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Administraţia Publică Locală reprezintă veriga cea mai sigură pe care o avem în
Republica Moldova. Timp de 23 ani de la
Independenţă, am avut stabilitate doar la
nivel local. Este singura administraţie care
a asigurat continuitate în guvernare pe
parcursul celor 23 de ani de independenţă şi prin aceasta s-a construit o legătură
între cetăţeni şi, respectiv, consiliul local
şi primar. Drept dovadă este încrederea
constantă, conform şi rezultatelor sondajelor, în primării. În acelaşi timp, însă, competenţele au rămas a fi foarte limitate.
Pentru că noi venim din fosta Uniune Sovietică şi, din acest punct de vedere, prea
puţine competenţe au fost transferate de
la nivel de central la nivel local.
Primăriile nu pot fi numite sută la sută
ca fiind autorităţi publice, mai curând
prestatori de servicii, fiindcă autoritatea
publică presupune şi posibilitatea de constrângere a celor care încalcă legea. Ori,
azi primarul nu poate aplica nici măcar o
amendă. Şi aici există o contradicţie între
aşteptările oamenilor şi posibilităţile reale
ale administraţiei locale. Oriunde în Vest,
România şi mai departe, atunci când este
o neregulă la faţa locului, reacţia oamenilor este următoarea: „Dacă eu nu fac
ordine, vin cei de la Primărie şi împart
amenzi”. La noi se spune - „vinovată este
Primăria”, „vinovat este Primarul”. De ce?
Pentru că oamenii nu ştiu că primarii, de
fapt, nu au competenţa de a pedepsi, însă,
atunci când aleg primarul se aşteaptă de
la această autoritate publică să poată aduce la îndeplinire nişte lucruri.
Poliţia – în loc să fie descentralizată, a
fost centralizată la un nivel la care practic
s-au separat în totalitate atribuţiile dintre
administraţia locală şi poliţie. Educaţia – la
fel centralizată (mutarea şcolilor şi liceelor
de la nivelul primăriilor la nivel de consilii
raionale). În privinţa combaterii comerţului neautorizat, competenţele poliţiei au
fost diminuate, în general. În acelaşi timp
sunt pieţe autorizate care stau goale în
municipiul Chişinău, iar agenţii economici
care au făcut investiţii - suportă pierderi.
Continuare în pag. 2
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Deplasare de suflet
la Bucureşti şi Braşov

A

cţiunile care au pus în prim-plan aniversarea Actului Unirii
Basarabiei cu Patria-Mamă din 27 martie 1918 au constituit
un prilej de suflet pentru vizita Preşedintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, la Bucureşti şi Braşov. Acolo, liderul PL
a fost în centrul evenimentelor organizate cu ocazia acestei date
importante pentru întreg neamul românesc.
Vorbim de Festivalul Cultural “Zilele
Basarabiei”, organizat la Bucureşti şi Conferinţa intitulată: „Republica Moldova postVilnius. Liberalizarea regimului de vize”,
care s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului
din capitala României, evenimentul făcând
parte din seria manifestărilor Festivalului.
La eveniment au fost prezente personalităţi
notorii ca Europarlamentara Renate Weber,
Viorel Badea, Senator, Comisia Românilor
de pretutindeni, Călin Popescu Tăriceanu, Preşedintele Senatului României, Iurie
Reniţă, Ambasadorul RM în România ş.a.
În cadrul conferinţei, Mihai Ghimpu a accentuat că „liberalizarea regimului de vize
pentru cetăţenii Republicii Moldova şi semnarea Acordului de Asociere cu UE trebuiau
să se întâmple mult mai devreme, căci dacă
în 1999 PPCD şi comuniştii nu ar fi demis
Guvernul, foarte probabil ca astăzi R. Moldova să fi fost membru UE cu drepturi depline…” Preşedintele PL a regretat timpul
pierdut în contextul realizării reformelor:
“Sunt convins că şi noi dacă făceam reforme
la timp, ceea ce ar fi însemnat o mişcare spre
valori, am fi avut astăzi o altă situaţie economică, socială şi politică, căci în cei peste
20 de ani de independenţă a RM, am bătut
pasul pe loc, iar cetăţenii Republicii nu au
simţit încă ce înseamnă valori democratice”.
Conferinţa se încadrează în programul dedicat Festivalului „Zilele Basarabiei”, ajuns la
a VII-a ediţie în acest an, iar Mihai Ghimpu
a venit şi cu un mesaj de felicitare cu ocazia
împlinirii a 96 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România. El a spus că „Unirea din 1918

a fost salvarea românilor moldoveni din
Basarabia, la această dată, 27 martie,
în 1918, a fost realizat un mare vis al
românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă felicit cu ocazia acestei sărbători unice şi atât de importantă pentru
noi toţi!”
Programul vizitei Preşedintelui PL
în România a inclus şi deplasarea la
Braşov, acolo unde a avut o întalnire
cu studenţii basarabeni de la Universitatea Transilvania. Tot sub Tâmpa, în
Piaţa Sfatului, Mihai Ghimpu a fost
invitatul de onoare al deschiderii oficiale a Festivalului „Basarabia – File
din Poveste”, un proiect care marchează, în fiecare an, la Braşov, actul
Unirii Basarabiei cu România, de la 27
martie 1918. Eveniment care, organizat de Asociaţia de Dezvoltare LINK,
Organizaţia Studenţilor Basarabeni şi
Bucovineni din Braşov (OSBB) şi Depoul de Artă Urbană, în parteneriat
cu Primăria Braşov, Consiliul Judeţean
Braşov şi Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Braşov, îşi propune să atragă şi
să implice în activităţile sale atât comunitatea locală, cât şi comunitatea
basarabeană din Braşov, dar şi turiştii.
În contextul acestor evenimente, Mihai Ghimpu a avut întâlniri separate cu
Primarul Municipiului Braşov, George
Scripcaru, rectorul Universităţii Transilvania, Ioan Vasile Abrudan şi Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Braşov,
Mihai Lucian Pascu.

