Este necesară revenirea la compensaţiile nominale, la indexarea
tuturor plăţilor sociale în corespundere cu inflaţia, revizuirea
criteriilor de acordare a asistenţei sociale, majorarea cuantumului indemnizaţiilor sociale pentru
copiii-invalizi de cel puţin 5 ori,
acordarea statutului de funcţionar
public medicilor şi profesorilor.

menul medical anual obligatoriu
pentru toţi cetăţenii ţării, cu achitare
din partea statului, compensaţii pentru erorile medicilor şi personalului
medical, asigurarea gratuită cu medicamente şi servicii stomatologice
pentru categoriile vulnerabile ale
populaţiei, în primul rînd pensionari, invalizi, copii sub 18 ani.
În fiecare localitate a ţării trebuie
să existe, cel puţin, un punct medical.
Se impune instituirea unui control strict asupra creşterii preţurilor
la medicamente.
Adaosurile comerciale la mai multe categorii
de produse de primă necesitate şi medicamente oscilează de la 200% pînă la 500%, ceea ce
face să le crească preţul de realizare de 2-5 ori
comparativ cu preţul de cost.
Vom limita adaosurile comerciale la
produsele de primă necesitate la

7% – 10%

MOLDOVA ARE VIITOR

Socialiştii se pronunţă pentru edificarea
unui stat social, pentru
implementarea standardelor sociale de tip nou,
în care omul este patrimoniu principal al ţării. Statul trebuie să respecte cu
stricteţe toate obligaţiile
în sfera remunerării muncii şi ocupaţiei forţei de
muncă, educaţie, ştiinţă
şi cultură, sănătate, protecţie a pensionarilor şi
invalizilor, a gospodăriei
comunal-locative.

SOCIAL

ÎNVĂŢĂMÎNTUL

Ne pronunţăm pentru stoparea procesului de închidere a instituţiilor de învăţămînt şi mediul rural – fiecare localitate
trebuie să dispună de o grădiniţă de copii şi
de o şcoală primară.
Numărul locurilor cu instruire de la
buget trebuie să fie majorat, iar costul contractelor – redus. Se cere aplicarea metodei
comenzii de stat pentru instituţiile de învăţămînt superior privind formarea specialiştilor pentru întreprinderile de stat.
Ne pronunţăm pentru relansarea statutului pedagogului în calitate de una dintre
cele mai responsabile şi importante profesii pentru societate. Profesorii trebuie să fie
scutiţi de obligaţia de a completa multiplele
rapoarte, concentrîndu-se pe instruirea copiilor.

PROFESORILOR
SĂNĂTATEA FIECĂRUIA
ŞI MEDICILOR
– STATUT DE
FUNCŢIONAR PUBLIC – CHEZĂŞIA UNUI
VIITOR PROSPER
PENTRU
SERVICII DE OCROTIRE A SĂNĂTĂŢII
MOLDOVA
ACCESIBILE ŞI CALITATIVE
Spitalele şi centrele de sănătate
se închid. Mortalitatea a depăşit natalitatea. Se înregistrează o creştere
bruscă a afecţiunilor cardiovasculare şi oncologice. Costul exagerat al
poliţei medicale nu corespunde calităţii serviciilor prestate.
Se impun măsuri urgente: exa-

aliştilor consideră că nu
se poate de economisit
pe dezvoltarea omului.
Socialiştii sînt convinşi
că orice aport din partea
statului este o investiţie,
şi nu o cheltuială. Anume
această abordare îi deosebeşte pe socialişti de
toate celelalte formaţiuni
politice.

TREBUIE SĂ DEVINĂ

GRATUIT

O BĂTRÎNEŢE DECENTĂ

!

Pedagogii, medicii, lucrătorii din
agricultură, inginerii – toţi cei care
au făurit Moldova, au ridicat ţara din ruine, devenind pensionari au ajuns a fi săraci. Pentru a-şi
ridica suplimentele la pensiile mizerabile oamenii
sînt nevoiţi să stea în cozi umilitoare.
Din 1 aprilie, veniturile a peste
36 mii de persoane au scăzut simţitor. Această scădere se explică prin
faptul că pînă la indexare venitul
cumulat al multor pensionari nu deGARANTAT DE STAT
păşea 1500 de lei, ceea ce le oferea
dreptul la un supliment de 180 lei.
NU TREBUIE SĂ FIE
După indexare, venitul mai multor
pensionari a depăşit acest „plafon”,
fapt pentru care li s-a retras dreptul
la suplimentul de 180 de lei din partea statului. Astfel, venitul cumulat
MINIMULUI
al unui pensionar aparte s-a redus
DE TRAI
simţitor.

VENITUL

MAI
MIC
DE NIVELUL

PENSIA NU ESTE O POMANĂ,
CI T R E BUI E SĂ ASIGUR E UN T RAI D EC E NT
Indexarea anuală a
pensiilor trebuie să fie
de cel puţin 20 la sută.
Mărimea pensiei trebuie
să depăşească minimul
de trai

