Primarul Dorin
Chirtoacă –
faţă-n faţă cu
cetăţenii
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Primarul General al municipiului Chişinău, Prim-vicepreşedinte al Partidului
Liberal, Dorin Chirtoacă, a prezentat raportul de activitate pentru perioada iunie
2013 – iunie 2014. După 7 ani de la preluarea mandatului, Dorin Chirtoacă susţine că municipiul Chişinău se apropie de
standartele europene în toate domeniile,
iar realizările pe care le raportează vin să
confirme afirmaţia primarului general al
capitalei.
Ridicarea şi inaugurarea monumentului în Memoria victimelor deportărilor regimului comunist de ocupaţie reprezintă
o realizare de seamă a primarului Dorin
Chirtoacă pe parcursul ultimului an. Monumentul este unul reprezentativ la nivel
european şi mondial şi a fost amplasat în
scuarul Gării Feroviare din Chişinău, iar valoarea totală a proiectului este de circa 25
milioane lei.
În doar un an, la Chişinău au fost asamblate şi lansate pe linie 20 de troleibuze
noi. În total, începând cu anul 2011, Regia
Transport Electric Chişinău a asamblat 50
de troleibuze noi. La care se mai adaugă
cele 102 de unităţi de transport electric
achiziţionate de Primărie. Prin urmare,
majoritatea troleibuzelor care circulă la
ora actuală pe străzile oraşului sunt noi.
Dorin Chirtoacă a remarcat şi lucrările
importante de modernizare a infrastructurii care au demarat în ultima perioadă
în municipiu. Potrivit primarului de Chişinău, în această vară vor începe deja lucrările de reabilitare a străzilor din centrul
Chişinăului. Este vorba de bd. Ştefan cel
Mare şi Sfânt, str. Vasile Alecsandri şi bd.
Negruzzi. În total, în cadrul proiectului de
reabilitare a centrului oraşului, susţinut de
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD), Banca Europeană pentru Investiţii (BEI) şi Uniunea Europeană
(UE) vor fi reparate 6 străzi, iar investiţia
este de circa 22 milioane Euro.
În această vară se vor încheia şi lucrările de lărgire şi modernizare a străzii
Alecu Russo. De asemenea, la moment se
execută lucrările de construcţie a străzii
Ion Dumeniuc, dar şi a reţelei de ilumiContinuare în pag. 2
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28 iunie – zi de doliu,
de comemorare, de protest!
La Chişinău şi peste hotare!

28

iunie este o zi neagră în istoria noastră, Ziua Ocupaţiei
Sovietice, iar Partidul Liberal a desfăşurat un şir de manifestări active prin care a ţinut să comemoreze victimele
regimului comunist de ocupaţie, atât la Chişinău, cât şi
peste hotarele republicii, acţiunile făcând parte din cadrul CARAVANEI LIBERTĂŢII, organizate de către PL. La fel ca şi pichetarea Ambasadei Federaţiei Ruse.

Conducerea Partidului Liberal a depus
flori la piatra comemorativă din Piaţa Marii
Adunări Naţionale, pentru a comemora victimele regimului comunist de ocupaţie. Pre-

şedintele PL, Mihai Ghimpu, Prim-vicepreşedintele PL, Dorin Chirtoacă, Primar
General al mun. Chişinău, Vicepreşedinţii PL - Corina Fusu, Valeriu Munteanu,
Continuare în pag. 2
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Primarul Dorin Chirtoacă –

faţă-n faţă cu cetăţenii

nat public pe bulevardul Dacia, tronsonul de la Aeroportul Internaţional
Chişinău – Porţile Oraşului. Primarul
s-a referit şi la executarea lucrărilor
de amenajare a primei străzi pietonale din Chişinău, în parteneriat
cu Compania Efes Vitanta Moldova
Brewery. Valoarea totală a proiectului
este de circa 12 milioane lei, iar lucrările sunt deja în fază de finalizare.

În altă ordine de idei, edilul Chişinăului afirmă că Primăria a menţinut
gradul redus de îndatorare a municipiului – doar 3,5 la sută din bugetul
anual, ceea ce permite contractarea
de noi finanţări pentru dezvoltarea
şi modernizarea capitalei. O dovadă
în acest sens o reprezintă semnarea
acordului de finanţare pentru modernizarea Regiei „Apă Canal-Chişinău”,
în valoare de 63 milioane Euro, inclusiv 14 milioane Euro sub formă de
grant din partea UE, ceea ce acoperă
în totalitate costul şi dobânzile împrumutului. Din aceste surse, pe parcursul următorilor 5 ani, urmează a fi
modernizat întregul sistem de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare
din municipiu, inclusiv Staţia de tratare a apei, Staţia de epurare a apelor
uzate, reabilitate apeductele şi branşamentele de la blocurile locative.
Primăria municipiului Chişinău a
iniţiat deja negocierile cu instituţiile
financiare internaţionale pentru oferirea unei finanţări, de 30 – 50 milioane Euro, în prima etapă, pentru
reabilitarea şi izolarea termică a tuturor clădirilor publice, e vorba de şcoli,
grădiniţe, spitale etc.
Vorbind despre dezvoltarea economică a municipiului, Dorin Chirtoacă a menţionat că în ultimul an s-a reuşit, în mod constant deja, asigurarea
creşterii bugetului faţă de anul 2013.
În acelaşi timp, bugetul pentru anul
2014 s-a dublat, practic, faţă de anul
2007, când echipa Partidului Liberal a

preluat conducerea Chişinăului.
Pe parcursul ultimului an, în municipiu au fost create peste 8 mii de
locuri noi de muncă, iar în ultimii 3
ani peste 14 mii de locuri de muncă în total. Edilul capitalei promite
să asigure continuarea implementării planului de relansare economică
a municipiului Chişinău, elaborarea
unui ghid investiţional şi optimizarea
taxelor locale pentru creşterea veniturilor proprii, dezvoltarea municipiului şi crearea de noi locuri de muncă.
La domeniul asigurării sociale a
cetăţenilor, Dorin Chirtoacă a raportat că Primăria municipiului Chişinău
continuă să acorde compensaţii pentru achitarea agentului termic persoanelor social – vulnerabile, până la
40 la sută din factură, în oraş şi suburbii. De asemenea, autorităţile locale din Chişinău acordă lunar câte 70
lei pentru o persoană, pentru achitarea călătoriei în transportul public.
Asemenea compensaţii sau ajutoare
sociale nu achită nicio administraţie
locală din Republica Moldova.
Totodată, primarul de Chişinău
a afirmat că în municipiu se asigură,
treptat, standardele europene în toate domeniile de activitate şi prestări
servicii – aprovizionare cu apă, transport, drumuri, agent termic, gestionarea deşeurilor menajere, reabilitarea
fondului locativ, amenajarea spaţiilor
verzi, dezvoltarea urbană etc. Anual
continuă amenajarea curţilor de bloc
cu parcări rezidenţiale, se repară scările de bloc, iluminatul interior şi exterior, se instalează terenuri de joacă
pentru copii şi terenuri de fitnes.
În ultimii ani, Chişinăul a stabilit
relaţii de cooperare directe cu marile
oraşe europene, precum Viena, Praga, Varşovia, Madrid, Bucureşti, Kiev,
Budapesta, Minsk, Ierusalim, Tallin,
Riga, Vilnius, Tbilisi, Erevan, Baku etc.
În context, Dorin Chirtoacă a
menţionat că Primăria va continua să
promoveze reformele, pentru a atinge standarde europene în toate domeniile, iar pentru creşterea calităţii
vieţii la nivelul municipiului a propus
o serie de priorităţi, pe care le-a întitulat: „Agenda XXI pentru Chişinău”. În final, primarul de Chişinău a
declarat că procesul de modernizare
a municipiului este unul continuu,
dând asigurări că autorităţile locale
vor respecta standardele europene,
vor rămâne deschise în relaţia cu cetăţenii, vor contribui la creşterea nivelului de viaţă pentru fiecare, astfel
ca cetăţenii să aibă un trai liniştit, decent şi prosper la ei acasă.

28 iunie – Ziua
Ocupaţiei Sovietice

Veronica Herţa, Veaceslav Untilă, Lilian Carp, Victor Culicovschi, Preşedinţi ai Organizaţiilor Teritoriale ale PL,
membrii Biroului Politic Central al PL, secretariatul general,
liderii Tineretului Liberal şi liderele Organizaţiei Femeilor
Liberale, cei prezenţi la manifestare, au venit cu drapele
PL, R. Moldova, UE şi NATO şi pancarte pe care era scris „28 iunie - Ziua Ocupaţiei Sovietice”. Drapelele Republicii
Moldova au fost legate şi cu o panglică neagră, de doliu,
pentru a accentua că 28 iunie simbolizează o zi de doliu
pentru neamul nostru, este ziua care a fost declarată prin
Decretul fostului Preşedinte Interimar al R. Moldova, Mihai
Ghimpu, Ziua Ocupaţiei Sovietice.
Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, a declarat: „Am fost,
suntem şi vom fi copii neamului celor care au dorit şi au
luptat pentru libertate! Tragedia neamului nostru nu poate fi comparată cu nici un popor, întrucât nu există azi nici
un popor care sa fie separat în trei părţi, aşa cum neamul
românesc este împărţit în trei state. 28 iunie 1940 – Ziua
ocupaţiei, este o zi neagră pentru toţi românii! Astăzi
comemorăm conaţionalii noştri, victime ale represiunilor
sovietice şi ale regimului totalitar comunist. Veşnică memorie eroilor care au luptat pentru libertatea noastră!”