Nr. 2. Aprilie 2014

Libertate

2

Când vom avea o administraţie europeană?
Exemplele continuă în cazul fondului
locativ, construcţiilor neautorizate, anularea taxei de salubrizare, parcărilor neregulamentare, în care autorităţile locale
sunt lipsite de instrumente eficiente de intervenţie. În schimb, cele centrale controlează lucrurile şi fac chiar abuz. Exemplul
Legii cu privire la taxele locale (sălile de
jocuri de noroc şi cazinouri) - a fost chiar
strigător la cer ca Parlamentul să facă lobby pentru acest tip de activitate, care în general trebuie scos în afara localităţilor! Cât
priveşte anularea taxei locale pentru posesorii auto, la fel. Amânarea Legii privind finanţele publice locale a dus la o problemă
de nivel internaţional, din moment ce SUA
şi Suedia au făcut declaraţii de suspendare
a finanţării pe acest domeniu. Practic, partenerii europeni şi americani au fost duşi
de nas.
Absurdă este situaţia şi cu referire la
Găgăuzia şi Transnistria: aceste regiuni au
competenţe sporite faţă de toţi ceilalţi,
faţă de toate raioanele şi toate municipiile.
Anume ei, care sabotează Republica Moldova, care optează pentru dezmembrarea
Republicii Moldova, au atâtea competenţe
şi resurse financiare proprii, mult mai mari
faţă de raioane şi municipii, iar ceilalţi,
care duc tot greul zi de zi în satele şi oraşele din Moldova, dimpotrivă, au parte de
reducere de competenţe, neonorarea de
angajamente şi, în cel mai bun caz, finanţarea pe criterii de partid, pe criterii politice. „Dacă eşti cu noi, cu guvernarea, îţi
dăm bani, dacă nu - zero. Te mai gândeşti,
după aceea vii şi aderi la noi, şi abia după poate primeşti ceva”, etc.
Despre finanţarea Administraţiei Publice Locale, în 2014, problema s-a pus în felul următor: „Vreţi să câştigaţi alegerile în
2015? Vreţi să fiţi primari după 2015? Poftim un milion de lei în 2014, lucraţi pentru

alegerile parlamentare şi vă vom susţine
apoi şi la alegerile locale din 2015. Şi poate
atunci veţi mai primi ceva şi atunci”. Situaţia aceasta se întâmplă acum, în secolul al
XXI-lea. Toate acestea duc la neîncredere,
duc la duble standarde şi la demotivarea
administraţiei publice locale să mai vrea să
facă ceva în raport cu administraţia centrală sau chiar şi în raport cu cetăţenii.
Dacă nu convine un primar, în cel mai
bun caz, nu este ajutat cu nimic, dar mai
degrabă, neoficial, se dau indicaţii pentru
a-i fi sabotată activitatea în diferite domenii pentru ca nemulţumirea în societate să
crească, la alegerile următoare să poată fi
înlocuit cu un primar loial unui anumit partid de la guvernare şi, prin aceasta, deja
să înceapă finanţarea din plin sau suţinerea din plin a acelei localităţi. Este, de fapt,
practica tuturor guvernărilor pe care le-am
avut din ’90 încoace. Mai exact este practica din Europa de Est: socialistă, comunistă,
sovietică, de tranziţie... Dar nu suferă cel
mai mult acei primari, acei funcţionari care
se află în continuă opoziţie între guvern şi
administraţia locală. Suferă oamenii, cetăţenii de rând şi aceasta aduce prejudicii pe
termen lung statului, societăţii şi, respectiv, comunităţilor locale. Pentru că oamenii
de rând stau în ambuteiaje, tot ei nu pot
merge pe trotuare din cauza comerţului
neautorizat, şi nu funcţionarii ori oficialii
de rang înalt etc.
Pentru a rezolva toate aceste chestiuni
nu avem nevoie de prea mulţi bani. Este
nevoie, în primul rând, de:
1. Voinţă politică, în aşa fel încât să relansăm încrederea dintre administraţia locală şi administraţia centrală. Acesta este
lucrul crucial care ar putea duce la câştigarea detaşată a alegerilor parlamentare din
acest an. Pentru că în momentul în care
apare din nou sentimentul de încredere

reciprocă, de corectitudine în relaţiile pe
care le avem, automat apare şi motivaţia,
lupta pentru ceva mai bun, pentru viitorul
acestui pământ, pentru viitorul acestui stat
nedreptăţit;
2. Renunţarea la discriminarea pe criterii politice a administraţiei locale;
3. Modificarea legilor pentru a oferi
competenţe reale administraţiei locale în
vederea rezolvării câtorva probleme curente: comerţ, construcţii, parcări neregulamentare etc;
4. Asigurarea descentralizării conform
strategiei, fără amânări şi diferite şiretlicuri de tipul celor care au fost în cazul legii
finanţelor publice locale;
5. Abţinerea şi neadmiterea unor acţiuni incompatibile cu integrarea europeană. Mă refer la concesionarea Aeroportului şi a Băncii de Economii. Aceste cel puţin
două erori ale guvernării ne pot crea probleme mari la alegerile parlamentare.
Nu am nicio îndoială în ceea ce priveşte
buna credinţă şi intenţie a noastră ca Republica Moldova să facă parte din UE. Dar
pentru ca aceasta să se întâmple, avem
nevoie să restabilim încrederea, în aşa fel
încât să fie redată tuturor colegilor primari
dorinţa şi motivaţia de a lupta pentru un
viitor european al Republicii Moldova, în
cadrul alegerilor parlamentare. Şi sunt
convins că alegerile acestea pot fi câştigate detaşat de către tot ceea ce înseamnă
forţe proeuropene. Şi atunci, cu siguranţă,
copiii noştri, nepoţii noştri vor trăi în aceleaşi condiţii în care trăiesc astăzi copiii din
Polonia, Cehia, Austria, Italia, Olanda, Suedia, Franta sau Germania.
Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte al PL,
Primar General al mun. Chişinău

Replici dure în Parlament.
Cine şi interesele cui le apără?
Deputaţii comunişti continuă să facă
circ de prost gust în timpul şedinţelor Legislativului. “Lider” în acest context continuă să fie deputatul Eduard Muşuc, cel
care l-a numit “fascist” pe deputatul liberal Mihai Ghimpu, Preşedintele PL. Replica
liderului liberal nu a întârziat.
Astfel, solicitarea deputaţilor liberali ca reprezentanţii Guvernului să răspundă la întrebările parlamentarilor în limba oficială a statului a
provocat şi de această dată o reacţie violentă a
comuniştilor, cei care trăiesc şi se hrănesc de pe
acest pământ, dar apărără interesele altui stat.
Calificarea nepotrivită şi obraznică a lui Muşuc,
a provocat nemulţumiri în rândul deputaţilor,