de 2 ori
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ÎN MOLDOVA SE ÎNREGISTREAZĂ O SCĂDERE A ÎNCASĂRILOR VALUTARE DIN TOATE SURSELE
Atunci cînd, la mijlocul lunii iunie, au s-au redus de 3,4 ori, volumul creditelor
fost făcute publice datele privind evoluţia şi împrumuturilor obţinute – cu 16 la sută.
economiei moldoveneşti în primul
În acelaşi timp, soldul dintre resursele
trimestru al anului curent, recunosc, am valutare obţinute şi plăţi (penru importuri,
rămas surprins. În timp ce businessul pentru rambursarea creditelor şi achitarea
autohton este la un pas de faliment şi mai dobînzilor etc.) este negativ. Acest lucru
mulţi oameni de afaceri
ARE LOC REDUCEREA EXPORTURILOR/
care încă nu şi-au închis
IMPORTURILOR, VOLUMELE DE
afacerile şi nu au părăsit
ţara, cel puţin se gîndesc
MĂRFURI TRANSPORTATE, INVESTIŢII
să o facă, autorităţile
ŞI CONSTRUCŢII. TOATE DATELE INDICĂ
ne declară că economia
ASUPRA CRIZEI ÎN CARE SE AFLĂ ŢARA
noastră este în creştere.
Cu toate că această
ŞI ASUPRA AGRAVĂRII SITUAŢIEI!
creştere este de doar
0,8%, adică la nivelul erorii statistice, ea înseamnă că noi achităm mai multă valută
oricum nu corespunde cu datele oficiale decîtîncasăm. Şi acest sold negativ este în
privind situaţia în principalele sectoare creştere!
ale economiei. Se înregistrează reducerea
În trimestrul I al anului 2012,
exporturilor/importurilor, a volumelor de transferurile de valută din Moldova peste
mărfuri transportate, a investiţiilor şi a hotare au fost egale cu volumele de valută
construcţiilor. TOATE datele indică faptul obţinute, dar deja peste un an aceste
că ţara este în criză şi situaţia se agravează! transferuri au fost cu 37 mln. dolari SUA
Totuşi, recent, au fost publicate datele mai mari decît volumele de valută străină
balanţei de plăţi a ţării, care cu toată care au intrat în ţară, în 2014 această
certitudinea, dar deja din aspect financiar, diferenţă a fost de 114 mln. dolari SUA,
confirmă declaraţia de mai sus – situaţia în 2015 – de 130 mln. dolari SUA, în anul
se agravează!
curent – de 136 mln. dolari SUA.
Maşina merge atunci cînd are
Apropo, cît priveşte datoria externă a
combustibil. Acelaşi lucru este valabil şi Guvernului, situaţia este mai mult decît
pentru economie. Ea funcţionează atunci critică. În situaţia în care, anul trecut,
cînd există finanţe, şi anume finanţele plăţile externe ale Ministerului Finanţelor
reprezintă problema cea mai complicată au depăşit cu doar 7% încasările din
pentru noi.
credite şi granturi valutare, în 6 luni ale
Balanţa de plăţi a Moldovei pentru anului curent diferenţa este deja de 44%.
I trimestrul al anului 2016 denotă că, Ministerul Finanţelor a achitat 70 mln.
la fel ca în anul trecut, în anul curent se dolari SUA, obţinînd doar 20 mln. dolari
înregistrează o reducere (în proporţii mai SUA.
mari) a încasărilor de valută din TOATE
Totuşi, la mai multe credite de milioane
SURSELE.
şi zeci de milioane de dolari, obţinute
de actuala guvernare proCE VA FACE ŢARA ATUNCI CÎND VA VENI
europeană, încă nu a venit
TERMENUL DE ACHITAT NOTELE DE PLATĂ?! termenul de rambursare!!!
ÎNCEPÎND CU ANUL 2018 VOR CREŞTE
Şi ce va face ţara cînd va
BRUSC SUMELE DE PLĂŢI PENTRU DATORIA veni timpul să achite notele
EXTERNĂ, PERIOADA CULMINANTĂ FIIND de plată?! Din păcate, acest
termen este tot mai aproape.
ANII 2020-2022.
Începînd cu anul 2018 vor
Încasările din exporturi au scăzut cu 15 creşte brusc sumele plăţilor pentru datoria
la sută, încasările de venituri şi transferuri externă, perioadele culminante urmînd în
curente – cu 9 la sută, inclusiv din partea anii 2020-2022.
migranţilor muncitori – cu 8 la sută, fluxul
Cele relatate pînă aici ţin de viitor, fie
de investiţii străine, adică cele în capital, chiar şi nu prea îndepărtat, totuşi ce e de

făcut acum şi aici?! Pentru a răspunde la
această întrebare eternă (ce e de făcut?),
este nevoie de o diagnoză clară. Cea din
urmă este cunoscută nu doar nouă, ci,
bănuiesc, tuturor cetăţenilor ţării.
Economia ţării se confruntă cu o
limitare dură – deficitul de mijloace
financiare pentru o funcţionare normală
a businessului. Nu, bani în ţară, inclusiv
în sistemul bancar, sînt, dar aceştia nu
sînt orientaţi spre economia reală, fiind
concentraţi pe piaţa financiar-valutară
şi deservind bugetul, piaţa valutară şi
economia tenebră.
Faptul că economia reală se află
practic îm pragul unui deficit de lei, este
pe de o parte, condiţionată de politica
discriminatorie, pe care o promovează
autorităţile în raport cu producătorul
autohton. Aceasta se manifestă şi prin
politica fiscală, şi prin politica de susţinere
a businessului, inclusiv şi în primul rînd
a agrarienilor, şi politica în domeniul
achiziţiilor publice etc.
Să luăm drept exemplu investiţiile
bugetare. Volumul acestora este în scădere

în schimb membrii cabinetului de miniştri
strigă sus şi tare despre disponibilitatea de
a adera la NATO. Le pare că avem puţine
probleme care au apărut în economia
moldovenească după luna august, 2014?
Bineînţeles, poţi exclude Rusia din
lista ţărilor-partenere strategice ale ţării
noastre, totuşi ponderea reală a pieţei
ruseşti este foarte mare, iar evenimentele
din ultimul timp confirmă acest
ECONOMIA ŢĂRII SE CONFRUNTĂ fapt.
Acest lucru se manifestă
CU O RESTRICŢIE DURĂ –
şi prin continuarea reducerii
DEFICITUL DE MIJLOACE
(dar deja în proporţii mai
FINANCIARE PENTRU
mici) şi a exporturilor în FR,
FUNCŢIONAREA NORMALĂ A
şi a încasărilor de transferuri
financiare de la migranţii noştri
BUSINESSULUI.
muncitor aflaţi în Rusia.
Datele Balanţei de Plăţi pentru
în fiecare an. Pentru anul curent, volumul
planificat al acestora este de 1,5 mlrd. lei trimestrul I al anului 2016 confirmă
spre deosebire de 2,8 mlrd. lei din anul concluziile – situaţia, în pofida declaraţiilor
2014. Şi asta în condiţiile noastre, cînd pline de îndrăzneală ale autorităţilor, se
businessul are nevoie de bani şi comenzi. agravează.
Fără acţiuni reale nu ne putem salva
Pe de altă parte, caracterul critic al
situaţiei este legat şi de lipsa cererii reale. ţara. Este nevoie de antrenarea tuturor
În situaţia cînd se înregistrează o reducere măsurilor accesibile – şi a celor financiara cererii interne (iarăşi din cauza politicilor economice prin intermediul politicii
promovate), guvernarea ar avea obligaţia bugetar-fiscale, şi a celor de politică
să contribuie la extinderea pieţelor de externă, orientate spre normalizarea
desfacere externe. Şi ce face ea în schimb? relaţiilor comerciale cu FR, în scopul
Ar fi bine să nu facă NIMIC, dar actuala asigurării accesului liber a mărfurilor
moldoveneşti pe piaţa rusească.
guvernare, se ocupă cu sabotajul!
Vladimir GOLOVATIUC,
Deocamdată, Guvernul Moldovei nu
deputat în Parlamentul
a întreprins nici un fel de măsuri reale
Republicii Moldova,
pentru a detensiona relaţiile cu FR odată
doctor în Economie.
cu semnarea Acordului de Asociere cu UE,

CUM NE VOM
ALEGE PREȘEDINTELE
ÎNAINTAREA CANDIDAȚILOR

?