De asemenea, sute de membri şi simpatizanti ai
Partidului Liberal, însoţiţi de conducerea de vârf a partidului şi preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale ale PL, au
pichetat Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova. Zeci de maşini cu pancarte „28 iunie – Ziua Ocupaţiei Sovietice”, „JOS OCUPAŢIA” , „NATO – securitatea
noastră”, „ Jos mâinile de pe Ucraina”, „CARAVANA LIBERTĂŢII” au stat aliniate, pregătite de marş, pe bd. Ştefan cel Mare, în apropierea Ambasadei Federaţiei Ruse.
Manifestanţii au scandat: „LIBERTATE!”, „Armata rusă afară!”, „Jos Putin!”, „Jos ocupaţia!”, „Vrem în NATO!”. Participanţii la eveniment au păstrat un moment de reculegere
în memoria victimelor regimului comunist de ocupaţie, dar
şi în memoria ucrainenilor care şi-au pierdut viaţa în lupta
pentru viitorul european al Ucrainei. Ca apoi, Preşedintele
Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, să dea start CARAVANEI
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LIBERTĂŢII - zecile de maşini aliniate pe bd.
Ştefan cel Mare, au trecut prin faţa Ambasadei Federaţiei Ruse, deplasându-se pe toate
arterele principale din sectoarele municipiului
Chişinău, ulterior, prin localităţile din republică.
În cadrul acţiunii de pichetare, Corina
Fusu a menţionat că „astăzi, 28 iunie, ne
aminteşte de trecutul tragic al poporului
nostru. Este o pagină neagră în istoria românilor, dar dacă suntem aici, suntem mulţi,
suntem împreună şi suntem demni, înseamnă ca poporul român este un popor puternic,
este un popor care supraveţuieşte tuturor vicisitudinilor şi greutăţilor sorţii.
Suntem demni, vrem să fim liberi şi independenţi!”.
Împreuna suntem mai puternici şi vom
lupta să ne construim un viitor european…
Viitorul nostru european este decis! De ieri
suntem mai aproape şi de reîntregire! Ieri, 27
iunie 2014, a fost prima zi de unire, prima zi
de unire cu Europa! Trebuie să mergem spre
Europa până la capăt! ÎMPREUNĂ - schimbarea până la capăt!”

”Vladimir Vladimirovici,
trebuie să fii şi om”!
Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului
Liberal, a declarat: „1940, 28 iunie, noaptea, Rusia Sovietică a hotărât să repete evenimentele din 1812, an în care a fost ruptă
Basarabia din Ţara Moldovei. Doar 22 de ani
ne-a reuşit nouă, poporului român, să fim
împreună, să trăim în unitate şi pace ca şi
multe alte popoarelor. Nici astăzi Rusia, fie
ea ţaristă, sovietică sau democratică, nu vrea
să accepte că şi celelalte popoare, la fel ca
poporul rus, au dreptul să-şi hotărască soarta şi viitorul. Dovadă este agresiunea militară
împotriva Ucrainei şi anexarea Crimeii, agresiunea militară din 1992 de pe Nistru şi ocuparea teritoriului din stânga Nistrului, agresiunea din Georgia din 2008. Politica Federaţiei
Ruse este o ruşine nu doar a sec. XX, dar şi a
sec. al XXI-lea!” Mihai Ghimpu a adresat un
mesaj către Vladimir Putin: „Vladimir Vladimirovici, pentru ca să fii Preşedinte, trebuie
să fii şi om! Poporul rus nu merită ruşinea
aceasta! Împăcaţi-vă cu libertatea şi egalitatea popoarelor. Şi noi avem o istorie bogată
şi glorioasă, poate chiar mai bogată decât a
poporului rus! Treziţi-vă! Mergeţi şi îmbrăţişaţi-vă fraţii din Ucraina, dar nu împuşcaţi în
ei!... JOS OCUPAŢIA! Jos Putin! Jos mâinile
de pe Ucraina! Trăiască libertatea!”
Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte
al PL, Primarul General al mun. Chişinău a
declarat că prezenţa într-un număr atât de
mare la pichetarea Ambasadei este o dovadă în plus că membrii Partidului Liberal nu
sunt indiferenţi faţă de trecutul, prezentul şi
viitorul acestui neam. „Suntem astăzi aici şi
demonstrăm, repetat, că sângele apă nu se
face! Suntem solidari şi cu cei din Ucraina,
Georgia şi alte state fost sovietice!

Acestea au desfăşurat mai multe activităţi în
vederea marcării acestei zile negre din istoria
neamului nostru, comemorând victimele regimului comunist de ocupaţie.

Veşnică memorie eroilor care
au luptat pentru libertatea
noastră!
CRAVANA LIBERTĂŢII a inclus, la Cinematograful Gaudeamus, premiera filmului
„BASARABIA, două veacuri de străinie” în
regia lui Ion Chistruga, producătorul general
al filmului fiind Mihai Ghimpu, Preşedintele
Partidului Liberal. Zeci de oameni care nu
sunt indiferenţi faţă de trecutul dureros al
neamului nostru au venit la lansarea în premieră în Republica Moldova a acestui film
- artişti, oameni de cultură, istorici, scriitori,
precum şi conducerea şi activul Partidului Liberal. Ion Chistruga, scenaristul şi regizorul
filmului, a menţionat că necesitatea realizării unui film care să sumeze întâmplările şi
soarta Basarabiei după mai mult de 200 de
ani de ocupaţie rezidă din puţinele publicaţii care promovează adevărul istoric. „Acest
film reflectă durerea şi chinurile prin care au
trecut românii moldoveni de aici de mai mult
de două veacuri. Este un film care relatează
faptele şi crimele regimului comunist de ocupaţie, crime care continuă şi astăzi…. ”
Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului
Liberal, fiind şi Producătorul general al filmului, a accentuat: „… Istoria trebuie s-o
cunoaştem cu toţii aşa cum este ea, nu cum
ne-a fost impusă de politica rusească. Nu le
mai putem tolera manipulările prin care ei se
intitulează „eliberatori”, ne dau o identitate
şi o limbă falsă. Acest film nu face politică!
Acest film relatează adevărul istoric! Trecutul
tragic al nostru! Iată de ce am decis să susţin realizarea lui, iar următorul proiect va fi
un film despre Unire. Pentru ca să cunoască
fiecare cine suntem, ce rădăcini avem şi ce
crime şi nedreptăţi a săvârşit Rusia în timpul
ocupaţiei şi după ce ne-a ocupat!”
Tot în cadrul CARAVANEI LIBERTĂŢII, Cluburile Liberale din diasporă au comemorat
ziua de 28 iunie, Ziua Ocupaţiei Sovietice.

(Ziua Ocupaţiei Sovietice marcată la Padova)

În mai multe oraşe din Italia şi la Geneva
au fost organizate flashmob-uri, iar la Paris,
un miting de protest autorizat în faţa Ambasadei ruse, autorizat de către poliţia franceză,
unde participanţii cu pancarte - “Condamnăm ocupaţia Basarabiei ! Rusia - retrageţi
armata !”, “Russian army, go home”, “Non
a l’agression russe en Moldavie !” - şi-au manifestat poziţia şi atitudinea care condamnă
dictatura comunistă, ocupaţia sovietică, precum şi orice tip represiune împotriva unui popor şi impunerea ideologiei comunist - sovietice prin teroare şi forţă.

(Ziua Ocupaţiei Sovietice marcată la Geneva)

Acţiunea de protest a continuat cu o rundă de discuţii despre această zi tragică în istoria noastră, precum şi despre evenimentele
de actualitate din Republica Moldova şi din
regiune.

Nr. 5. Iulie 2014

Liberalul

4

Încă un pas spre LIBERTATEA noastră!
Pas cu pas spre VICTORIA finală!

D

eputaţii PL au votat PENTRU ratificarea Acordului de Asociere
şi PENTRU reîntregirea neamului românesc!

27 iunie 2014 a fost o zi istorică pentru Republica Moldova,
este ziua când a fost semnat Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană! Este o victorie pentru cetăţenii Republicii Moldova care, alături
de Partidul Liberal, au luptat pentru un viitor prosper şi european al republicii
încă din 2007, atunci când au salvat capitala din mâinile comuniştilor prin
votarea lui Dorin Chirtoacă în funcţia de Primar al municipiului Chişinău. Dar
lupta pentru schimbarea până la capăt continuă, cu o nouă victorie - Ratificarea Acordului din 2 iulie 2014 de către Parlament şi, implicit, deputaţii
Partidului Liberal, care au votat PENTRU!
Preşedintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a adresat un mesaj de mulţumire şi felicitare, în numele Partidului Liberal şi al său personal, concetăţenilor care au fost şi sunt alături în
această luptă: „...Cu multe probleme, dar am
mers cu paşi siguri spre realizarea visului nostru comun - un viitor mai bun, alături de statele
UE! Pentru acest vis au luptat generaţii la rând,
luptă care a început în anii 1988-1989 şi a dus
la formarea Mişcării de Eliberare Naţională, în
care s-au implicat mulţi dintre părinţii şi buneii
DVS, inclusiv mulţi colegi din Partidul Liberal. Un
rol important l-au avut tinerii care au ieşit paşnic să apere democraţia pe 6-7-8 aprilie 2009,
tineri care, din păcate, au trecut prin „coridorul morţii”, creat de guvernarea comunistă”.
Mihai Ghimpu a adus mulţumiri şi colegilor din
Partidul Liberal, „care au dat dovadă de verticalitate şi consecvenţă în lupta pentru Libertatea şi
Dreptatea noastră, şi nu în ultimul rând, tuturor
celor care şi-au dat votul pentru Partidul Liberal!
Am reuşit aceste lucruri pentru că am fost ÎMPREUNĂ - şi cei de acasă, dar şi cei plecaţi peste
hotare! Mulţumim şi celor din Diasporă, pentru
că prin implicarea DVS am reuşit să realizăm
acest vis comun - visul european!”