iar Mihai Ghimpu a replicat: „Aşa cum mă
numiţi pe mine fascist, vreau să vă amintesc:
eu sunt cel care a votat în primul Parlament
legea cu privire la dreptul minorităţilor şi
le-am oferit dreptul la limbă, la tradiţii, la
studii, să aibă Biserica lor, etc. Voi, comuniştii, sunteţi mai periculoşi decât fasciştii, exploataţi aceste minorităţi ca să faceţi avere.
A vorbi limba oficială a statului – limba română, nu înseamnă că eşti împotriva limbei
ruse. Înseamnă respectul faţă de statul care
te hrăneşte şi ţi-a oferit mandat. Trăiţi din
banii cetăţenilor. 81% sunt moldoveni. Voi
vorbiţi aici din numele lui Putin. E un mare
păcat că nu vreţi să respectaţi cultura, limba,
tradiţia poporului din care faceţi parte”.
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Victoria
celor care au
ales opţiunea
europeană!
Liberalizarea regimului de vize pentru
cetăţenii RM este o victorie care aparţine
tuturor celor care au ales opţiunea europeană atunci când şi-au acordat votul
la alegerile municipale din 2007 şi la cele
parlamentare din 2019-2010. Aceasta, în
rând cu alte idei, a fost accentuată în cadrul întâlnirilor avute de către Preşedintele
Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, şi Prim-vicepreşedintele PL, Anatol Şalaru, cu cetăţenii noştri aflaţi la studii sau la muncă
în Bologna şi Venezia-Mestre. Vizita conducerii PL în Italia a avut loc la invitaţia
Cluburilor Liberale din Bologna şi VeneziaMestre şi a coordonatorului Artur Gutium.
În cadrul întâlnirilor aşteptate de către concetăţenii noştri aflaţi în Italia au fost abordate
subiecte ce vizează situaţia politică internă şi
externă a R. Moldova, s-au discutat problemele
cu care se confruntă diaspora din Italia, cât şi
despre procesul de reformă prin care trece R.
Moldova. Subiectele discutate au fost legate
de modul în care este guvernată RM, cauzele
continuării emigrării masive din republică, lipsa locurilor de muncă, sărăcia, corupţia, până
la situaţia la zi privind regiunea transnistreană
după anexarea Crimeii de către Federaţia Rusă
şi importanţa continuării parcursului European.
Liderii PL au explicat importanţa menţinerii
cursului european al Republicii Moldova şi au
accentuat că semnarea Acordului de Asocierei cu UE va reprezenta un pas important în
limitarea dependenţei RM de Federaţia Rusă.
Cei prezenţi la întâlniri au subliniat faptul că
singura cale de creare a unui viitor mai bun
pentru copii şi pentru noi este Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi şi-au
exprimat susţinerea Partidului Liberal în parcurgerea cu succes a acestui drum european. De
asemenea, au menţionat, chiar dacă se află în
Europa, îşi doresc să se întoarcă acasă, îşi doresc
să regăsească şi acasă un stat de drept, aşa cum
sunt statele membre UE, unde legea este singurul factor de decizie, iar prioritatea celor de
la guvernare este omul şi valorile lui – Libertate,
Dreptate, Adevăr şi Bunăstare. Un alt subiect
important abordat se referă la condiţiile de
deschidere a afacerilor mici şi mijlocii, în acest
sens, aceştia au accentuat că este necesar ca în
R. Moldova să existe facilităţi pentru iniţiatorii
de business mic şi mijlociu, în acest fel ei vor fi
stimulaţi să revină acasă şi să investească în R.
Moldova. Acelaşi lucru ar trebui să se întâmple
şi cu spaţiile locative - tinerii îşi doresc să-şi contruiască un viitor acasă, dar au nevoie de ajutor
din partea statului şi de o politică de încurajare
a tinerilor, căci ceea ce se întâmplă acum în RM,
spun cei din diasporă, este împotriva cetăţenilor
şi provoacă emigrările în masă. Cei prezenţi au
reiterat dorinţa de a se implica în schimbarea
lucrurilor spre bine şi de a susţine Partidul Liberal în activitatea sa, întru realizarea obiectivului
nostru naţional şi european.

7 aprilie: Noi nu uităm!
Au trecut deja cinci ani, dar parcă a
fost ca ieri. Cinci ani de la evenimentele
tragice din aprilie 2009 care au marcat
istoria modernă a republicii, eroii căzuţi
pentru Libertate au fost comemoraţi şi în
acest an.
Aşa a fost să fie: 7 aprilie a fost o zi care
a schimbat soarta republicii, care a însemnat
sfârşitul epocii “Voronin”, epocii comuniste.
Dar a luat şi vieţi şi a schimbat destine. Trăim
sentimente contradictorii, de mândrie pentru
tinerii care au avut puterea să se ridice pentru a
schimba soarta patriei lor, dar şi un gust amar
pentru că vinovaţii adevăraţi, cei care au omorât şi au torturat, dar şi cei care au realizat acel
scenariu macabru, au rămas nepedepsiţi - cei
care au transformat protestele paşnice din 6-7
aprilie 2009 într-un măcel. Evenimentele de
atunci rămân învăluite într-un mister pe care
actuala guvernare dă senzaţia că nu are dorinţă
să-l dezvăluie.
Partidul Liberal nu uită adevăraţii eroi şi insistă ca cei vinovaţi să fie pedepsiţi. PL taxează
ferm mostrele de populism electoral şi ipocrizia
crasă a actualei guvernări, a liderului PLDM,
Vlad Filat, printre alţii, care în ajun de alegeri
parlamentare şi-a amintit că toţi cei vinovaţi de
cazurile de deces şi de maltratare trebuie să fie
traşi la răspundere.

Acum, peste cinci ani. Cinci ani în care a
promovat în posturile de conducere a Ministerului de Interne persoane care au fost implicate în desfăşurarea acelor evenimente, au
muşamalizat crimele comise de oamenii legii
de atunci, mulţi dintre care îşi continuă nestingherit activitatea.
Partidul Liberal atenţionează şi nu uită. Liberalii au ieşit în Piaţa Marii Adunări Naţionale
pentru a depune flori şi aprinde câte o lumânare în memoria victimilor acelor evenimente.
Tinerii liberali au comemorat evenimentele din
aprilie 2009, ei au mers, tradiţional, în comuna
Bubuieci, la mormântul lui Valeriu Boboc, unul
din tinerii care a decedat în noaptea de 7 spre
8 aprilie. Cel care şi-a sacrificat viaţa pentru libertatea de care astăzi se bucură toţi cetăţenii
republicii. Au fost prezenţi şi Secretarul General
al Partidului Liberal, Ion Apostol, dar şi Preşedintele Tineretului Liberal, Ion Cebanu. Ion Apostol
a menţionat că “doar datorită tinerilor care au
avut curajul să se pronunţe împotriva regimului totalitar, comunist, avem astăzi libertate de
exprimare şi libera circulaţie, aprobată de Uniunea Europeană. Este meritul acelor tineri, care
au ieşit în Piaţa Marii Adunări naţionale în zilele
de 6 şi 7 aprilie. Ne închinăm în faţa părinţilor
care au crescut şi au educat aceşti tineri, adevăraţi patrioţi ai neamului”. Preşedintele Tineretului Liberal, Ion Cebanu, s-a declarat profund
îngrijorat că adevărul despre 7 aprilie nu a fost
recunoscut de actuala guvernare...
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Diaspora din Italia susţine PL