Înregistrarea începe cu 60 de zile (din
1 septembrie) pînă la alegeri şi se
încheie cu 30 de zile pînă la alegeri
(30 septembrie).

ÎNREGISTRAREA CANDIDATULUI:
La Comisia Electorală Centrală sînt
prezentate actele candidatului şi listele de
subscripţie.

ÎNCEPUTUL CAMPANIEI ELECTORALE:

Campania electorală începe cu 30 de zile pînă la alegeri.

VOTAREA PESTE HOTARE:
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CERINŢE FAŢĂ DE CANDIDAT:

- vîrsta de cel puţin 40 de ani pînă în ziua alegerilor;
- cunoaşterea limbii de stat;
- rezident al RM timp de cel puţin 10 ani;
- cetăţean al Republicii Moldova.

LISTELE DE SUBSCRIPŢIE:
Pentru înaintare, candidatul este obligat să
acumuleze semnăturile a cel puţin 15 mii, dar nu
mai mult de 25 de mii de semnături din cel puţin
jumătate din unităţile administrativ-teritoriale ale
Moldovei (în fiecare – cel puţin 600 de semnături).
Semnăturile fale sau care se dublează vor fi anulate.
Motiv pentru neînregistrarea candidatului: numărul
semnăturilor, inclusiv listelor anulate la CEC, este mai
mic de 15 mii.
IMPORTANT!!! Puteţi semna DOAR ÎN SPRIJINUL
UNUI SINGUR candidat. În caz contrar, semnătura
dvs. va fi anulată.

Pentru ca în oraşul dvs. să fie deschisă o secţie de votare, este nevoie să vă înregistraţi
pe site-ul www.alegator.md

În ziua scrutinului Vă prezentaţi la secţia de votare.
Cu dvs. trebuie să aveţi paşaportul moldovenesc.

Dacă numărul de persoane înregistrate în localitatea sau oraşul dvs. va fi suficient de
mare, există o mare probabilitate ca CEC şi Guvernul Moldovei să deschidă o secţie
de votare şi în oraşul dumneavoastră.

IMPORTANT! În ziua alegerilor, la fiecare secţie
de votare vor fi aduse cel mult 3 mii de buletine
pentru votare.

www.SOCIALISTII.md
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ALEGERILE PREZIDENȚIALE: GUVERNAREA ÎMPOTRIVA LUI DODON

Toate sondajele din ultimele șase luni arată că președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon conduce detașat în preferințele electoratului în calitate de posibil
candidat la funcția de președinte al țării. De aceea, cu cît sunt mai aproape alegerile prezidențiale în Moldova, cu atît show-ul țării cu denumirea „Doboară-l pe
Dodon” devine tot mai interesant.
pentru care guvernarea pregătește
REGIMUL DE LA GUVERNARE doar 57 de tone (un vagon) de mere putere euroasiatică”?
proprii candidați de „stînga”, spoileri
moldovenești!!! Alo, Europa, doar ai
NU ARE CU CE SE LĂUDA
PLANUL GUVERNĂRII: SĂ
zgomotoși și pseudorevoluționari.
promis comerț liber!
ÎNAINTE DE ALEGERI
NU PERMITĂ VICTORIA LUI
Scopul lor este să-l împiedice pe
Guvernul Moldovei încearcă să
Dezamăgirea poporului față de
IGOR DODON
Dodon să cîștige din primul tur. Din
actuala guvernare crește cu fiece zi. convingă Rusia să primească sorturiIată de ce la alegerile prezidențiale, păcate, PCRM, „Partidul nostru”,
Și este ușor de înțeles de ce, mai ales le tîrzii de prune moldovenești în vodacă ne uităm la totalurile dezvoltării lum de 60 mii de tone, totodată insis- cetățenii vor vota mai degrabă pen- „Patrioții Moldovei”, Partidul rusoeconomice a Moldovei. Acestea sunt tînd să interzică programele de știri și tru opoziție, decît pentru candidatul slav și „Ravnopravie” vor să înaintecatastrofale. Bugetul crapă în toate cele analitice în limba rusă ale cana- formațiunilor politice, sub conduce- ze proprii candidați, care desigur că
vor lua de la Dodon un anupărțile, Ministerul Finanțelor este da- lelor rusești de televiziune (probabil
UN FAPT RUŞINOS CU PRIVIRE LA
mit număr de voturi. Dar, pe
tor medicinii cu sute de milioane de pentru ca cetățenii moldoveni să nu
COMERŢUL LIBER CU UE: ÎN PRIMUL
la mijlocul lunii septembrie
dolari, aclamata majorare de salariu afle adevărul despre „reușitele” inteSEMESTRU AL ANULUI 2016 ÎN EUROPA
situația va fi deja clară, și
pentru medici s-a stopat – nu sunt grării europene), iar militarii moldoS-AU VÎNDUT DOAR 57 TONE (UN SINGUR
rămîne speranța că prudența
bani pentru medicamente, deservirea veni împreună cu ministrul Apărării
VAGON) DE MERE MOLDOVENEŞTI.
va prevala pe flancul stîng,
bolnavilor și pentru salariile curente Șalaru participă la alte exerciții americane-natoviste antirusești în Ucraiiar liderii partidelor de stînale personalului medical.
rea căruia statul a ajuns într-o criză ga vor ajunge la un numitor comun.
S-a micșorat cu sute de milioane de na.
Însă, dacă am include cinci canale profundă. Iar, potrivit mai multor
Visul cel mai mare al oligarhilor
lei finanțarea școlilor și grădinițelor,
moldovenești de televiziune cu pse- sondaje, liderul de stînga al opoziției de la putere este să nu permită comau fost înghețate
udopromoldovenești este numit Igor Dodon. plet ca liderul socialiștilor să treacă
aproape
cinci
LA ALEGERILE PREZIDENŢIALE, CEI
paganda
Și acestea vor fi nu doar alegeri în turul doi. De aceea, coordonatorul
mii de funcții vaCARE-ŞI DORESC SCHIMBĂRI VOR
europeadirecte
ale președintelui, va fi o luptă alianței de guvernare (întărit de Decante în sectorul
AVEA DE ÎNFRUNTAT RIPOSTA CELOR
nă,
am
dintre
majoritatea
populației sărăcite partamentul de stat al SUA) Plahotde stat – nu sunt
CARE VOR ÎNCERCA CU ORICE PREŢ
auzi că și elita îmbogățită și hrăpăreață care niuc va scoate în campania electorală
bani pentru salaSĂ PĂSTREZE ACTUALUL SISTEM
Putin
conduce țara. Celor care vor schim- așii din mînecă, și în afară de propriul
rii. Universitățile
PARAZITAR.
cel rău bări li se vor opune cei care vor să candidat din partea PDM, va avea
moldovenești nu
au reușit să completeze toate locuri- nu vrea să mănînce merele și pru- păstreze cu toate mijloacele actuala candidaturile sale și pe flancul stîng
le, chiar și la specialitățile bugetare: nele noastre și iaca-iaca va ataca cu stare parazitară. Și la toate acestea, și pe centru.
jumătate din absolvenții de liceu au tancurile sale noi și „omuleții verzi” vrem noi sau nu, se mai amestecă și
picat tradițional testul de bacalaureat, Moldova noastră săracă și neajuto- geopolitica. Va fi o luptă dintre Occiiar o treime din fericiții care au reușit rată. Ai vrea să
CEA MAI PROBABILĂ OPŢIUNE A CETĂŢENILOR
acest lucru au plecat imediat din țară, întrebi: „DomniLA ALEGERILE PREZIDENŢIALE VA FI ÎN FOLOSUL
preferînd să învețe peste hotare. În fi- lor de la conduceOPOZIŢIEI, ŞI NU A CANDIDAŢILOR DIN PARTEA
ecare zi primim știri tot mai triste din rea Moldovei, ce
GUVERNĂRII, CARE AU ADUS ŢARA LA O CRIZĂ DE
doriți în realitate?
sfera economică și socială a țării.
DURATĂ.
Dar și mai remarcabile sunt Să împingeți în
„reușitele alianței”, la 25 de ani de Rusia recolta de
la Independența Moldovei, dacă ne mere și prune din acest an, să aruncați dent și Orient. Dar va fi și o luptă dinuităm la statistica exportului și im- cu aceasta „praf în ochii” alegăto- tre oligarhii bogați și poporul sărac.
Pe flancul stîng al terenului electoportului în șase luni ale lui 2016. rilor înainte de alegeri? Doriți să
Boris ȘAPOVALOV,
Voi aduce doar o cifră a integrării participați mai departe la conspirația ral preferințele electoratului sunt clapolitolog,
publicist
rușinoase în Europa. În prima jumă- antirusească sau vreți într-adevăr să re. De partea poporului în campania
tate 2016, în Europa au fost vîndute restabiliți relațiile normale cu marea electorală va participa Igor Dodon,