Dar lupta continuă! „Semnarea Acordului
de Asociere este un început care ne angajează la reforme în folosul cetăţenilor, la crearea
unui stat de drept şi democratic, la reformarea
instituţiilor de stat pentru a implementa standardele europene şi în Republica Moldova! În
acest an, mai mult ca niciodată, trebuie să fim
uniţi şi să dăm dovadă de maturitate politică la
alegerile din 30 noiembrie! Cursul european al
republicii trebuie să fie protejat şi să continue!”
În numele libertăţii, ÎMPREUNĂ SCHIMBAREA PÂNĂ LA CAPĂT! R. Moldova - stat membru UE!
A fost mesajul Preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu, cel care, împreună cu deputaţii PL,
a mers mai departe în lupta până la capăt Deputaţii Partidului Liberal - Mihai GHIMPU,
Corina FUSU, Valeriu MUNTEANU şi Gheorghe BREGA- au votat PENTRU ratificarea
Acordului de Asociere şi PENTRU reîntregirea neamului românesc! Evenimentul istoric prin care Parlamentul a ratificat Acordul
de Asociere RM-UE s-a produs într-o zi istorică, 2 iulie 2014, zi care marchează 510 ani
de la moartea Domnitorului Ştefan cel Mare
şi Sfânt.

Fiecare din Deputaţii Liberali a avut şi câte
un mesaj atunci când au fost invitaţi să-şi exprime votul la tribuna Parlamentului:
„Mihai GHIMPU, Partidul Liberal. În numele cetăţenilor care au votat pentru Partidul
Liberal, fapt pentru care le mulţumesc, în numele LIBERTĂŢII ŞI UNITĂŢII NEAMULUI ROMÂNESC, votez PENTRU ratificarea Acordului
de Asociere, Acord care ne va ajuta să scăpăm de politica imperialistă a Federaţiei Ruse,
Acord care ne va ajuta să aducem, în sfârşit,
Dreptatea, Libertatea, Bunăstarea şi Adevărul
pe acest pamânt! Mulţumesc, stimaţi cetăţeni,
pentru încrederea pe care ne-aţi acordat-o!”.
„Gheorghe BREGA, Partidul Liberal.
PRO din 1990! Cu părere de rău am întârziat
cu vreo 25 de ani. Felicitări pentru întregul
popor!”
„Corina FUSU, Partidul Liberal. Votez
PENTRU ratificarea Acordului de Asociere a
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană!
Votez pentru Europa şi REÎNTREGIREA NEAMULUI ROMÂNESC!”
„Valeriu MUNTEANU, Partidul Liberal.
Votez PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI
UNITATEA NEAMULUI ROMÂNESC!”.

Cinste şi onoare pentru Marele Domnitor
Ştefan cel Mare

Conducerea şi membrii PL au depus, în
dimineaţa zilei de 2 iulie, flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din centrul
capitalei, cu ocazia împlinirii a 510 ani de la
moartea marelui Domnitor. „Ştefan cel Mare
şi Sfânt a fost un scut al Europei! După o
domnie îndelungată de 47 de ani, s-a stins

din viaţă la 2 iulie 1504, fiind petrecut de
popor pe ultimul drum cu lacrimi, durere şi
regret. Suntem aici pentru a cinsti memoria
Marelui Domnitor! Ne mândrim cu Ştefan cel
Mare, ne mândrim cu Eminescu, dar când
vin momente importante, uităm şi aplecăm
capul. Iată, cred că asta ne-ar fi rugat Ştefan cel Mare... să ridicăm capul şi să mergem
înainte!” – au fost cuvintele Preşedintelui PL
după ce a depus flori, alături de echipa Partidului, la Monumentul Domnitorului.
La ceremonia de depunere de flori au
fost prezenţi şi Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte PL, Primarul General al mun.
Chişinău, Corina Fusu, Vicepreşedintă PL,
Preşedinta OFL, Valeriu Munteanu, vicepreşedinte PL, Deputatul Gheorghe Brega, Mi-

hai Moldovanu, Veronica Herţa şi Lilian Carp
– vicepreşedinţi PL, precum şi Preşedinţi ai
Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului, consilieri municipali din partea PL, lideri ai Organizaţiei Tineretului Liberal, conducerea
Organizaţiei Femeilor Liberal, Secretariatul
General al PL, în frunte cu Ion Apostol, şi
membri ai partidului.
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Organizaţia Teritorială PL Ungheni pelerinaj în România!

62

de membri şi simpatizanţi ai Partidului Liberal din localităţile r. Ungheni au avut parte de un pelerinaj în România, datorită căruia
au vizitat complexul muzeistic Ioan Cuza, Palatul unde a domnit
Ioan Cuza, Cetatea de scaun Suceava, mănăstirea Putna, locul
de vecie marelui Domnitor Stefan cel Mare, Sucevita, Moldoviţa,Voroneţ, monumentul “Palma”, Mitropolia Moldovei, biserica „Trei Ierarhi”, Palatul Stefan
cel Mare din Iaşi ş.a. Excursia a fost organizată în perioada 14-15 iunie a.c. şi a
avut drept scop informarea populaţiei despre beneficiile aderării R. Moldova
la Uniunea Europeană, dar nu doar prin explicaţii şi argumente, ci şi prin oferirea posibilităţii de a vedea pe viu diferenţele de ordin economic şi social dintre
România, stat membru UE, şi Republica Moldova.
Europeană, analizând exemplul României,
întru accelerarea acestui proces; cunoaşterea valorilor naţionale, inclusiv cele creştine, care au provenienţă latină, dar nu slavă; cunoaşterea istoriei noastre comune şi
dinamizarea relaţiilor dintre R. Moldova şi
România.
Iurie Chirinciuc, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Ungheni, cel care este şi

În această excursie au mers persoane
de diferite categorii sociale şi diferite vârste
- agricultori, studenţi, pedagogi, persoane
în etate, iar obiectivele pe care şi le-a propus acest proiect se referă la consolidarea
echipei Partidului Liberal din Ungheni; cunoaşterea avantajelor aderării la Uniunea

organizatorul excursiei, a precizat că despre avantajele integrării R. Moldova în Uniunea Europeană se cunoaşte foarte puţin,
mai ales în localităţile rurale, acesta fiind
motivul pentru care a decis să iniţieze acest
proiect pe care l-a numit „o lecţie practică
prin care cetăţeanul R. Moldova a avut ocazia să vadă pe viu schimbările în bine care
au intervenit în România după ce a aderat
la UE”.
„Mă bucur să constat că pe parcursul a
două zile, după ce au fost parcurşi peste 750
km, a dominat setea de cunoaştere. Cei care
au mers în acest pelerinaj au înţeles de ce
viitorul nostru, al Republicii Moldova, este în
marea familie a popoarelor europene. Sunt
foarte mulţumit că obiectivele proiectului
au fost realizate şi vom depune eforturi ca
să-l continuăm!” - a mai declarat Iurie Chirinciuc.

PL a organizat Campionatul raionului
Străşeni la minifotbal
Chiar dacă evenimentul fotbalistic principal al lumii s-a desfăşurat în Brazilia, nici
în Moldova partizanii sportului cu balonul
rotund n-au stat degeaba. Cu suportul Partidului Liberal, care a organizat, la Găleşti,
campionatul raionului Străşeni la mini fotbal între amatori. Campioana, echipa din
Cojuşna, îşi va măsura puterile la Campionatul Moldovei la minifotbal între echipele
de amatori, organizat, la fel, de Partidul
Liberal.

lor de departajare în faţa celor de la Vorniceni: 2-0 (1-1 în timpul regulamentar).
Campionii au fost premiaţi cu o Cupă
de către Vicepreşedintele PL, Lilian Carp,
Preşeditele Organizaţiei Teritoriale PL Străşeni, iar cel mai bun jucător al turneului a
fost desemnat Gheorghe Pelin (Cojuşna),
un fost campion al Moldovei la atletism
(aruncarea ciocanului).
La competiţie s-au înscris 12 echipe:
Vorniceni, Ţigăneşti, Străşeni, Găleşti, Tătărăşti, Rădeni, Oneşti, Recea, Cojuşna,
Lozova, Dolna şi Căpriana, cu 150 de participanţi. Campioana turneului s-a decis în
urma duelului Cojuşna - Ţigăneşti, scor 3-1,
după ce, în semifinale, echipa câştigătoare
a trecut de Tătărăşti, cu 1-0, iar cea din Ţigăneşti s-a impus după executarea lovituri-
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PL a adunat moldovenii la Santander

O

raşul
spaniol
Santander a găzduit Adunarea
Moldovenilor – un eveniment care se încadrează în seria de manifestări pe care
le organizează Partidul Liberal şi
Cluburile Liberale de peste hotarele republicii. De această dată
a ieşit în evidenţă Clubului Liberal
din Santander, Spania, condus de
către Nicolae Bulmaga, care a sunat Adunarea Moldovenilor, apel
la care au răspuns mii de cetăţeni
ai republicii, aflaţi la muncă sau la
studii în localitatea respectivă.
Evenimentul cu caracter patriotic, social, dar şi artistic, a fost onorat cu prezenţa de către conducerea Partidului Liberal, în persoana Preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu, Prim-vicepreşedintelui PL, Anatol Şalaru, şi a lui Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL. Acesta, în tandem cu Alina
Zotea, a şi prezentat Adunarea Moldovenilor, mulţumind tuturor celor prezenţi
pentru că demonstrează, în mod repetat,
că le pasă de viitorul nostru european şi
de soarta copiilor noştri, că sunt gata şi
de data aceasta să se implice în realizarea
schimbării în bine.