M

embrii diasporei RM din Italia îşi exprimă nemulţumirea faţă de
activitatea Coaliţiei de guvernare. Totodată, aceştia susţin Partidul Liberal, acesta fiind unicul partid care apără interesele cetăţenilor şi acţionează în numele viitorului european şi prosper al
republicii. Aceste teze principale, printre altele, au fost luate în discuţie la
numeroasele întâlniri avute în ultima perioadă de Prim-vicepreşedinte PL,
Anatol Şalaru, cu diaspora din Italia.
Întâlnirile desfăşurate la Brescia, Milano
şi, recent, la Ferrara şi Torino, au fost organizate cu implicarea activă a lui Artur Gutium,
coordonatorul-responsabil de activitatea Cluburilor Liberale din Italia. Membrii diasporei
moldoveneşti din Italia şi-au exprimat gratitudinea faţă de liderii partidului, Mihai Ghimpu,
Dorin Chirtoacă, Anatol Şalaru, şi au spus că
apreciază mult efortul Partidului Liberal, având
toată încrederea că PL va realiza schimbarea
până la capăt, întrucât a demonstrat mereu
consecvenţă în lupta continuă pentru libertatea, dreptatea şi bunăstarea oamenilor. Au
mai fost abordate subiecte ce vizează situaţia
politică internă şi externă a R. Moldova, problemele cu care se confruntă diaspora din Italia, precum şi întreaga societate a R. Moldova.
Cei prezenţi au reiterat dorinţa de a se implica în schimbarea lucrurilor spre bine şi de a
susţine Partidul Liberal în activitatea sa, întru
realizarea obiectivului nostru naţional şi european. S-a mai discutat despre modul în care

este guvernată R.Moldova astăzi şi încălcările
legislaţiei de către cei din Coaliţia de guvernare, care nu duc decât la creşterea emigrării masive a populaţiei, la sărăcie şi corupţie.
De asemenea, cetăţenii noştri aflaţi în Italia
au vorbit despre necesitatea deschiderii mai
multor secţii de votare la alegerile parlamentare din anul acesta, întrucât o singură secţie
de votare, într-o localitate cu peste 10 000
de cetăţeni ai republicii, este mult prea puţin
şi nu toţi reuşesc să-şi exprime votul. Ei doresc să se întoarcă acasă, dar să se simtă cuadevărat acasă, să muncească şi să poată trăi
într-un stat de drept, unde legea este singurul
factor de decizie, aşa ca în statele membre
UE.
Anatol Şalaru, Prim-vicepreşedinte PL,
a prezentat situaţia politică din republică, a
dat asigurări cât priveşte consecvenţa acţiunilor Partidului Liberal ce ţine de parcurgerea
cu succes a drumului european, garantarea
respectării drepturilor cetăţenilor şi întreprin-

derea acţiunilor concrete în vederea asigurării
Libertăţii, Dreptăţii şi Bunăstării poporului
nostru. „Partidul Liberal va susţine diaspora
în activităţile sale şi vom merge consecvent pe
drumul nostru european, pe care îl vom construi împreună”, a menţionat Anatol Şalaru.
A. Şalaru a reiterat: „Întoarcerea acasă
a cetăţenilor plecaţi la muncă peste hotare,
este o preocupare majoră a PL şi trebuie să
menţionăm faptul că potenţialul diasporei la
nivelul oamenilor este foarte mare, RM are
nevoie de românii moldoveni aflaţi în afara
republicii, precum şi ei au nevoie de a trăi
acasă. R. Moldova nu poate fi completă atâta
timp cât cetăţenii noştri nu sunt acasă şi nu
iau parte la dezvoltarea ei. Rolul diasporei a
fost unul crucial în schimbarea cursului republicii spre UE”.
La întâlnirea cu diaspora de la Torino au
participat şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, în frunte cu şeful direcţiei muncă, protecţie
socială şi comerţ al primăriei din Torino, care
au avut doar cuvinte frumoase despre cetăţenii noştri aflaţi în acest oraş. În cadrul celei
mai recente vizite în Italia, Anatol Şalaru şi Artur Gutium au participat la şedinţa Clubului
Liberal Bologna, în cadrul căreia a fost aleasă
conducerea lui, în frunte cu Aurelia Vozian.
Prim-vicepreşedinte al Clubului Liberal Bologna a fost aleasă Ala Lupei, iar în funcţia de
vicepreşedinţi - Alina Pisica şi Nicolae Palit.

28 aprilie - prilej de sărbătoare
28 aprilie, ziua când cetăţenii R. Moldova vor avea dreptul la libera circulaţie în ţările din spaţiul Uniunii Europene, trebuie să fie sărbătorită, iar apropierea Republicii Moldova de UE trebuie să fie marcată şi de acţiuni cum ar
fi redenumirea unei străzi în „str. Europa” şi arborării unui drapel al UE în PMAN. Propunerea îi aparţine Prim-vicepreşedintelui PL, Dorin Chirtoacă, Primar General al mun. Chişinău.
Un set de propuneri în acest sens a şi
fost făcut în cadrul unei şedinţe a serviciilor
şi subdiviziunilor administraţiei municipale.
Potrivit lui Dorin Chirtoacă, decizia UE de a
aboli vizele pentru cetăţenii moldoveni este
una istorică şi trebuie să fie marcată. „Solicit
ca începând cu 28 aprilie, când va fi prima

zi de liberă circulaţie în UE, să fie arborate şi
acele drapele pe care noi le arborăm pe bd.
Ştefan cel Mare în apropierea hramului oraşului sau de sărbătorile naţionale. Poate ar
trebui să ne gândim la o iluminare specială a
Arcului de Triumf şi poate chiar să arborăm
şi un drapel al Europei”, a adăugat edilul

Capitalei, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte PL. Potrivit lui, trebuie să avem un
drapel al Europei care ar trebui să se regăsească la acelaşi nivel cu drapelul Republicii
Moldova din Piaţa Marii Adunări Naţionale,
gest pe care îl consideră drept unul firesc
şi moral.
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PARTIDUL LIBERAL
Susţinătorul mămicilor şi a nou-născuţilor