Plahotniuc o „umflă” pe Sandu

Victoria Nuland a oferit protecție lui Plahotniuc,
în schimbul promisiunii ca Moldova să intre sub umbrela NATO. Ea a mai cerut să nu fie permisă victoria
candidatului lui „Putin” – Igor Dodon, iar în legătură
cu ultimele evenimente este clar că de la Plahotniuc
s-a cerut să fie „umflat” ratingul lui Sandu și să o
facă președintele RM.
Plahotniuc și Sandu nu se plac, și fiecare are motivele sale. Plahotniuc nu i-a permis lui Sandu să devină premier. Dar și autoritatea moldovenească, care a
decis să iasă la rampă acoperit de umbrele antiglonț,
tot nu a devenit premier. Și Maia Sandu a jucat în
această schemă un anumit rol.
Vlad Plahotniuc a ieșit din clanul Snegur/ Gherman/Birștein. În timp ce funcționarii și cei din umbră din această familie se urcau pe scara ierarhică,
Păpușarul a preferat în loc de scări-liftul, devenind
repede din valet, joker.
Maia Sandu este o doamnă din alt butuc. Ea este
legată de clanul Lucinschi și prințul Sturza. Așa că
pînă la dragostea eternă și înțelegere deplină între
Sandu și Plahotniuc mai este mult.
Dar, Departamentului de Stat al SUA, care-l controlează concomitent și pe Coordonator, și proiectul
politic Sandu, îi este în cot de toate aceste seriale
provinciale.
Americanii au dat comanda: cu orice preț să nu
fie permisă victoria lui Dodon! Trebuie să învingă
Maia Sandu!
Dacă aceste două condiții vor fi îndeplinite, alegerile vor fi recunoscute ca un model de expresie
democratică a voinței populare, chiar dacă cetățenii
vor vota sub presiunea călăilor de la „Argus”, iar
Ciocan prin farmecele sale îi va reînvia pe moldo-

venii, decedați în războaiele
ruso-turce!
Iată cum se lămuresc și
ratingurile Maiei Sandu în
sondajele de opinie. În ciuda
faptului că a făcut parte din
Guvernul care a furat miliardul și a dat aeroportul, unii
dintre cetățeni o mai cred.
A fost de ajuns să facă niște
ochi cinstiți și să declare că
nu a participat la ședințele
cele „urîte” în cadrul cărora
a fost dat în concesionare aeroportul și au fost alocați 13
miliarde de lei de la Banca
Națională. Dar așa ceva nu poate fi…
Iată cum se lămurește și unirea neașteptată de
pe eșichierul de dreapta. Andrei Năstase a fost rugat politicos (nu te duce-ncolo, mergi pe aici!) să nu
încurce oamenii buni să devină și mai buni. Iar cel
mai bine ar fi să-și retragă complet candidatura și să
o susțină pe Maia. Astfel, ar putea apărea și un dosar penal. („Va cădea zăpadă pe cap, va fi cu totul
rău…”).
Departamentul de Stat nu-l va ierta pe Andrei
Năstase de colaborarea cu Dodon și Usatîi, atunci
cînd „Platforma DA” aproape a reușit să strice regimul oligarhic, foarte comod pentru SUA, deoarece
este ușor de manipulat.
Nu va fi iertat Năstase și toată DA pentru critica
adusă SUA și Victoriei Nuland, care au binecuvîntat
Guvernul de noapte al lui Filip, format, cum consideră mulţi, prin amenințări și mituire.