Preşedintele Partidului Liberal, Mihai
Ghimpu, a accentuat importanţa diasporei
în continuarea cursului european al republicii
şi rolul decisiv care îi revine ei şi în acest an,
2014 - „Oriunde nu am fi, noi avem acelaşi
sânge! Mă doare că astăzi vă aflaţi departe de casă, chiar dacă sunteti aici, în acest
colţ de rai, casa rămâne casă, pâinea rămâne
pâine, ţara rămâne ţară... Noi vrem un viitor
prosper! Noi vrem dreptate pe acest multpătimit pământ, unde cetăţenii au fost nevoiţi
să treacă prin foamete organizată, război,
deznaţionalizare, deportări, gulaguri, munci
silnice ş.a. De noi şi de dumneavoastră depinde, în mare măsură, dacă vom schimba
aceste lucruri!” Preşedintele PL şi-a exprimat
dezamăgirea faţă de Coaliţia de guvernare şi
a accentuat că acţiunile acesteia nu fac decât
să dezamăgească cetăţenii în ceea ce priveşte guvernarea democratică şi valorile europene - „… Astăzi puterea de la Chişinău este
preocupată doar de funcţii şi averi. Acesta

este şi motivul pentru care PL a fost exclus
de la guvernare. Noi nu admitem să fie furate bănci şi aeroporturi. Averea noastră, a
liberalilor, sunteţi DVS, libertatea poporului
nostru şi viitorul copiilor. De aceea am venit
aici, dragi prieteni, am venit pentru că suntem la răscruce de drumuri, în acest an, ca
şi în 2009-2010, DVS veţi fi cei care veţi hotărî dacă veţi rămâne aici, or vă veţi întoarce
acasă, lângă cei dragi, unde veţi găsi un stat
de drept şi democratic pe care l-aţi găsit aici,
când aţi emigrat, lucru care va putea fi realizat doar în cadrul Uniunii Europene”.
Preşedintele PL a menţionat şi principalele realizări ale Partidului Liberal în lupta pentru Libertate, Dreptate, Adevăr şi
Bunăstare, printre care: declararea limbii
române ca limbă oficială a R. Moldova de
către CC la sesizarea Deputaţilor PL, oficializarea sărbătoririi Crăciunului şi pe stil
nou, decretul ex-Preşedintelui Interimar
al R. Moldova, Mihai Ghimpu, cu privire
la Ziua Ocupaţiei Sovietice, desecretizarea arhivelor KGB, condamnarea crimelor
comunismului, ridicarea monumentelor
în zeci de localităţi în memoria victimelor
regimului comunist de ocupaţie, cel mai
important fiind Monumentul din scuarul
gării feroviare a capitalei, ridicat de către
primarul Dorin Chirtoacă, în memoria victimelor deportărilor regimului comunist,
precum şi proiectele de ridicare a nivelului
de trai în localităţile rurale prin construcţia conductelor de gaz, canalizare, reparaţia şi construcţia drumurilor, iluminare ş.a.
„Aici, în UE, libertatea, legea şi omul
sunt prioritare. Nu mai dorim un popor
sărac şi o guvernare bogată! Guvernarea
trebuie să muncească pentru oameni, nu
să privatizeze bănci şi să concesioneze
aeroporturi. De noi toţi depinde, iar DVS
sunteţi cei care, prin votul acordat, puteţi salva cursul european. Vă chemăm să
mergem împreună, fiindcă este cunoscută
zicala - unde-i unul, nu-i putere, unde-s
doi, puterea creşte! Puterea este-n unire!
Unire, dragi români moldoveni!” şi-a
încheiat discursul Preşedintele PL, Mihai
Ghimpu.

Anatol Şalaru, Prim-vicepreşedintele
Partidului Liberal, responsabil de activitatea PL în diasporă, a enumerat realizările
Partidului pentru cetăţenii din diasporă
şi a accentuat rolul decisiv al diasporei în
salvarea viitorului european al republicii,
iar tot mai multe cluburi liberale sunt constituite în diferite oraşe din ţările UE, şi
nu numai - cetăţenii R. Moldova care sunt
plecaţi peste hotare sunt informaţi şi îşi
doresc să se implice pentru a crea un stat
de drept, cu valori liberale şi europene şi
condiţii mai bune de trai şi acasă, în Republica Moldova, pentru a reveni cât mai
curând în localităţile natale.
Vicepreşedintele PL, Valeriu Munteanu, a adresat un îndemn către cei prezenţi - „Vă invităm să vă alăturaţi în lupta
pentru a duce schimbarea până la capăt
- Republica Moldova să devină stat membru UE, unde legea va fi una pentru toţi,
bunăstarea va înlocui sărăcia, dreptatea
- nedreptatea, adevărul - minciuna, cinstea - hoţia, iar umilinţa guvernanţilor şi a
ocupanţilor - în viaţa cu demnitate, viaţa
liberă şi europeană!”
Evenimentul a culminat cu momentul
artistic, la care au contribuit artişti consacraţi de muzică populară – Zinaida Julea,
Maria Sarabaş şi Valentina Cojocaru, cei
care au creat o atmosferă incendiară cu
muzică tradiţională, iar cei prezenţi nu au
ezitat să încingă hore.
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Cluburile Liberale din Europa –
adunare generală

raşul italian Padova a găzduit prima şedinţă comună a conducerii cluburilor
liberale din Europa, întrunire la care, pe lângă reprezentanţi
şi lideri ai diasporei românilor moldoveni, au fost prezenţi şi conducătorii
Partidului Liberal. Evenimentul se încadrează în şirul larg de acţiuni, susţinute de PL, în care în prim plan este
pusă viaţa diasporei cu toate problemele şi perspectivele acesteia, dar şi
rolul imens pe care îl are cât priveşte
dezvoltarea Republicii Moldova.

La Padova şi-au dat întâlnire Artur Gutium, coordonator responsabil de activitatea
Cluburilor Liberale din Italia, Andrei Cosoi
(Clubul Liberal (CL) Padova), Sergiu Bondari
(CL Venezia – Mestre), Aurelia Vozian (CL
Bologna), Marcel Furnică (CL Parma), Elena
Putină (CL Torino), Adic Şişcanu (CL Brescia),
Valeriu Guţu (CL Ferrara), Nicolae Berescu
(CL Verona), Vasile Calmaţui (CL Paris), Alexei Frunze (CL) Lisabona, Nicolae Bulmaga
(CL Santander), Olesea Stamati (CL Dublin),
Adrian Domniţa (CL Frankfurt), Arcadie Târgoală (CL Geneva).

furat libertatea şi posibilitatea de a-şi construi
un viitor frumos şi luminos. În memoria acestor martiri ai neamului, viaţa cărora a fost
distrusă pentru a fura memoria neamului
nostru, a fost păstrat un minut de reculegere.
Mihai Ghimpu a vorbit despre succesele PL şi realizarea promisiunilor date
alegătorilor în privinţa promovării identităţii româneşti a moldovenilor, a limbii
române, a condamnării crimelor regimului comunist şi interzicerea simbolurilor
comuniste, desecretizarea arhivelor KGB,
decretarea zilei de 28 iunie 1940 - zi a

În cadrul acestei şedinţe, pe lângă altele, membrii cluburilor liberale din Italia
au decis constituirea Asociaţiei Cluburilor
Liberale din Italia, în calitate de preşedinte
al acesteia fiind ales Artur Gutium, care a
mulţumit pentru încrederea acordată, menţionând că „doar prin muncă, corectitudine,
curaj şi credinţă putem atinge scopurile pe
care ni le-am propus, asigurând Libertatea,
Adevărul, Dreptatea şi Bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova”. Cei prezenţi la eveniment au urmărit filmul „Basarabia - două
veacuri de străinie”, care a impresionat până
la lacrimi românii moldoveni, aflaţi de ani
buni de zile în străinie, departe de casă şi
de neam.
În cuvântul de salut, Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, a amintit despre ziua de 6 iulie,
o zi neagra în istoria neamului românesc, zi
în care mii de români din Basarabia au fost
rupţi, în mod barbar, de la casa şi plaiul românesc şi duşi în gheaţa Siberiilor, care le-au

ocupaţiei sovietice, ridicarea a sute de
monumente în memoria victimelor deportărilor şi a regimului comunist de ocupaţie. „Partidul Liberal a reuşit să învingă
comuniştii în capitala Republicii Moldova
în anul 2007, la alegerile locale, Dorin
Chirtoacă fiind ales cu 63 % din voturile
chişinăuienilor. Astfel, în 2009 şi 2010 a
fost posibilă debarcarea comuniştilor de
la Guvernare. Este meritul Partidului Liberal că a readus R. Moldova pe calea democraţiei. Este contribuţia PL că a păstrat,
prin acţiuni consecvente, parcursul european al RM”, a menţionat Mihai Ghimpu.
Preşedintele PL a accentuat rolul extrem
de important al comunicării între PL şi
diasporă, internetul fiind cea de a doua
sursă de informare, după televiziune. Folosirea reţelelor de socializare sunt un canal eficient de transmitere a informaţiei...
Subiect continuat de Alina Zotea, managerul departamentului Tehnologii Infor-

maţionale PL, cea care a făcut o prezentare despre situaţia actuală a comunicării
pe site-urile de socializare, trasând câteva
repere importante în strategia de transmitere a mesajului nedistorsionat al PL.
Corina Fusu, Vicepreşedinta PL, a vorbit despre principiile doctrinei liberale, care
promovează libertatea individuală, compatibilă cu libertatea altora, protejarea Drepturilor Omului, economia de piaţă, circulaţia
liberă a oamenilor şi a bunurilor. Preşedinta
Organizaţiei Femeilor Liberale a menţionat
importanţa promovării femeilor în viaţa socială şi politică. Vicepreşedintele PL, Valeriu
Munteanu, a accentuat meritul deosebit al
celor din diasporă, care în 2009 şi 2010, au
salvat democraţia şi cursul european al RM,
înclinând balanţa de forţă spre partidele democratice.
Anatol Şalaru, Prim-vicepreşedinte al
PL, coordonatorul activităţii cluburilor liberale din Europa, a mulţumit membrilor
Cluburilor Liberale pentru implicare şi interesul manifestat pentru evoluţia evenimentelor politice din Republica Moldova,
dar şi pentru dorinţa lor de a schimba lucrurile în bine. „Şi de această dată viitorul
R. Moldova depinde, în măsură decisivă, de
participarea activă a diasporei la alegerile
parlamentare din 2014. Iar de rezultatele
alegerilor va depinde continuarea parcursului european, sporirea bunăstării cetăţenilor şi revenirea celor plecaţi, acasă”, a
spus Anatol Şalaru.