P

artidul Liberal este acel partid politic care a constatat că modificările Legii privind îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de
asigurări sociale, nr.289-XV din 22 iulie 2004, votate de Parlamentul R. Moldova
la 23.12.13, vor conduce iminent la micşorarea considerabilă a indemnizaţiilor
de asigurări sociale, legea având un aspect antisocial. Aceasta a fost precedată de
aprobarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr. 108 „Cu privire la Regulamentul
cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a îndemnizaţiilor pentru
incapacitate temporară de muncă”, care a fost aprobată la 20 decembrie 2013.
Scopul fals al proiectului enunţat în Nota informativă prevedea: „Prezentul proiect de lege a fost
elaborat în scopul eliminării unor probleme de ordin
legislativ care duc la obţinerea unor drepturi nejustificate şi abuzarea în acest sens de prezenţa unor lacune în legislaţie, asigurarea unei echităţi sociale”. În
realitate, prin Legea aprobată de către Parlament, nu
au fost înlăturate lacunele în legislaţie ci, dimpotrivă,
aceasta aveau deja un caracter antisocial vădit, prin
care s-a reuşit micşorarea numărului de beneficiari
prin înăsprirea condiţiilor de beneficiere a condiţiilor
sociale. Dacă statul înăspreşte condiţiile în baza cărora asiguraţii pot beneficia de aceste garanţii sociale,
atunci aceste garanţii trebuie să fie oferite proporţional restricţiilor, adică să fie modificat şi cuantumul
lunar al îndemnizaţiilor (spre exemplu, îndemnizaţia
pentru creşterea copilului până la 3 ani să nu fie
30% dar 85%, ca în cazul României). Toate acestea
au fost expuse în raportul de expertiză Anticorupţie
a CNA din 18.03.13, în avizul Sindicatelor şi în avizul
Direcţiei juridice a Parlamentului din 19.12.13. Însă,
e posibil ca parlamentarii care au votat modificările
legii menţionate să nu fi luat cunoştinţă cu acestea.
Actualmente în R.Moldova sunt trei tipuri de indemnizaţii: îndemnizaţia de maternitate, îndemnizaţia unică la naşterea copilului şi îndemnizaţia pentru
creşterea copilului. Conform rapoartelor de executare a BASS/ bugetul asigurărilor sociale de stat/, în
perioada anilor 2010-2012, mărimea acestor îndemnizaţii a constituit:
2010

2011

2012

1.Indemnizaţii
de maternitate

168073

196173.5

249662.2

Numărul de
beneficiari, pentru
indemnizaţia de
maternitate

24542

26676

18210

6848.37

7353.93

13710.17

2. Indemnizaţie
unică la naşterea
copilului, persoanelor asigurate

1700

2000

2300

3. Indemnizaţie
lunară pentru
creşterea copilului până la vârsta
de 3 ani, persoanelor asigurate

256831

322544

389001.8

Numărul de
beneficiari

33682

35709

37318

Suma medie lunară a îndemnizaţiei

635.43

752.71

868.66

Suma medie a
îndemnizaţiei

Din datele prezentate, observăm o creştere mai
mare a alocaţiilor în 2012. Tocmai această creştere
financiară semnificativă ar fi unul din motivele declarate de către ministerul Muncii şi pus la baza modificărilor făcute. Adică, din motivul că suma medie

alocată în 2012 pentru îndemnizaţia de maternitate
(126 zile) constituia 13710,17 lei, iar suma lunară
pe care o primea tânăra mamă pentru copil până
la vârsta de 3 ani în 2012 a costituit 868,88 lei,
sume care sunt mult prea mari, a apărut necesitatea
operării modificărilor. Mai simplu spus, ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a conştientizat
faptul că în sistemul social din R.Moldova se practică angajări fictive în muncă, ascunse de societate
şi de legislaţia în vigoare, adică circulă o practică de
majorare artificială a îndemnizaţiilor de maternitate.
Dispunând de puţine instrumente administrative ori
social-financiare pentru a contracara aceste practici
şi păcăleli ale statului, ministerul în cauză a găsit de
cuviinţă să prindă doi iepuri deodată - să înlăture
trişările/evaziunele din sistemul social prin numita reformare a sistemului îndemnizaţiilor de maternitate
şi îngrijire a copiilor şi să diminueze ori să stopeze
toate abuzurile financiare pe seama viitoarelor mămici şi a noi-născuţilor.
Conform datelor raportului Fondul Naţiunilor
Unite pentru Populaţie (UNFPA) “Populaţia lumii în
anul 2013”, în perioada anilor 2010-2015, pentru R.
Moldova este caracteristică scăderea medie a populaţiei cu 0,8 % anual, fiind clasată în poziţia de lider
mondial la acest capitol. În rândul ţărilor Europei,
numai populaţia Bulgariei scade cu un asemenea
ritm. Diminuarea numărului populaţiei cu ritmuri
alarmante are loc pe fundalul sporului natural negativ din spaţiul rural şi a proceselor emigraţioniste. În
al doilea rând, are loc degradarea structurii pe vârste
a populaţiei, prin creşterea ponderii populaţiei vârstnice şi diminuarea ponderii populaţiei tinere în numărul total al populaţiei. Fenomenul respectiv este şi
mai acut în spaţiul rural şi urmează să se accentueze
pe viitor, iar implicaţiile fiscale sunt iminente. Astfel,
în urma creşterii plăţilor din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) pentru un număr tot mai mare
de pensionari, în paralel cu erodarea bazei impozabile, presiunile asupra fondului public de pensii sunt
deloc triviale. Repercusiunile tendinţelor demografice sunt deja vizibile, odată ce doar 1,3 contribuabili
finanţează pensia plătită unui pensionar (raportul
minimi necesar fiind de 4 la 1), iar BASS, pe parcursul
ultimilor ani, înregistrează în mod constant un deficit
care este acoperit din Bugetul de stat.
Respectiv, în mod normal, Guvernul ar trebui să
vină cu politici care ar duce la creşterea natalităţii în
ţară, la îmbunătăţirea situaţiei financiare a familiilor
tinere..... Cu atât mai mult că art.47 al Constituţiei R. Moldova stabileşte că statul este obligat să ia
măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai
decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui
şi a familie sale, incluzând hrana, îmbrăcămintea,
locuinţa, asistenţa medicală, precum şi serviciile sociale necesare.
În scopul stopării punerii în aplicare a respectivei
Legi, Partidul Liberal a depus un demers cu argumentele necesare, în adresa Preşedintelui R.Moldova
cu solicitarea de a nu fi promulgată respectiva Lege.
Cu toate acestea, în data de 14 februarie 2014, respectiva Lege a fost publicată în Monitorul Oficial.
Ca rezultat al faptului că la Preşedenţie nu am fost