MOLDOVA ARE VIITOR

Maia Sandu în fotoliul de președinte nu este pentru Plahotniuc un vis suprem. Nu este nici Candu,
nici Lupu. Ea este susținută de Washington, ceea ce
o face capabilă de orice scamatorie. Deși pentru oligarh este mai convenabilă Maia Sandu în funcția de
președinte, decît același Năstase sau Dodon.
Cu Năstase sau Dodon, Plahotniuc are zero șanse
să se înțeleagă. Iar pe Sandu, cel mai probabil,
Păpușarul are ceva compromițător.
Nu că Sandu ar fi cea mai mare hoață de proprietăți
bugetare, dar ea a fost membru al Guvernului Leancă. Asta înseamnă că, în pofida protectoratului Departamentului de Stat, pentru justiția moldovenească
ea este vulnerabilă. Iată așa a ieşit o pasiență.
Iată de ce Maia Sandu a început să-i spună lui
Dodon „candidatul oligarhului”, pentru a ascunde de
noi, mîna căruia din umbră îi elimină concurenții și
îi umflă ratingurile…
Blogul lui Nicolae ANDREEV
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LUPTA CEA MARE

Cu toate că, formal,
încă nu a fost dat startul
campaniei electorale,
în realitate campania
prezidenţială deja a
început şi în ea se
întrezăreşte clar actuala
repartizare a forţelor
politice.
PLANURILE „PĂPUŞARULUI”
Este clar că „păpuşarul” nu are de
gînd să împartă cu cineva puterea.
Discuţiile potrivit cărora el ar fi
dispus să cedeze opoziţiei postul de
preşedinte al ţării pentru a simula
democraţia şi a şantaja Occidentul
prin „pericolul rusesc” nu sînt mai
mult decît poveşti, lansate de
însuşi „păpuşarul”. La fel ca
şi afirmaţiile că oligarhul va
anula alegerile prezidenţiale
directe şi îl va alege pe şeful
statului în Parlament. Aceste
insinuări în esenţa lor sînt
menite să modereze campania
electorală a opoziţiei şi să
provoace sentimentul de
deziluzie electoratului de
stînga (chipurile, este clar
şi aşa cine va învinge, la ce
bun să te mai duci la alegeri).
În realitate obiectivul lui
Plahotniuc rezidă în obţinerea
victoriei în scrutin cu orice
preţ.
Pentru
realizarea
acestuia, trebuie să-l împiedice pe
Igor Dodon să cîştige în primul tur
si pe A.Nastase sa treaca în turul II.
Indiscutabil, „păpuşarul” contează
pe victoria lui Marian Lupu/Pavel
Filip care ulterior îl va desemna în
calitate de prim-ministru. De ce nu?!

ANALIZĂ

ba îl lătra pe liderul platformei
„Demnitate şi Adevăr” Năstase, ba
turna zoi peste Dodon, ba îl peria pe
”păpuşar”… De fapt, “păpuşarul”
îl şantajează pe Leancă. În orice
moment acest personaj ar putea
ajunge la închisoare. Toată lumea ştie
că acest domn împărţea cu mărinimie
numere diplomatice la Moscova,
a deschis ambasada Moldovei în
Quatar de dragul lui Stati, a semnat
decizia secretă de alocare a sumei de
9,4 mlrd. lei băncilor lui Ilan Şor, a
concesionat aeroportul şi „Banca de
Economii” la preţuri de nimic.
În prezent, Leancă, nu provoacă
alte sentimente decît dispreţ. Sarcina