Liberalul

Nr. 5. Iulie 2014

8

L

Femeile, lidere şi egale

iderism, egalitate de gen, incluziune socială, politici specifice – sunt doar câţiva dintre termenii puşi în discuţie la
offline-ul „Şcoala de Liderism pentru
Femei”(WLS), susţinută financiar de
Women Democracy Network, SUA.
De la eveniment nu a lipsit Preşedinta
Organizaţiei de Femei a Partidului Liberal, Vicepreşedinta PL, Corina Fusu,
cea care a oferit răspunsuri ample la
întrebările invitatelor - femei tinere din
categoriile social vulnerabile, de etnie romă, victime ale violenţei domestice, femei afectate de HIV, femei migrante, femei cu abilităţi speciale, dar
şi femei pentru drepturile LGBT.

Dintre problemele cu care se confruntă
femeile cu dizabilităţi de vedere, în contextul alegerilor parlamentare şi locale
care se apropie, a fost scoasă în evidenţă
carenţa buletinelor de vot care nu includ

T

însemne speciale pentru nevăzători - ceea
ce face dificilă sau chiar imposibilă exercitarea dreptului de vot în concordanţă cu
prevederile Constituţiei Republicii Moldova. Femeile cu abilităţi speciale fizice au
vorbit despre problema spaţiilor locative,
care fiind foarte scumpe, devin o adevărată povară în contextul salariilor mici şi
cheltuielilor de întreţinere ridicate. Cele
de etnie romă s-au arătat cointeresate de
acele modalităţi care le-ar permite să aducă schimbări de mentalitate în comunităţile populate compact, pentru a se putea
combate mai uşor tradiţiile patrirahale şi
sterotipurile de gen mai accentuate, caracteristice acestei etnii.
Nu au fost omise nici problemele femeilor din diasporă. Cum ar fi testele obligatorii
pentru copii din familiile revenite de peste
hotare care îngreunează instituţionalizarea
imediată a acestora în grădiniţe şi şcoli, lipsa
locurilor de muncă, a cursurilor de orientare
profesională, a unei strategii de absorbţie a
noilor braţe de muncă. Dar şi numărul mic
de secţii de votare şi amplasre acestora la
distanţe mari, problemă actuală în contextul alegerilor parlamentare de la sfârşitul
acestui an.
Corina Fusu a răspuns şi la întrebări mai
personale, în afară de temele discutate,
cum ar fi drumul parcurs de la Televiziunea
Naţională, la Parlamentul republicii, mobilizarea disciplinei interioare care o ajută să
facă faţă provocării de a fi un politician corect şi onest, secretul de a împăca viaţa de
familie cu cea profesională ş.a.

Preşedinta OFL a mulţumit participantelor la offline pentru faptul că se implică
şi nu sunt indiferente şi doresc să aducă
schimbarea. De asemenea, Corina Fusu a
asigurat participantele că toate propunerile şi probleme identificate de acestea vor fi
discutate în cadrul PL pentru a putea veni
cu o abordare sistemică şi complexă la nivel
de politici şi legislaţie.
„Şcoala de Leadership pentru Femei”
(WLS) îşi propune ca scop de a oferi capacitatea şi încrederea femeilor fără experienţă
din întreaga lume să fie active în viaţa publică şi politică. Curriculum-ul instruirii WLS
conţine o varietate de teorii şi concepte
privind modul de dezvoltare a capacităţilor
eficiente de leadership, inclusiv: dezvoltarea
motivaţiei de a conduce, utilizarea corespunzătoare a asertivităţii, câştigarea încrederii şi obţinerea influenţei, consolidarea
echipei, managementul conflictelor, delegarea responsabilităţilor şi stabilirea obiectivelor, precum şi planificarea acţiunilor.

Mihai Ghimpu: „Tinerii sunt viitorul!”

inerii Liberali au combinat utilul cu plăcutul şi au organizat o ieşire în aer
liber, la care au invitat şi liderii PL - Mihai Ghimpu şi Dorin Chirtoacă. La
eveniment au participat şi liderii Tineretului Liberal – Ion Cebanu, Preşedintele TL şi Ion Purice, Preşedintele Clubului Studenţilor Liberali. Tinerii
au întreţinut discuţii cu liderii PL, fiind motivaţi de succesul lui Dorin Chirtoacă,
care a devenit Primar al capitalei la 27 de ani, cel mai tânăr primar din estul
Europei, dar şi de exemplul Deputatului Liberal Valeriu Munteanu, Ion Cebanu,
ex-ministru al Tineretului şi Sportului ş.a.
Mihai Ghimpu a accentuat că „Tinerii
Liberali au fost şi sunt promotorii activi ai
schimbării în bine! Prioritatea Partidului

Liberal este implicarea tinerilor în viaţa publică şi realizarea schimbării prin ofensiva
lor, de aceea PL va continua să promoveze
tinerii şi să formeze o nouă clasă de politicieni – profesionişti, corecţi, pregătiţi
şi oneşti. Tineri patrioţi care vor continua
lupta pentru cauza naţională! Voi, tinerii,
sunteţi viitorul!”
Ion Purice a precizat că tot mai mulţi
tineri se alătură echipei Tineretului Liberal,
ceea ce „înseamnă că avem tineri receptivi, capabili să facă alegeri corecte, tineri
care au decis să ia iniţiativa în mâini şi să
se implice în lupta pentru un viitor mai
bun”.

Preşedintele Tineretului Liberal, Ion
Cebanu, a enunţat că în Organizaţia de
Tineret a Partidului Liberal „domneşte
concurenţa sănătoasă! Tinerii Liberali
sunt motivaţi să aducă schimbarea, iar
acest lucru poate fi uşor remarcat şi la
şedinţe, pentru că ei vin cu idei argumentate, cu propuneri concrete şi chiar
se implică şi le pasă de ceea ce se întâmplă în republică”.
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Femeile liberale din Chişinău, în pregătiri
pentru alegerile parlamentare

I

mplicarea femeilor liberale în cadrul secţiilor de votare pentru alegerile parlamentare din toamna
acestui an a constituit subiectul
şedinţei de lucru în care s-a întrunit
Organizaţia Femeilor Liberale (OFL)
din municipiul Chişinău. Întâlnire la
care acestea au efectuat o analiză
pre-electorală, din perspectiva implicării membrelor PL din cadrul OFL
Chişinău. La lucrările şedinţei au fost
prezenţi liderii Partidului Liberal - Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, Prim-vicepreşedintele PL, Primar General
al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă,
dar şi conducerea OFL - Corina Fusu,
Vicepreşedintă a Partidului Liberal,
Preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale, şi Eugenia Iurco, Preşedinta
Organizaţiei OFL Chişinău.
În cadrul şedinţei a fost prezentat raportul de activitate al structurilor OFL din
municipiul Chişinău, cu menţionarea numărului de femei implicate în secţiile de
votare şi al femeilor care au fost instruite la
Comisia Electorală Centrală. Corina Fusu,
Preşedinta OFL, Vicepreşedinta PL, vorbind
despre importanţa implicării femeilor în viaţa social-politică şi la Alegerile Parlamentare, a menţionat că „în contextul Alegerilor
Parlamentare şi Locale care se apropie este
nevoie ca femeile să dea dovadă de multă
iniţiativă şi activism politic pentru ca să fie
văzute şi auzite, poate chiar promovate pe
listele electorale.
Luând în considerare faptul că pachetul de legi ce ţine de cota de gen are avizul
pozitiv al Guvernului, Organizaţia de Femei
trebuie să consolideze un număr mare de femei profesioniste şi bine pregătite”.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a ţinut
să menţioneze că „la originea tuturor marilor realizări stă o femeie, fie că este în

prim plan sau în umbră”. Preşedintele PL a
trecut în revistă realizările pe care le-a avut
partidul, a subliniat că gravele încălcări ale
Constituţiei, a legii, privatizarea Băncii de
Economii şi concesionarea Aeroportului,

precum şi alte neconstituţionalităţi, au fost
făcute de când PL a fost înlăturat de la guvernare. „Iată de ce pentru ca drumul integrării europene să continue în ritm alert, dar
şi pentru a asigura Dreptatea şi Bunăstării
cetăţenilor noştri, este necesară accederea

câtor mai mulţi deputaţi PL în viitoare Alianţă de Guvernare. Este necesar ca PL să fie cel
mai reprezentativ partid din viitoarea alianţă
de guvernare pentru a împiedica creşterea
corupţiei, administrarea defectă a banilor
publici şi a fondurilor europene”, a explicat
Preşedintele PL.
Dorin Chirtoacă a accentuat rolul important al domnişoarelor şi doamnelor în
structura unui partid – „datorită lor, bărbaţii
devin mai prudenţi şi mai moderaţi”. PrimVicepreşedintele PL a felicitat femeile liberale şi le-a mulţumit pentru responsabilitatea
şi conştiinciozitatea de care dau dovadă în
organizarea şi desfăşurarea evenimentelor
PL, dar şi pentru ambiţia şi dăruirea cu care
promovează valorile liberale, naţionale şi europene - „DVS sunteţi catalizatorul societăţii şi asiguraţi progresul acesteia. Vă doresc
mult curaj, susţinere din partea bărbaţilor şi
putere pentru a vă realiza obiectivele. Doar
împreună cu DVS Partidul Liberal va reuşi
să construiască un prezent şi un viitor mai
bun pentru fiecare cetăţean al republicii. Vă
mulţumesc şi vă doresc succes în tot ceea
ce faceţi!”
Liderii PL au salutat aderarea la Partidul
Liberal a zece doamne, care s-au născut în
Siberia, cele care au fost felicitate pentru curajul şi demnitatea de care au dat dovadă.
Gest de menţionat şi pentru că Partidul Liberal este unicul partid care susţine deschis
reabilitarea trecutului istoric, promovează
valorile naţionale şi adevărul istoric, în contextul acţiunilor de comemorare a victimelor
celui de al doilea val de deportări, actiuni
organizate de PL. Totodată, Mihai Ghimpu
şi Dorin Chirtoacă au încurajat femeile să se
implice în cât mai multe activităţi şi le-a urat
mult succes în realizarea obiectivelor propuse, mulţumindu-le pentru implicare, responsabilitate şi verticalitate.
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6 iulie – zi neagră în istoria
neamului românesc!
Liberalii din toată republica au
comemorat victimele deportărilor!