Veronica HERŢA, Vicepreşedinte PL
auziţi, Partidul Liberal a depus o sesizare către Curtea Constituţinală. S-a ajuns şi la momentul când
a fost sesizată şi societatea civilă, adică s-a adus la
cunoştinţa oamenilor realităţile votate de Coaliţia de
guvernare - ca urmare, viitoarele şi actualele mamici
au ieşit la proteste, în stradă.
Evident, criticile fiind multiple, au fost prezentate şi calculele argumentate atât în sesizarea depusă
la Curtea Constituţională, cât şi în cadrul discuţiilor la
emisiunile TV cu participarea noastră. Oricum, întrun final, cele mai importante dezacorduri ale PL au
fost auzite de către guvernare: astfel, datorită insistenţei noastre au fost deja votate unele modificări
ale Legii, celelalte urmând a fi discutate pe parcursul
lunii aprilie. Astfel, s-a recunoscut că limitarea dreptului la muncă în timpul concediului pentru îngrijirea
copilului până la vârsta de trei ani, prin acordarea
dreptului de beneficiere de îndemnizaţie cu condiţia că tânăra mamă îşi reia activitatea în condiţiile
timpului de muncă parţial, cu retribuirea muncii în
proporţie de până la 0,5 din salariu, aduc după sine
mai multe probleme. Prin aceste reglementări se creează premisele unui lanţ de acţiuni ilegale, ce se vor
solda cu obstrucţionarea drepturilor femeii, deoarece
angajatorul va refuza încadrarea ei în muncă la jumătate de normă, fie va falsifica tabelul de pontaj
sau alte acte de evidenţă a timpului de muncă. Toate
la un loc ducând la achitarea salariilor în plic, adică
la evaziune fiscală la toate tipurile de impozite, inclusiv la contribuţiile de asigurări sociale. Respectiv,
la moment s-a revenit la practica existentă de până
la 1 aprilie, adică dreptul la muncă parţial de până la
90% a timpului de muncă.
O altă iniţiativă ţinea de majorarea de la 6 la 12
luni calendaristice a perioadei de calcul a venitului
mediu lunar asigurat, premărgătoare lunii survenirii
riscului asigurat, cu aplicarea anumitor metode de
calcul, care duceau la micşorarea îndemnizaţiilor, în
virtutea faptului că legea prevedea înlocuirea lunilor
în care nu a fost obţinut venit asigurat cu 900 lei
lunar, pentru angajaţii bugetari şi cu 1400 lei pentru angajaţii din sectorul real. În rezultatul discuţiilor
purtate a fost găsită o astfel de formulă care este
mult mai benefică pentru viitoarele mămici.
Partidul Liberal este conştient de faptul că R Moldova , la momentul actual, este prea săracă pentru
a susţine financiar şi social toate păturile populaţiei
aflate în greutăţi, dar nu poate tolera îngenuncherea
populaţiei prin minciuni şi manipulări ieftine, atunci
când se caută economisirea banilor pe seama nounăscuţilor şi a tinerelor mămici. Atunci când se dau
de pomană Bănci şi Aeroporturi, când banii aduşi cu
milioanele de peste hotare se scurg ca apa în nisip,
iar guvernanţii actuali, luând poziţia struţului, se fac
a nu vedea şi auzi, Partidul Liberal rămâne consecvent principiilor sale, având rolul de „avocat al poporului”, care susţine cursul european al R.Moldova,
pledând pentru o guvernare pentru oameni.
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96 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România

venimentul istoric de o importanţă deosebită pentru întreg
neamul românesc şi pentru românii dintre Nistru şi Prut nu a
rămas fără atenţie nici în acest an.
Unirii din 27 martie 1918 i-au fost dedicate o serie de acţiuni organizate
şi susţinute de către Tineretul Liberal
la Chişinău şi nu numai – manifestări
cu acest prilej au avut loc şi în capitala Belgiei şi Franţei.

Şirul acţiunilor a început cu conferinţa de
presă organizată, tradiţional, lângă clădirea
fostului gimnaziu de băieţi nr.3 din scuarul
Academiei de Arte, locul unde 96 de ani în
urmă a fost votat Actul Unirii de către Sfatul
Ţării. Acţiunea a fost organizată „pentru a
comemora fruntaşii care au avut curajul şi
puterea de decizie pentru propriul neam,
în aşa fel încât au adus tot neamul românesc într-un singur stat…”, potrivit Preşedintelui Tineretului Liberal, Ion Cebanu.
Tot Tineretul Liberal a organizat un simpozion ştiinţific dedicat evenimentului istoric,
desfăşurat în incinta bibliotecii “Onisifor
Ghibu” din Chişinău, avându-i printre oaspeţi pe deputatul PL, Valeriu Munteanu,
Vicepreşedinte PL, Ion Cebanu, Preşedintele
TL, deputatul ieşean Costel Alexe, secretar
general al TNL România şi profesorul Veaceslav Inculeţ. „Suntem printre puţinele persoane care consemnează la modul adecvat
această dată istorică. Nu este o noutate că
în Republica Moldova există anumite reticenţe la evenimentele din 27 martie 1918.
În schimb, există o mare deschidere pentru serbarea anumitor evenimente care au
marcat în mod nefast istoria Basarabiei…”,
a declarat Valeriu Munteanu în cuvântul
de salut către participanţii la simpozion.
Tineretul Liberal a organizat şi un flashmob
în centrul Capitalei, marcând astfel cei 96

ani de la Unirea Basarabiei cu România. Tinerii, membri ai Partidului Liberal, au dansat
în Piaţa Marii Adunări Naţionale, comemorând astfel evenimentul istoric care s-a produs la 27 martie 1918.
96 de ani de la Unirea Basarabiei cu România au fost celebraţi şi de românii de pe
ambele maluri ale Prutului stabiliţi la Paris,
în cadrul unui eveniment organizat de către
Clubul Liberal Paris. Programul acţiunilor a
inclus şi proiecţia filmului documentar „Masacrul Inocenţilor sau cronica unui război
uitat”, o mărturie cutremurătoare despre
războiul din 1992, semnată de către regre-

tatul regizor basarabean Victor Bucătaru,
urmată de dezbaterea „Noi, Rusia şi Ucraina
în 1918, 1992, 2014” , în care participanţii
au discutat despre faptele istorice de atunci.
Un flashmob dedicat împlinirii a 96 de
ani de la Unirea Basarabiei cu România a fost
organizat de către tinerii liberali şi în Parcul
Cinquatenaire din Bruxelles. Cu panglici tricolore în piept, cu drapelul R. Moldova, al
României şi Uniunii Europene, tinerii liberali
au încins o horă a Unirii, exprimându-şi, în
acest fel, aspiraţiile de a fi împreună în Marea Familie a Popoarelor Europene. Grupul
de 45 de lideri ai Organizaţiei de Tineret a
Partidului Liberal a efectuat o vizită la Bruxelles, inclusiv, şi în Parlamentul European,
cu scopul familiarizării tinerilor lideri din Republica Moldova cu actul parlamentar din
Europa şi participarea acestora la prezentări
cu privire la atribuţiile şi funcţionarea Parlamentului European. Tinerii liberali au participat la diferite acţiuni pe parcursul celor 2
zile ale vizitei pentru a cunoaşte mai bine
rolul şi modul de funcţionare a Parlamentului European.