A distrus învăţămîntul atunci lista de nume, conturi etc. Or, ea a fost
cînd a „picat” la bac circa 50 la sută parte a Guvernului şi nu poate să nu
din liceeni, arătînd lumii întregi ce ştie detaliile. Dînsa nu face declaraţii
proşti sîntem. Dacă acesta a fost la adresa beneficiaruluiprincipal
principalul scop al Maiei Sandu, să al furtului, nu dezvăluie schemele
ştiţi că i-a reuşit să-l atingă. Dar, corupţioniste ale guvernării cu toate
concluzii pe marginea faptului că că ar trebui să le ştie foarte bine.
mai mult de o jumătate din liceenii
În acelaşi timp, toate sondajele
moldoveni au ratat BAC-ul (plus la organizate de Institutul Naţional
toate nu se ştie care le-a fosta soarta Democratic din SUA, Institutul
de mai departe) n-au fost făcute. În Internaţional Republican şi oficiile
şcolile moldoveneşti se resimte un „păpuşarului” încearcă să umfle pînă
deficit acut de învăţători: în unele la valori extra-exagerate ratingul
şcoli rurale, profesori septuagenari lui Sandu. Care sînt premisele
de educaţie fizică predau limba pentru creşterea ratingului său idee
franceză şi geografia. În şcoli lipsesc nu avem. Timp de doi ani la rînd i
materialele didactice necesare, în se zugrăvea cu isterie imaginea de
laboratoare
- Jeanne d’Arc, inclusiv prin eforturile
echipamentul
postului “Jurnal TV”! Apropo,
- Nu sînt eu de vină! Miliardele
cuvenit.
Despre
vă rog să observaţi, nimeni – nici
le-am scos împreună cu Şor,
ce să mai vorbim guvernarea, nici opoziţia de dreapta
dar ai semnat tu!
dacă în 60 la nu o critică pe Sandude parcă ar
sută din şcoli avea frică de ceva. Datorită tuturor
veceul se află acestor elemente, ea, într-adevăr, are
în curte? Pentru şansă să ajungă printr-o minune în
Maia
Sandu, turul doi împotriva lui I. Dodon.
ţapi ispăşitori au
Se creează impresia că în spatele
devenit
copiii, acestei „profesoare de muzică” întrcare, în cei 3 adevăr se conturează clar umbra
ani de aflare a Departamentului de Stat!
domniei sale în
- Înfundăm ocna cu toţii!
postul
deţinut,
UN SOLDAT BUN SAU
nu au reuşit la
ÎNVINGE, SAU MOARE
examenele
de
Ratingul lui Andrei Năstase,
bacalaureat.
potrivit mai multor sondaje de
sa în cadrul acestor alegeri este Sandu nu a ştiut de alte probleme, cu opinie, oscilează în intervalul 8-14%.
să răpească voturi de la Năstase, excepţia „copiilor tonţi”.
La moment, el se situează pe poziţia
să-l atace pe Dodon, să flateze
Ah, da! Maia Sandu a “optimizat”, a treia după Igor Dodon şi Maia
guvernarea. Cît despre turul doi, mai corect spus a închis 200 de Sandu, fiind la o distanţă infimă de
atunci în obligaţia sa va fi îndemnarea şcoli. Totuşi, în aceste condiţii, ea, cea din urmă. Prin aceasta se explică
electoratului să-şi dea voturile alături de întreg Guvernul Leancă, şi campania murdară, pornită
pentru Lupu/Filip. Atît. Şi dacă va a votat pentru alocarea în beneficiul de mass-mediile „păpuşarului”
încerca să o facă pe deşteptul, din celor trei bănci ale lui Ilan Şor a împotriva sa, şi pasivitatea pe
pur şi simplu ex-premier va ajunge 9,4 miliardelei de la
PUR ŞI SIMPLU… LEANCĂ
bugetul de stat. Ca o
Popularitatea fostului prim- pur şi simplu un deţinut.
ANDREI NĂSTASE ESTE INCONSECVENT:
persoană care a ridicat
ministru Iurie Leancă a început
BA CU AMBASADORII OCCIDENTALI
JEANNE D’ARC DE LA
mina la votarea de
să scadă vertiginos. În octombrie,
ŞI TRAIAN BĂSESCU, BA PROTESTE
DEPARTAMENTUL DE STAT? atunci ea ar trebui să
2015, potrivit datelor Institutului
CU USATÎI ŞI DODON, BA ALIANŢA CU
Ipocrizia Maiei Sandu de-a apară în faţa judecăţii,
Internaţional Republican (condus
SANDU ŞI PARTIDUL LUI FILAT - PLDM
dreptul
nu
are nu să strige “prinde
analogii
în
politica
hoţul!”.
LEANCĂ ESTE LIPSIT DE CALITĂŢI DE
moldovenească.
A
Dar, nu se vede
LIDER. EL POATE FI UŞOR ŞANTAJAT DE
fost
printre
cei
care
au
ca
ea să aibă careva remuşcări care o manifestă însuşi Năstase, şi
CĂTRE “PĂPUŞAR” DIN CAUZA ALOCĂRII
votat pentru alocarea de conştiinţă.Deşi, cu aceşti bani încetarea protestelor, şi mai multe
A 9,4 MLRD. LEI ÎN PERIOADA AFLĂRII SALE
a 9,4 miliarde lei se puteau construi peste 500 de cazuri de dezbinare în interiorul
ÎN FUNCŢIA DE PRIM-MINISTRU.
băncilor lui Şor şi şcoli noi cu mobilier nou, cu Platformei DA, organizate, probabil,
astăzi cere pedepsirea echipament tehnic modern, cu table din Global Business Center– oficiul
LEANCĂ SE POATE POMENI ÎN ORICE
celor vinovaţi de interactive, cu săli de calculatoare, general al imperiului lui Vlad
MOMENT PE BANCA ACUZAŢILOR.
furtul
miliardului cu terenuri sportive şi bazine! De Plahotniuc. Întîlnirea lui Năstase
de
euro.
A
fost
ministru
din partea aceea, vorba poporului, nu ar fi cu
ex-preşedintele
României,
de renumitul „şoim” american John
McCain), ratingul lui Leancă era guvernării oligarhice, iar astăzi cazul ca MaiaSandusă o facă pe Traian Băsescu, a fost apreciată cu
ambiguitate de adepţii săi, la fel
de17%. În aprilie, 2016, erau deja luptă cu oligarhii. A făcut parte din „nevinovata”!
Guvernul
care
a
cedat
„banca
de
Nu
are
Maia
Sandu
o
echipă
ca şi multiplele selfie cu diferiţi
doar 6%, ceea ce, de fapt, înseamnă
puternică,
ambasadori occidentali, în birourile
sfîrşitul speranţei. Există mai multe
ÎN
PERIOADA
AFLĂRII
MAIEI
SANDU
ÎN
FUNCŢIA
o
poziţie
cărora îi place să facă popasuri
motive pentru astfel de declaraţii.
DE MINISTRU AU FOST ÎNCHISE PESTE 200 DE
clară
pentru
îndelungate liderul Platformei.
De vină este şi lipsa calităţilor de
ŞCOLI, 50% DIN ELEVI AU RATAT BAC-UL. TOT
majoritatea
Inconsecvenţa lui Năstasese poate
lider, şi acuzaţiile de legături cu
EA A VOTAT PENTRU ACOPERIREA FURTULUI
problemelor.
observa cu ochiul liber. Încă în
Plahotniuc, aduse de Octavian Ţîcu
MILIARDULUI PRIN ALOCAREA A 9 MLRD. LEI DE
Plus, nu am ianuarie protesta alături de Partidul
şi Oazu Nantoi, şi lipsa unei critici
CĂTRE PRIM-MINISTRUL LEANCĂ.
văzut din partea Socialiştilor şi „PN”, iar în martieîn adresa celor de la guvernare,
ei o critică dură aprilie îl învinuia pe I. Dodon de
SUB
MASCA
NEVINOVATĂ
SE
ASCUNDE
şi acceptul de a adera la alianţa de
IPOCRIZIA
ŞI
FEROCITATEA
UNEI
CREATURI
a
guvernării, jocuri comune cu „păpuşarul”.
guvernămînt în calitate de personal
PROMOVATE
DE
SUA.
mitinguri
de
După aceste acuzaţii, la 7
auxiliar. Dar cît de mîrşav arătau
protest
ale
august,
Năstase îi cheamă pe
atacurile sale împotriva opoziţiei
Economii”
şi
Aeroportul,
iar
astăzi
adepţilor
formaţiunii
sale,
dezvăluiri
cei
de
la
„PN” şi pe socialişti
la comanda „păpuşarului”! Leancă
critică această decizie.
pe marginea furtului miliardului cu să se unească pentru mitinguri
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ANALIZĂ
împotriva oligarhilor! Dar,
deja la 8 august, face alianţă
cu Maia Sandu şi PLDM.
Este greu să faci prognoze
referitor la şansele lui Năstase.
Împotriva sa deja a fost pornit un
dosar penal. Probabil, vor fi şi altele.

obligaţii ascunse.
Dodon este tată a trei copii, ştiind
ce înseamnă responsabilitate, spirit
de economie, grijă. Şi cum ar putea
o persoană care nu are familie sau
care nu ştie ce-s acelea chinurile
şi bucuriile creşterii copiilor să
pretindă la rolul de tată sau mamă a
naţiunii!? Greu de înţeles.
Dodon este doctor în Economie.
Liderul Partidului Socialiştilor
este unicul candidat care are grad
ştiinţific de doctor în Economie,
are trei studii superioare, experienţă
în management, în administrarea