P

artidul Liberal este consecvent în lupta pentru eliminarea tuturor
consecinţelor nefaste ale regimului comunist: doctrina, ideologia
şi simbolistica totalitară, procesele de deznaţionalizare continuate în forme ascunse, falsificarea identităţii naţionale a românilor
moldoveni, precum şi promovarea miturilor propagandistite ale vechiului regim. De 6 iulie, curent, ziua când s-au împlinit 65 de ani de la cel
de-al doilea val de deportări, Partidul Liberal a organizat acţiuni de comemorare ale victimelor deportărilor în întreaga republică – Chişinău,
Hânceşti, Cimişlia, Anenii Noi, Şoldăneşti şi Orhei.

Acţiunile de comemorare au început
de dimineaţă, la Chişinău, conducerea şi
membrii Partidului Liberal au depus flori
la „Trenul durerii” – monument ridicat în
memoria victimelor deportărilor regimului comunist de ocupaţie în Scuarul Gării
Feroviare din Chişinău. Dorin Chirtoacă,
Primarul mun. Chişinău, Prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal, Veronica Herţa
şi Lilian Carp - vicepreşedinţi ai Partidului

Liberal, Ion Apostol, Secretar general al
PL, Preşedinţi ai Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului, lideri ai Organizaţiei
Tineretului Liberal, membri ai Clubului
Studenţilor Liberali şi ai Clubului Liceenilor Liberali, lidere ale Organizaţiei Femeilor Liberale, membri şi simpatizanţi ai
partidului, victime şi rude ale victimelor
deportărilor regimului comunist s-au
adunat în faţa monumentului să depună flori şi au participat la mitingul de
comemorare a victimelor deportărilor.
Participanţii la mitingul de comemorare
au păstrat un moment de reculegere la
chemarea lui Gheorghe Ghimpu, deţinut
politic în perioada sovietică pentru convingeri sale şi participarea la fondarea
Frontului Naţional-Patriotic din Basarabia
şi Nordul Bucovinei, fondator al Mişcării
de Eliberare Naţională, prin intermediul
unei înregistrări audio.

„Trebuie să facem dreptate până la
capăt celor deportaţi! Ideologia care a
stat la baza deportărilor, la baza încercării distrugeriii acestui pământ şi acestui neam, trebuie să fie interzise, la fel
ca şi simbolurile în cauză, şi comunismul să fie egalat cu fascismul - ca fiind
două regimuri totalitare care au adus
prejudicii grave omenirii. Aceasta este
dreptatea pentru care trebuie să luptăm
până la capăt!” – a menţionat Dorin
Chirtoacă în cadrul evenimentului de
la Chişinău, dedicat comemorării victimelor deportărilor regimului totalitar
comunist.
Membrii Organizaţiei Teritoriale a
Partidului Liberal din Municipiul Bălţi
au depus flori la monumentul ridicat în
memoria deportaţilor de la Gara Feroviară Nord din Bălţi. La acţiunea de comemorare s-a alăturat şi Mihai Moldovanu,
Vicepreşedinte al Partidului Liberal, care
a accentuat că „puţinii deportaţi care
au rămas în viaţă merită o atenţie deo-
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sebită din partea noastră, a tinerelor generaţii şi a autorităţilor. Un popor decapitat de elite poate merge înainte doar
prin cultură şi demnitatea recunoştinţei.
Cine uită istoria nu are cum să vadă
viitorul!”. De asemenea, au venit să
depună flori şi victime ale deportărilor,
rude ale victimelor celui de-al doilea val
de deportări, precum şi membri ai Partidului Liberal, printre care şi Iurie Cuculescu, responsabil din partea Biroului
Politic al PL de activitatea Organizaţiei
Teritoriale PL Bălţi.
Acţiuni de comemorare a victimelor deportărilor au fost organizate şi la
Şoldăneşti, membrii Partidului Liberal
din Şoldăneşti au depus flori la monumentul instalat în scuarul gării feroviare din or. Şoldăneşti. Leonid Paerele,
Preşedintele OT PL Şoldăneşti, a menţionat la acţiunile de comemorare că
„durerea imensă, rămasă în sufletele
celor care au suferit, nu poate fi dată
uitării, iar nedreptatea cu care au fost
trataţi le-a lăsat celor care au trecut
prin aceste chinuri o amprentă pentru
toată viaţa. Doar asumându-ne adevărul şi promovând dreptatea, Republica
Moldova va putea merge cu capul sus
înainte!”.

La evenimentul dedicat comemorării deportaţilor au participat membrii
Biroului Permanent al OT PL Şoldăneşti, Preşedinţii Organizaţiilor Primare
PL din raionul Şoldăneşti, primari, foşti
deportaţi şi rude ale acestora, dar şi
Valentin Badan, responsabil din partea
Biroului Politic al PL de activitatea OT
PL Şoldăneşti. După ce au depus flori,
participanţii la eveniment au asistat la
o slujbă de pomenire a numeroaselor
familii deportate, oficiată de un sobor
de preoţi din Şoldăneşti.
Omagii au fost aduse şi deportaţilor din Orhei de către membrii Organizaţiei Teritoriale PL Orhei. În discursul
său, Sergiu Miron, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Orhei, a menţio-

nat că ziua de 6 iulie este una tragică
pentru neamul nostru şi că acest adevăr trebuie să fie cunoscut. La acţiunea
de comemorare au participat şi consilierii raionali şi locali ai PL, membri şi
simpatizanţi ai partidului, precum şi
persoane care au avut de suferit, care
au trecut prin calvarul deportărilor şi
rude ale victimelor deportărilor.
Roman Boţan, viceprimarul oraşului Orhei, membru al Partidului Liberal,
a subliniat că administraţia locală va fi
prezentă de fiecare dată la evenimentele organizate cu prilejul comemorării
victimelor deportărilor şi de condamnare a regimului comunist totalitar,
exprimându-şi convingerea că „va veni
timpul când regimul comunist, ca şi regimul fascist, va fi condamnat”.
La Hânceşti, Ştefan Vlad, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Hânceşti, cunoscuţii judocani Mihai şi Ilie
Buiuc, dar şi echipa Consilierilor raionali şi locali - au depus flori la Piatra
comemorativă pusă în memoria celor
care pentru demnitatea de care au dat
dovadă au fost deportaţi în Siberia.
„Avem datoria istorică să nu uităm
de cei care au avut de suferit, de cei
care au devenit martiri ai neamului.
Veşnica lor amintire!”- a menţionat
Ştefan Vlas la ceremonia de depunere
de flori.
Au depus flori în memoria celor
deportaţi şi liberalii din Anenii Noi, în
frunte cu Sergiu Cuşnir, Preşedintele
Organizaţiei, care a accentuat că „doar
asumându-ne adevărul, fiecare dintre
noi, Republica Moldova va putea merge
cu capul sus înainte, doar aşa părinţii şi
buneii noştri vor dormi în pace ştiind că
au urmaşi vrednici pe care i-au lăsat în
urmă”.

Victimele deportărilor regimului totalitar comunist au fost comemorate
şi la Cimişlia, unde Preşedintele OT PL
Cimişlia, Vasile Bulat, a menţionat că
„datorită Partidului Liberal, persoanele
deportate au fost repuse în drepturi,
datorită verticalităţii Preşedintelui PL,
Mihai Ghimpu, arhivele au fost desecretizate, iar cei care au avut de suferit
în urma ocupaţiei sovietice îşi pot vedea
propriile dosare prin care au fost torturaţi şi supuşi la diferite orori în timpul
regimului comunist”.