Noi iniţiative legislative din partea PL
9 mai - Ziua Europei să fie!

C

onsfinţirea legală a sărbătorii „Ziua Europei” este absolut necesară,
având în vedere aspiraţiile Republicii Moldova de integrare în marea
familie europeană, iar prin serbarea Zilei Victoriei trebuie să se rectifice o lacună legislativă care permite interpretarea eronată a Celui
de-al Doilea Război Mondial. Ambele acţiuni vizează data de 9 mai şi au devenit subiectul unui proiect de Lege, înregistrat de deputaţii Partidului Liberal.
Iniţiativa legislativă a deputaţilor liberali prevede ca poziţia – „Ziua Victoriei şi
a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei (9 mai)” se expune într-o
nouă redacţie - „Ziua Victoriei asupra fascismului (9 mai)”, iar după poziţia „Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii
(1 mai)” se introduce o poziţie nouă - „Ziua
Europei (9 mai)”.

Deputaţii PL au motivat necesitatea instituirii oficiale a „Zilei Europei” ţinând cont
de dorinţa de racordare la spaţiul valoric comunitar. Deputaţii PL susţin şi că „propunerea legislativă nu vine să ştirbească reuşita
eroilor căzuţi în lupta contra nazismului, ci să
lămurească confuzia războiului pentru apărarea unei Patrii inexistente şi nereprezentative. Astfel, prevederile iniţiativei legislative

prevăd ca accentul să se pună pe comemorarea victoriei asupra fascismului, dar şi eliminarea textului care impune comemorarea
unei Patrii triumfaliste străine”, menţionează nota informativă a proiectului de Lege.
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Partidul Liberal susţine
cerinţele pedagogilor

onsiliului Republican al PL a adoptat o declaraţie de susţinere a cerinţelor cadrelor didactice în contextul protestelor acestora, poziţia
Partidului Liberal cu privire la cerinţele pedagogilor fiind făcută publică într-o conferinţă de presă, organizată de conducerea PL.

Potrivit Preşedintelui PL, Mihai Ghimpu,
„conform practicii europene, statul trebuie
să investească în educaţie 10 % din PIB. Ştim
problemele cu care se confruntă R. Moldova,
cunoaştem situaţia economică din republică,
dar mai ştim că sunt bani, dar aceştia nu sunt
gestionaţi transparent şi corect, fapt pentru
care am ajuns să avem guvernanţi bogaţi,
dar cetăţenii – săraci… Cea mai mare datorie
a Guvernului este sa gestioneze corect banii
publici. La noi, din păcate, nu există o politică clară, legală, de gestionare a bugetului
de stat. Noi susţinem cerinţele pedagogilor
şi credem că pentru a avea o republică europeană trebuie să avem şi salarii decente...”,
a mai completat Preşedintele PL.

Vicepreşedintele PL, Lilian Carp, a accentuat necesitatea implementării unei
strategii concrete în domeniul educaţiei,
care ar soluţiona problemele cadrelor didactice şi ar îmbunătăţi calitatea studiilor
-„Salariile mici constituie doar una din
problemele pe care le avem sistemul educaţional. Deşi suntem în 2014, tehnicile
de predare sunt sovietice. În instituţiile de
invăţământ nu există table interactive, proiectoare, iar unele nu au nici măcar destule calculatoar…”, a spus Lilian Carp, care
a evidenţiat faptul că atunci când a fost
constituită AIE-1 şi AIE-2, în componenţa
căreia era şi PL, în proiectul de guvernare
au fost incluse majorările de salarii, pensii

etc, lucru pe care nu îl au în proiectul de
guvernare cei din actuala Coaliţie.
Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL,
a precizat că unele partide şi-au început
deja campania electorală care, în mod
normal, ar fi trebuit să înceapă în luna octombrie. „Analizând bugetul pentru anul
2014, este vizibil că acesta conţine mai
multe rezerve bugetare astfel încât anumite surse să poată fi folosite în scopuri
electorale. Bugetul de stat permite majorarea considerabilă a salariilor cadrelor
didactice din luna mai, resurse sunt, doar
că acestea nu sunt gestionate de guvern
în mod corect şi transparent. Guvernarea,
pentru a avea un avantaj la alegeri, preferă să dea la toţi câte o fărâmitură… Oamenii sunt folosiţi de partidele de la guvernare pentru a-şi rezolva deficienţa lor
electorală, din păcate”, a mai menţionat
Valeriu Munteanu.

Concepţia politicii naţionale a RM
trebuie anulată. Este neconstituţională!

C

oncepţia politicii naţionale a
Republicii Moldova, elaborată de guvernarea comunistă şi
care ar putea fi folosită în mod
murdar în cadrul Recensământului 2014,
contravine Declaraţiei de Independenţă şi Constituţiei Republicii Moldova. În
context, Deputaţii Partidului Liberal s-au
adresat la Curtea Constituţională cu
o nouă sesizare prin care solicită verificarea constituţionalităţii Concepţiei
politicii naţionale a Republicii Moldova.
Astfel, Partidul Liberal continuă să-şi asume rolul de străjer al legalităţii şi constituţionalităţii prin numeroasele sesizări
depuse de deputaţii liberali la Curtea
Constituţională în ultima perioadă, cele
asupra cărora Curtea s-a pronunţat au
dat dreptate liberalilor.

Conducerea Partidului Liberal a susţinut
şi o conferinţă de presă pe acest subiect. Deputaţii PL – Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, Corina Fusu, Vicepreşedinte
PL, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL şi
Gheorghe Brega, au făcut publică “Poziţia
PL privind concepţia politicii naţionale”, argumentând-o din punct de vedere juridic, la
fel ca şi acţiunea de sesizare la CC...
Acest document emanat de către guvernarea comunistă încearcă să anuleze Declaraţia de Independenţă sau, cel puţin, să