FAVORITUL ABSOLUT
Igor Dodon este politicianul
moldovean cu cel mai înalt rating.
Popularitatea lui Dodon este
condiţionată, inclusiv, şi de faptul
că el este unul dintre puţinii lideri
care se pronunţă clar pentru apărarea
independenţei
IGOR DODON – FAVORIT ABSOLUT AL CURSEI
Moldovei,
pentru
PREZIDENŢIALE.
neutralitate,
MAJORITATEA CETĂŢENILOR APRECIAZĂ
Ortodoxie
POZITIV LUPTA SA PENTRU INDEPENDENŢA ŞI
şi
valorile
NEUTRALITATEA MOLDOVEI, PENTRU ORTODOXIE,
tradiţionale,
LIMBA MOLDOVENEASCĂ ŞI ISTORIA MOLDOVEI,
pentru vectorul
euroasiatic,
PENTRU ECHITATE SOCIALĂ.
limba şi istoria
moldovenească, pentru protecţia economiei ţării în condiţii de criză.
socială a populaţiei. Astfel, deja
Oponenţii ar putea spune orice,
astăzi, majoritatea cetăţenilor ţării dar cine, astăzi, este realmente
îl văd în calitate de preşedinte al în stare să scoată ţara din criza
statului.
economică profundă în care se află?
Dodon, spre deosebire de Voronin, Filip? Sandu? Leancă?
Plahotniuc, Filat, Ghimpu ş.a., nu are
Lupu? Păi ei au fost cei care au
asupra sa dosare penale şi business- adus ţara la colaps!
active peste hotarele ţării. Familia sa
Avîndu-l pe I. Dodon la
trăieşte în Moldova, copiii studiază conducere, economia ţării a
în licee moldoveneşti, şi nu în cele înregistrat, în perioada 2007-2008,
belgiene sau franţuzeşti. Acest un progres semnificativ. Anume cu
lucru înseamnă că el va promova acea perioadă datează cele mai mari
interesele ţării sale, şi nu ale uneia succese economice ale Moldovei:
străine. Într-o clipă de cumpănă el
– cele mai mari investiţii străine
nu o va şterge peste hotare, nu va directe în toată istoria ţării— $708
adopta hotărîri antisociale pentru că mln.dolari SUA (astăzi, circa $200
ar avea frică pentru propriile conturi mln.);
în băncile elveţiene, aşa cum au
– cel mai scăzut nivel al datoriei
păţit-o anterior Voronin, Filat etc.
publice externe (12,9% din PIB în
Dodon, spre deosebire de 2008, astăzi — 26,9%(începutul lui
majoritatea politicienilor din ţară, nu 2016);
are cetăţenia altor state. Acest lucru
– cel mai scăzut nivel al datoriei
înseamnă că el nu poate fi intimidat interne — 5,6% din PIB în anul
prin urmăriri penale din partea 2008;
acestor state, el nu poate fi supus
– unul dintre cele mai ridicate
voinţei acestor state.
ritmuri de creştere a PIB (7,8% în
Dodon nu depinde de oligarhi. El 2008, în pofida secetei şi declinului
nu are active în afacerile bancare, din 2007);
cele de construcţii sau ale produselor
– cel mai înalt nivel de indexări
petroliere, cum are loc în cazul unor de salarii şi pensii (18 – 20% anual).
alţi politicieni. El nu are interese şi
Într-o perioadă scurtă de timp,

IGOR DODON
NU ARE ASUPRA SA DOSARE
PENALE ŞI business-ACTIVE
PEste HOTARE.

Dodon a reuşit să formeze cel
mai mare partid din ţară, care, la
momentul actual, este unica forţă
reală de opoziţie în Parlament.
Anume Partidul Socialiştilor a făcut
publică frauda cu miliardul dispărut,
i-a apărat pe deţinătorii de patente, a
promovat legea privind interzicerea
narcoticelor sintetice, a obţinut
reducerea tarifelor, demiterea a două
guverne, a procurorului general
ş.a.m.d.
La momentul actual, Igor Dodon
este unicul politician din Moldova,
care are sprijinul lui Vladimir Putin,
a preşedintelui Dumei de Stat a FR,
S. Narîşkin, a Patriarhului Întregii
Rusii Kirill, a liderului formaţiunii
„Spravedlivaia Rossia”, Serghei
Mironov, şi alţii. Aceştia din urmă
ştiu cu certitudine pe cine ar trebui
să-l sprijine. Nu mai vorbim aici
despre colaborarea cu partidele
socialiste din Bulgaria, Serbia,
Grecia etc.
DIVIZEAZĂ ŞI…
GUVERNEAZĂ
Este indiscutabilă neputinţa
guvernării de a învinge din nou. Aşa
sau altfel, 70 la sută din populaţie
manifestă nu doar neîncredere faţă
de guvernare, ci şi un sentiment
puternic de ură faţă de ea. Dar,
după cum vedem, „păpuşarul”
mizează pe falsificări, pe materiale
compromiţătoare
şi
resursa
administrativă, plus sumedenia
de spoileri şi cloni, care vor răpi
voturile de la candidaţii reali.
Pentru a împiedica accederea
lui Năstase în turul doi, împotriva
sa a fost pornită o campanie de
denigrare mediatică, i s-a intentat un
dosar penal, a fost ticluită adresarea
din partea Ministerului Justiţiei şi
ambasadei către autorităţile RFG
cu privire la extrădarea lui Viorel
şi Victor Ţopa (Victor Ţopa —
sponsorul „Jurnal TV”).
Pentru a-l împiedica pe Dodon să
învingă deja în primul tur, Voronin
i-a îndemnat pe alegătorii de stînga
să boicoteze alegerile. PRSM, PSD,
„Patrioţii Moldovei”, PCRM bat
într-una doar în socialişti, evitînd
tot ce ţine de „păpuşar”.

NU DEŢINE CETĂŢENIA
ALTOR STATE.

ESTE DOCTOR ÎN ECONOMIE,
CU TREI STUDII SUPERIOARE.