Foştii deportaţi au povestit cu lacrimi
în ochi despre ororile prin care au trecut
şi despre părinţii care nu s-au mai întors
acasă, căci drama deportărilor, chinurile
cumplite prin care românii basarabeni
au fost obligaţi să treacă, sunt răni încă
deschise.
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„Un monument pentru fiecare sat” – proiect
lansat şi susţinut de Partidul Liberal;

M

TRECUTUL CONTEAZĂ!

ihai Ghimpu, Preşedintele
Partidului Liberal, a lansat
în perioada când îndeplinea funcţia de Preşedinte
Interimar al R. Moldova proiectul „Un
monument pentru fiecare sat”, datorită căruia până în prezent în sute de
localităţi au fost ridicate monumente
în memoria victimelor regimului comunist de ocupaţie. În legătură cu împlinirea a 65 de ani de la cel de-al doilea
val de deportări ale regimului comunist totalitar, în localităţile Camenca
(Glodeni), Ordăşei (Teleneşti), Vălcineţ (Călăraşi), Costuleni (Ungheni) şi
Ciocâlteni (Orhei) au fost inaugurate
monumente în memoria celor care au
avut de suferit din cauza regimului comunist. La ceremonia de inaugurare a
monumentelor au participat victime
ale regimului totalitar comunist, rude
ale acestora, localnici, dar şi lideri ai
Partidului Liberal.
La inaugurarea monumentului din localitatea Camenca, Glodeni, au participat
şi Gheorghe Brega, Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova şi Lilian Carp, Vicepreşedinte PL, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Străşeni. Deputatul Gheorghe Brega a
accentuat că Partidul Liberal nu uită istoria
tragică a neamului nostru. „Până astăzi sunt
deja peste 300 de monumente ridicate în
memoria victimelor regimului comunist, dar
până la anul viitor sper să avem câte unul în
fiecare localitate. E dreptul şi datoria noastră
să-i comemorăm pe cei plecaţi în lumea celor drepţi. Golanii au năvălit în casa noatră!
Au deportat toţi gospodarii, oameni care-şi
iubeau neamul, sute de mii au fost împuşcaţi şi nimiciţi prin foamete. Nimeni nu are
dreptul să ia viaţa unui om!”, a mai completat Gheorghe Brega.
Mihai Moldovanu, Vicepreşedinte al PL,
Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Botanica, Iurie Cuculescu, responsabil din partea
Biroului Politic al PL de activitatea organizaţiei Teritoriale PL Bălţi, Valerian Bejan, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Teleneşti
şi Primarul localităţii Ordăşei, Andrei Moldovanu, au participat la dezvelirea monumentului din satul Ordăşei, Teleneşti. „În zilele
de 5–7 iulie 1949, Basarabia a cunoscut
infernul. Ororile săvârşite de către regimul
totalitar comunist au băgat frica în oameni.
Din păcate, ecoul şi efectele deportărilor din
1949 se resimt şi astăzi în societate. Noi,

însă, nu uităm trecutul dureros al neamului
nostru!”- a accentuat Mihai Moldovanu în
cadrul acţiunii de comemorare şi inaugurare
a monumentului de la Ordăşei.

Şi deportaţii din localitatea Vălcineţ,
Călăraşi, au un loc sacru unde pot fi comemoraţi de rude şi apropiaţi. Monumentul a
fost inaugurat pe 6 iulie, când s-au împlinit
65 de ani de la al doilea val de deportări
ale regimului comunist. „Au fost momente cumplite, nu erau cruţaţi nici copiii, nici
bătrânii. Timpul nu putem, însă, să-l dăm

înapoi. Este datoria noastră acum să promovăm adevărul şi să nu permitem răului
să ne şteargă memoria. Or, dacă nu o să
avem memorie, istoria poate să se repete”, a menţionat Secretarul General al PL,
Ion Apostol, la ceremonia de inaugurare a
monumentului. La eveniment a participat şi
Petru Cosoi, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Călăraşi.

Tot pe 6 iulie a fost inaugurat şi la
Costuleni(Ungheni) un monument în memoria victimelor regimului comunist de ocupaţie,
la care au luat parte şi Dorin Chirtoacă, Primvicepreşedintele Partidului Liberal, Primar
General al mun. Chişinău, Octavian Ţâcu,
sportiv, profesor de istorie şi Iurie Chirinciuc,
Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Ungheni. „Acum, locuitorii din Costuleni vor
avea unde aprinde o lumânare şi depune flori
pentru a-i comemora pe cei care au suferit
din cauza regimului comunist” – a accentuat
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tică imperialistă. Ea nu se împacă cu gîndul
că oamenii pot trăi liberi, singuri pot să-şi ia
soarta-n mâini şi să decidă ce vor să facă,
cum vor să trăiască”.
Monumentele inaugurate au fost sfinţite
şi au fost ţinute slujbe de pomenire a celor
care s-au stins din viaţă din cauza ororilor
regimului comunist. Victimele deportărilor
au povestit cu lacrimi în ochi suferinţele
prin care au trecut, rănile cărora au rămas şi
până astăzi necicatrizate.

Iurie Chirinciuc, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Ungheni, care mai menţionat că
monumentul instalat la Costuleni este primul
în raionul Ungheni, dar nu şi ultimul.

Participând la inaugurarea monumentului de la Costuleni, Octavian Ţâcu a menţionat că a fost onorat să facă parte din
Comisia pentru studierea crimelor comunismului, creată prin Decret Prezidenţial de
Mihai Ghimpu în 2010. „Partidul Liberal
şi-a asumat misiunea grea de a lupta pentru
identitatea naţională, pentru adevăr istoric,
pentru limbă, alfabet şi luptăm consecvent
pentru eliminarea consecinţelor nefaste ale
regimului comunist. Veşnică memorie eroilor care au avut de suferit pentru că-şi iubeau neamul, limba, cultura şi tradiţiile! Noi
trebuie să avem grijă ca populaţia Republicii
Moldova să cunoască adevărul”, a mai completat istoricul Octavian Ţâcu, ex-Ministru al
Tineretului şi Sportului. Dorin Chirtoacă a
menţionat că Partidul Liberal are obligaţia
şi misiunea sfântă de a aduce adevărul în
fiecare casă, mergând doar înainte – „ Vă
chem să luptăm pentru dreptate până la
capăt, iar dacă pe acest pământ va triumfa
dreptatea şi adevărul, le vom face, rând pe
rând, şi pe celelalte. Popoarele care se respectă îşi comemorează şi cinstesc înaintaşii
şi eroii, iar popoarele ce nu se respectă – trăiesc în laşitate şi minciună.
Vă îndemn să cinstim memoria tuturor
care au plecat în lumea celor drepţi, acesta
e puţinul pe care îl putem face astăzi pentru
suferinţele îndurate de buneii şi părinţii noştri în acei ani!”.

Locuitorii din Ciocâlteni, Orhei, au mulţumit Partidului Liberal pentru că luptă pentru a face dreptate celor care au suferit de
pe urmele regimului comunist şi şi-au exprimat recunoştinţa că şi în localitatea lor a
fost ridicat un monument în memoria victimelor acestui regim de teroare. „Memoria
celor care au fost deportaţi de către regimul
comunist trebuie să o păstrăm vie printr-un
monument, deoarece în acest sat au fost
deportaţi foarte mulţi oameni gospodari,
patrioţi, oameni care-şi iubeau neamul”, a
menţionat Vicepreşedintele or. Orhei, Roman Boţan, care a participat la inaugurarea
monumentului împreună cu alţi lideri ai PL
- Lilian Carp, Vicepreşedinte PL, Preşedintele
Organizaţiei Teritoriale PL Străşeni, Sergiu
Miron, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Orhei şi Zoia Jalbă, Vicepreşedintă a
Organizaţiei Femeilor Liberale. Lilian Carp a
accentuat că „de mai mult de 200 de ani,
indiferent de faptul cum s-a numit acest
imperiu - fie ţarist,fie sovietic, stalinist sau
astăzi regim putinist, Rusia are aceeaşi poli-

PL va continua lupta pentru afirmarea
deplină a adevărului ştiinţific şi istoric privind
identitatea naţională şi pentru eliminarea
tuturor consecinţelor nefaste ale regimului
comunist. Astfel, alte monumente vor fi ridicate în memoria celor care s-au stins din
viaţă din cauza regimului totalitar comunist
în celelalte localităţi din întreaga republică,
până când în fiecare sat va fi înălţat un monument care va aminti de nedreptatea şi
chinurile la care a fost supus neamul nostru.
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„O carte de acasă” a ajuns şi la Padova

P

artidul Liberal este cu gândul şi
cu sufletul la concetăţenii noştri
din diasporă şi, prin acţiunile sale,
face tot mai mică distanţa care îi
desparte pe aceştia de casă. Una dintre
acestea, caravana „O carte de acasă”,
lansată de către Partidul Liberal pentru
copii, a ajuns şi la Padova, Italia, după
mai multe oraşe, în care copiii românilor
moldoveni din diasporă s-au bucurat de
o sărbătoare frumoasă, unde au cântat,
au dansat şi au recitat frumoase versuri
în limba română, limba pe care o păstrează cu sfinţenie în suflet şi în gând. De
la eveniment nu au putut să lipsească
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, Vicepreşedinta PL, Corina Fusu, care au fost
aproape de copii, dorindu-le să se bucure de o copilărie senină, o viaţă frumoasă alături de părinţi şi să-şi păstreze
mereu zâmbetul şi entuziasmul de a trăi.
De această dată, caravana a fost găzduită de Clubul Liberal Padova, condusă de Iurie
Petrachi, acţiune sprijinită de Artur Gutium,
preşedintele Asociaţiei Cluburilor Liberale
din Italia. Cei prezenţi au celebrat, într-un
frumos eveniment, speranţa şi viitorul nostru - copiii, care astăzi învaţă să iubească, să
promoveze şi să valorifice patrimoniul cultural şi valoric al neamului românesc. Copiii

L

au pregătit câte un număr artistic deosebit,
recitând cu mare drag şi entuziasm poezii în
limba română sau interpretând cântece despre copilărie, mamă, neam şi limba noastră
cea română. Au primit în dar dulciuri şi cărţi
de acasă - opere ale marilor scriitori români.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a adresat
celor prezenţi la eveniment un mesaj, în care,
printre altele, a menţionat: „Anume voi, dragii noştri, ne învaţaţi să iubim cu adevărat viaţa, să depăşim obstacolele cu demnitate pentru a vă puteaa oferi modele de viaţă şi valori.
Datorită vouă zâmbim mai mult şi avem putere să mergem mai departe, voi ne daţi imboldul, celor maturi, de a munci pentru un viitor
mai bun, pentru o viaţă trăită liniştit acasă.
Astăzi ne bucurăm să fim aici, alături de voi

şi să participăm la acest frumos eveniment”,
- a adăugat Mihai Ghimpu, dorindu-le, în
acelaşi timp, vacanţă şi copilărie frumoasă.
Corina Fusu, Vicepreşedinta PL, i-a îndemnat pe cei mici să păstreze mereu în suflet
dragostea de limbă, neam şi valori – „Fiind
mamă a trei copii, cunosc exact marea necesitate a acestora de a fi alături de părinţi,
de a simţi mereu aproape dragostea, grija
şi căldura mamei, fiindcă nu există nicio legătură mai strânsă şi mai frumoasă decât
cea cu părinţii. Noi, Partidul Liberal, ne asumăm responsabilitatea de a munci în vederea
schimbării situaţiei societăţii noastre, pentru
a le oferi acestor minuni ale lumii o copilărie
frumoasă şi un viitor prosper european la noi
acasă” - a mai spus Corina Fusu.