o reinterpreteze şi să o pună într-o lumină
favorabilă altora, decât Republicii Moldova. Declaraţia de Independenţă a Republicii
Moldova utilizează termenul de „limba română” ca limbă de stat. „Întreaga structură
a Concepţiei se bazează pe conceptul de
limbă moldovenească, concrescut organic în
structura actului normativ, fapt ce nu permite înlăturarea deficienţelor prin simpla modificare a normelor legale, având în vedere
frecvenţa folosirii acestor sintagme în textul
normativ”, susţin autorii sesizării.
„Considerăm că norma citată contravine Articolului 10 al Constituţiei Republicii
Moldova, care proclamă unitatea poporului Republicii Moldova. Republica Moldova
şi dreptul tuturor cetăţenilor la exprimarea
identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi
religioase. Identificarea şi promovarea reprezentanţilor unui grup etnic atentează la
caracterul unitar al poporului, promovat de
art. 10 al Constituţiei şi nu poate fi acceptată într-un act juridic ce se vrea a fi documentul de bază pentru autorităţile publice
la promovarea politicilor social-economice şi
culturale în domeniul dezvoltării şi consolidării independenţei şi suveranităţii ţării”, se
menţionează în sesizarea PL.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, vine cu
o comparaţie: un aliniat din Declaraţia de
Independenţă a RM, în care sunt stipulate următoarele: „Având în vedere trecutul
milenar al poporului nostru şi statalitatea
sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al

devenirii sale naţionale”, cu ceea ce scrie în
Concepţia Politicii Naţionale a RM: „Având
în vedere trecutul milenar al poporului
moldovenesc şi statalitatea sa neîntreruptă în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale
naţionale”. Singura diferenţă dintre aceste
două alineate este înlocuirea sintagmei “al
poporului nostru” cu cea “a poporului moldovenesc” – dovadă crasă că acest alineat a
fost luat din Declaraţia de Independenţă şi
falsificat cu minciuna comunistă, care vine
din politica Federaţiei Ruse, fie ea ţaristă sau
sovietică, pe care o cunoaştem începând cu
ocupaţia din 1812, 1940, 1944 şi în zilele
de astăzi, continuând cu ocupaţia Transnistriei”, este de părere Mihai Ghimpu.
Conducerea PL condamnă “acest document pentru rolul negativ pe care l-au presupus comuniştii să-l aibă, îngrijorându-se
profund de viitorul minorităţilor naţionale
din RM. Pe când este cu totul altminteri, legislaţia RM, oferind drepturi depline minorităţilor naţionale şi asigurând condiţii bune,
ar ajuta conlocuitorii noştri de altă origine
să-şi poată învăţa limba maternă şi să poată
comunica în aceasta”. Corina Fusu a precizat că documentul prevede, de fapt, o rusificare a populaţiei RM, deoarece o atenţie
deosebită i se oferă bilingvismului ruso-moldovenesc, politică ce durează mai bine de
200 de ani, oferindu-i pe această cale Rusiei
un instrument în plus pentru a putea ataca
într-o bună zi acest teritoriu cu arme pentru
a-şi apăra „conaţionalii”.
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Obiectivul Partidului Liberal este
schimbarea până la capăt
emnarea acordului de Asociere şi cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană înseamnă reîntoarcerea către familia europeană, bunăstare şi un viitor prosper pentru Republica Moldova, iar aspiraţiile europene ale republicii sunt
susţinute de către România şi Republica Cehă. Acestea au fost tezele de bază luate în discuţie în cadrul întâlnirilor
separate avute de către deputaţii PL cu preşedinţii Camerei Deputaţilor din România şi Cehia.

Întrevederea dintre Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Vicepreşedintă a
PL, Vicepreşedinta Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media şi
Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte al PL, pe
de o parte, şi delegaţia Camerei Deputaţilor
a României, conduse de Preşedintele acesteia, Valeriu Ştefan Zgonea, a avut ca subiectul
principal perspectiva europeană a Republicii
Moldova – regimul liberalizat de vize şi semnarea Acordului de Asociere şi Liber Schimb.
Valeriu Zgonea a menţionat importanţa anului 2014 pentru parcurgerea cu succes a drumului european de către Republica Moldova,
întrucât 2014 este anul în care va fi semnat
Acordul de Asociere şi Liber Schimb cu Uniunea Europeană, şi că Parlamentul României
va depune eforturi să fie primul parlament
din cadrul UE care să ratifice aceste acorduri.
El a remarcat importanţa liberalizării regimului de vize cu UE, care va însemna pentru R.
Moldova dezvoltare economică, prosperitate
şi libertate.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a accentuat că prioritatea principală a Partidului Liberal a fost şi rămâne a fi integrarea R. Moldova
în Uniunea Europeană. El a mulţumit României pentru sprijinul necondiţionat acordat R.
Moldova în parcursul ei European.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a Parlamentului Republicii Cehe, Jan HAMÁČEK,
a accentuat, în cadrul întâlnirii avute cu deputaţii Partidului Liberal, că acum Republica
Moldova trece prin două momente cruciale
în calea spre UE – a fost abolit regimul de

vize pentru cetăţenii republicii şi, în curând,
va fi semnat Acordul de Asociere şi Liber
Schimb. El a dat asigurări că în momentul
când Republica Cehă va obţine documentele necesare procesului de ratificare a Acordului de Asociere şi Liber Schimb, aceasta
va fi printre primele ţări care îl vor ratifica.
Jan HAMÁČEK a menţionat importanţa
informării opiniei publice şi cetăţenilor RM
despre beneficiile semnării Acordului de
Asociere, cetăţenii să fie informaţi consecvent pentru ca să cunoască ce presupune
semnarea Acordului de Asociere, zona de
liber schimb, în aşa fel încât aşteptările să
nu depăşească realitatea. “Oamenii trebuie
să ştie că semnarea Acordului de Asociere
nu înseamnă întreruperea relaţiilor economice pe care le are R. Moldova cu Federaţia
Rusă sau alte state care au fost în componenţa CSI”.
De partea sa, Mihai Ghimpu a accentuat: „PL, fiind un partid care s-a aflat la
guvernare aproape 4 ani, a fost unul dintre
cele mai consecvente şi mai responsabile
partide în ceea ce priveşte cursul european
al republicii. Vă asigurăm că obiectivul prim
al Partidului Liberal este schimbarea până
la capăt, ceea ce înseamnă integrarea R.
Moldova în UE”, a mai adăugat liderul PL
în cadrul întâlnirii.

Sfintele Sărbători de Paşti reprezintă pentru creştini reînvierea
speranţei, ne aduc mai aproape unii de alţii şi ne îndeamnă sa
devenim mai buni, este momentul în care trebuie să unim
credinţa cu bunătatea, iubirea şi iertarea pentru a depăşi
greutăţile, creând astfel un viitor sigur şi frumos.
Fie ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului
să reverse asupra fiecărui om sănătate,
fericire, belşug şi bucurii, iar Lumina şi căldura
Sfintelor Sărbători Pascale să Vă încălzească
sufletele, să Vă lumineze calea şi
să Vă deschidă inimile spre
iubire, credinţă şi libertate.
Hristos a Înviat!
Cu deosebit respect,
MIHAI GHIMPU
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