Renato Usatîi îşi înaintează şi
el candidatul. Totuşi, este puţin
probabil ca acesta să acceadă în
turul II. În schimb, este limpede că
acesta nu-i va permite lui Dodon să
învingă în primul tur. La ce bun să
participi la alegeri de sine stătător
cînd se puteau unifica eforturile
pentru a repurta victorie în turul
I, Dumnezeu s-o ştie. Cu atît mai
mult că cei de dreapta deja s-au
consolidat…
SUA CU PROPRIILE MIZE
Totuşi,
este
evident
că
americanilor acest scenariu al
„păpuşarului” nu le place. Anume
din acest motiv, în ultimul timp,
în SUA, se desfăşoară o campanie
mediatică activă, în care V.
Plahotniuc este acuzat de capturarea
ţării, de furtul miliardului, de
instaurarea dictaturii. Probabil,
americanii îl presează pe oligarh,
încercînd să-l convingă s-o susţină
pe Maia Sandu. Pentru orice
eventualitate, FBI chipurile a pornit
chiar o anchetă penală privind
miliardul furat…
Concluzia este una singură:
candidatul de stînga are cele mai
mari şanse pentru victorie. Şi dacă
liderii nu doresc să se consolideze,
poporul este cel care ar trebui să o
facă.
La ce bun să dispersezi voturile
pentru nişte candidaţi lipsiţi
evident de şanse, atunci cînd există
posibilitatea de a învinge în primul
tur?

NU DEPINDE
DE OLIGARHI.

ÎNTR-O PERIOADĂ SCURTĂ,
A CREAT CEL MAI MARE
PARTID DIN ŢARĂ.

MOLDOVA ARE VIITOR

ESTE UN FAMILIST,
TATĂ A TREI COPII.

LA MOMENTUL ACTUAL, ESTE SINGURUL
POLITICIAN MOLDOVEAN SPRIJINIT DE
VLADIMIR PUTIN.

STRATFOR: DODON ESTE CANDIDATUL LIDER ÎN CURSA
PENTRU POSTUL DE PREŞEDINTE AL MOLDOVEI
Agenţia americană de analize Stratfor îl consideră pe liderul Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, drept candidatul cu cele
mai mari șanse pentru postul de preşedinte al Moldovei. Despre
aceasta se menţionează în studiul analitic al organizaţiei „Visul
european se amînă”.
„Așa politicieni de opoziţie, cum este Igor Dodon, candidatul

Bogdan ŢÎRDEA
analist politic,
deputat PSRM

lider al cursei pentru postul de preşedinte al ţării, şi conducătorul
formaţiunii pro-ruseşti Partidul Socialiştilor, folosesc Brexit-ul
pentru a face declaraţii precum că Uniunea Europeană se va destrăma şi că, în rezultat, Moldova ar trebui să înceteze eforturile pentru obţinerea statutului de membru al UE”, spun analiştii
americani.
Potrivit prognozelor Stratfor, forţele proruseşti îşi vor creşte atractivitatea în Moldova,
iar pe măsura apropierii următoarei runde de
votare privind sancţiunile împotriva Rusiei.
precum şi a intensificării divergenţelor dintre
statele UE, speranţele ţării noastre de aderare
la blocul european se vor dovedi sterile.

NOTĂ

Agenţia Stratfor este o
companie particulară
de investigaţii şi analize
din SUA. Unii analişti au
mai supranumit-o „FBI-ul
tenebru”. Printre clienţii
Agenţiei se numără cele
mai importante instituţii
publice din SUA, corporaţii
şi politicieni.
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TREBUIE SĂ DEVINĂ SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ!

Operaţiunea IAŞI-CHIŞINĂU (20-29 august, 1944) – o operaţiune strategică
a Forţelor Armate ale URSS împotriva Germaniei fasciste şi României în timpul
Marelui Război pentru Apărarea Patriei. În cadrul acestei operaţiuni a fost
nimicită gruparea militară germano-română, care asigura defensiva direcţiei
balcanice, Moldova fiind eliberată, iar România exclusă din război.
24 august este una dintre cele mai măreţe zile
din istoria Moldovei. În
rezultatul încheierii victorioase a operaţiunii IaşiChişinău, plaiul nostru a
fost eliberat de macabra
ocupaţie fascistă. Au luat
sfîrşit cei mai negri trei
ani din istoria Moldovei.
A fost oprit genocidul populaţiei ţării noastre. Moldova, alături de celelalte
republici-surori din componenţa URSS, a obţinut
posibilitatea de a reveni la
viaţa paşnică şi munca de
făurire.
Cel mai mare merit

în eliberarea Moldovei
aparţine întregului popor
sovietic şi Armatei Roşii
victorioase. Poporul moldovenesc nu va da uitări
nicicînd numele tuturor
celor care au luptat pentru
Marea Victorie. Niciodată
nu vom uita numele tuturor eroilor şi participanţilor la luptele pentru eliberarea meleagului nostru.
În lumea modernă fascismul încearcă să revină
la existenţă. Este o afirmaţie valabilă, în primul
rînd, pentru ţările Europei
de Est, inclusiv ţările vecine – Ucraina şi Româ-

nia. Totuşi, sînt evidente
tot mai multe încercări
de a revizui istoria şi în
Moldova.
Reabilitarea
fascismului,
revizuirea
Holocaustului şi diminuarea importanţei eroismului ostașilor sovietici
eliberatori – declaraţii în
acest sens se fac tot mai
des auzite din partea unor
politicieni şi jurnalişti din
Moldova.
Partidul Socialiştilor
de fiecare dată s-a expus
şi continuă să se expună categoric împotriva
unor astfel de manifestări.
Lupta pentru adevărul is-

24 AUGUST

‘‘

Astăzi, în ţările din Europa de Est, fascismul încearcă să-şi
revină, au loc manifestări de profanare a istoriei noastre comune.
Am obţinut deja o primă reuşită, cîştigînd judecata împotriva
primarului de Chişinău Chirtoacă, şi revenind la sărbătorirea
Zilei Victoriei în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.
Vom depune toate eforturile pentru ca în Moldova, la nivel oficial
să fie marcate toate zilele legate de Marea Victorie!

Igor DODON

toric, împotriva tentativelor de denaturare a istoriei
şi de reabilitare a fascismului reprezintă unul din
punctele de bază ale programului nostru. Sîntem
convinşi că Ziua eliberării
Moldovei de fascism trebuie să devină sărbătoare
oficială pentru Republica
Moldova. Vom lupta pentru înveşnicirea numelor

eroilor operaţiunii IaşiChişinău şi pentru ca Piaţa Marii Adunări Naţionale, în zilele de 9 mai şi 24
august, să fie reîntoarsă
poporului.
PSRM îi felicită pe
toţi cetăţenii Moldovei cu
Ziua Eliberării.
Memorie veşnică eroilor!
Glorie veşnică eroilor!

MARȘUL MEMORIEI

DE LA ARCUL DE TRIUMF PÎNĂ LA MEMORIALUL
GLORIEI MILITARE „ETERNITATE”

10:00

GLORIE VEŞNICĂ EROILOR! ŢINEM MINTE! NE MÎNDRIM!
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