Lituania e cu noi!

ituania este printre primele state, parlamentul căror au ratificat
semnarea Acordului de asociere
RM –UE. În context, este semnificativă întrevederea pe care a avuto, la Chişinău, Conducerea Partidului
Liberal cu o Delegaţie de oficiali din
Lituania. La aceasta s-a vorbit despre
viitorul european al R. Moldova, implementarea reformelor, necesitatea
aderării la NATO, situaţia socială şi politică din republică, precum şi activitatea deputaţilor PL şi a Partidului Liberal.
Din partea Partidului Liberal, la întâlnire
au fost prezenţi Mihai Ghimpu, Preşedintele
PL, Corina Fusu, Vicepreşedinte PL şi Valeriu
Munteanu, Vicepreşedinte PL, în timp ce delegaţia lituaniană a fost reprezentată de Andrius Kubilius, Deputat, Liderul opoziţiei în
Parlamentul Lituaniei, Ex Prim-ministru, Audronius Ajubalis, Ministrul Afacerilor Externe
din Lituania, Violeta Motulaite, Ambasadoarea Lituaniei la Chişinău şi Gintare Narkeviciute, secretar internaţional. Oficialii din Lituania
şi-au manifestat predispunerea de a continua
relaţiile de colaborare cu Partidul Liberal şi au
precizat că urmează să fie realizate mai multe
activităţi de susţinere a PL-ului.
Atunci când s-a referit la situaţia politică
a Republicii Moldova şi viitorul ei European,
Mihai Ghimpu, Preşedinte PL, a menţionat
că “…Noi trebuie să ne continuăm drumul

european, aceasta este prioritatea nr. 1! Rusia nu se poate împăca cu independenţa şi
libertatea noastră, iar politica lor este: „ceea
ce nu poţi lua azi, trebuie să fie luat mâine”.
PL optează nu doar pentru Integrarea R. Moldova în UE, dar şi aderarea la NATO, lucruri
incluse chiar şi în programul partidului. Situaţia din Ucraina confirmă că politica partidului de aderare la NATO este una corectă”.
Mihai Ghimpu a accentuat şi importanţa diasporei R. Moldova în continuarea vectorului
european - „Diaspora are un rol important
pentru viitorul european al republicii, cei plecaţi peste hotare, în ţările europene, în majoritatea cazurilor, votează pentru partidele
democratice. Sunt oameni activi, citiţi, oameni
cărora le pasă de ceea ce se întâmplă acasă”.
Vorbind despre activitatea deputaţilor PL în
Parlament, Valeriu Munteanu a enumerat prin-

cipalele proiecte de legi şi sesizări depuse la
Curtea Constituţională şi a accentuat interesul
prioritar al PL de a veghea respectarea Legii şi
a asigura transparenţa în actul guvernării pentru ca acesta să fie unul în folosul cetăţenilor.
Corina Fusu a enumerat relaţiile de parteneriat
ale Partidului Liberal, menţionând strânsa colaborare cu Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
pentru Europa (ALDE), Fundatia Friedrich Naumann, Fundaţia Westminster for Democracy
din Marea Britanie ş.a. Vicepreşedinta PL a
abordat şi problema mass-mediei, care este
sub controlul unor partide de la guvernare.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, pe finalul
discuţiei, a mulţumit oaspeţilor pentru ajutorul
constant pe care îl oferă Lituania în continuarea parcursului european al Republicii Moldova - „Vă mulţumim pentru ajutor, vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi pentru noi!”
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Delegaţia PL, în Estonia

artidul Liberal şi-a delegat activiştii
pentru o vizită de lucru în Estonia –
pe durata a cinci zile, 50 de membri ai Organizaţiilor Teritoriale ale PL
Criuleni, Dubăsari, Străşeni, Ialoveni, Bălţi
şi Chişinău au acumulat experienţă cât
priveşte funcţionarea democraţiei interne a Estoniei, în special în domeniul educaţiei, culturii, medicinii şi business-ului.

Programul vizitei, care a avut loc la invitaţia Guvernatorului regiunii Lääne-Viru County,
Einar Vallbaum, fiind organizată de către Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Criuleni, Oleg
Ogor, a inclus şi discuţii cu mai mulţi oficiali din
regiune. În cadrul vizitei regiunii, liberalii au vizitat Şcoala Profesională din Rakvere unde au
făcut cunoştinţă cu metodele de pregătire ale
specialiştilor în toate domeniile, instituţia de învăţământ respectivă fiind dotată corespunzător cu utilajul necesar. Liberalii au vizitat şi Primăria Someru, o şcoală din localitate, Spitalul
Rakvere, dar şi o o fermă modernă de cornute,
membrii delegaţiei având posibilitatea să discute cu conducerea municipalităţii, conducerea
regiunii, dar şi cu profesori şi medici estonieni.
Primarul comunei Someru, Peep Vassiljev,
a însoţit liberalii la un centru multifuncţional,

construit recent cu sprijinul fondurilor europene, având o suprafaţă de peste o mie de metri
pătraţi. Dar şi la un centru de activităţi şi odihnă
pentru tineri, şi la un altul pentru persoanele în
etate, bibliotecă, o sală pentru sport etc. A fost
vizitată şi o întreprindere de producţie cu o reţea de peste 40 supermarket-uri în Estonia, în
Lituania şi Letonia, dezvoltată prin fonduri europene. Liberalii au vizitat şi sediul Ambasadei
Republicii Moldova în Republica Estonia, unde
s-au întreţinut cu Ambasadorul Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun. Cel care a menţionat cât este de importantă preluarea unor
proiecte de dezvoltare în diverse domenii de către membrii delegaţiei şi implementarea acestora în localitatea natală. Astfel încât tot mai mulţi
cetăţeni din Republica Moldova să cunoască şi
să se bucure de bunuri şi servicii europene. Să
simtă acasă cultura şi valorile europene, să contribuie la dezvoltarea locală prin modernizarea
şcolilor, spitalelor, dezvoltarea business-ului,
serviciilor de îngrijire a bătrânilor, crearea centrelor de educaţie pentru tineret, etc. Unul dintre scopurile vizitei fiind, de fapt, demonstraţia
schimbărilor benefice radicale ce s-au produs în

Republica Estonia în ultimul deceniu, după integrarea acesteia în Comunitatea Europeană, pe
care l-au şi observat membrii delegaţiei.
O atenţie deosebită a fost acordată şi monumentelor culturale şi istorice ale poporului estonian. Liberalii au vizitat şi oraşul vechi
Tallinn, Conacul boieresc Palmse, Castelul Rakvere, Centrul cultural din oraşul Kunda, etc.
Vizita delegaţiei Partidului Liberal în Estonia s-a datorat faptului că, de mai mulţi
ani, regiunea Rakvere s-a înfrăţit cu raionul
Criuleni, iar guvernatorul Einar Vallbaum şi
alţi demnitari fac tot posibilul pentru consolidarea relaţiilor economice şi culturale dintre
Estonia şi Republica Moldova. Guvernator
care a fost decorat pentru merite deosebite
în consolidarea relaţiile economice şi culturale dintre Republica Estonia şi Republica
Moldova, cu «Ordinul de Onoare».
Liberalii au mers şi în Capitala Suediei,
Stockholm, unde au vizitat principalele
obiective turistice precum: Palatul Regal, Palatul Drottningholm, Muzeul Vasa, Muzeul
Skansen, Gamla Stan, Teatrul Dramatic Regal Stockholm, etc.

Liberalii s-au instruit pe domeniul IT

«Social Media». Astfel sună tema

training-ului de instruire pentru membrii
tuturor Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului Liberal, reprezentanţi ai Clubului
Studenţilor Liberali, Clubului Liceenilor
Liberali şi Organizaţiei Femeilor Liberale.
Eveniment organizat de Departamentul
IT al Partidului Liberal.
Şeful căruia, Alina Zotea, a şi deschis lucrările seminarului pe care l-a moderat, vorbind
despre impactul pe care îl are internetul – acest
instrument mondial de comunicare, numit şi
„supermagistrala de informaţii”, care oferă acces la ştiri, statistici şi opinii cu privire la o multitudine de subiecte. Organizatorii şi-au propus

două obiective principale: formatorii au vorbit
despre importanţa utilizării reţelelor sociale, ca
apoi, participanţii să se axeze pe experienţele
lor ca utilizatori ai reţelelor de socializare, dar
şi dezvoltarea de noi pagini, care ar putea mai
uşor să transmită mesajul Partidului Liberal.
Training-ul a fost asigurat de bloggeriţa Diana
Răileanu, Octavian Apostol, manager companie privată, Ionel Puşcaş, ofiţer de presă, Departamentul Imagine şi Comunicare al Partidului Liberal, Pavel Pânzari, specialist IT.
Invitatul seminarului, Mihai Ghimpu,
Preşedintele Partidului Liberal, a venit cu un
mesaj de felicitare pentru participanţi, accentuând că „internetul este a doua sursă de in-

formaţie pentru cetăţeni, după TV, iar pentru
Partidul Liberal reprezintă singurul mijloc de
transmitere a mesajului, veridic şi nedistorsionat, către cei peste 1 milion şi jumătate de utilizatori de internet din Republica Moldova”.
Octavian Apostol, manager, specialist IT şi
unul din liderii Tineretului Liberal, a accentuat
avantajele utilizării Facebook-ului şi a menţionat că „internetul este un veritabil instrument
de comunicare şi de transmitere a mesajelor
grupurilor de ţintă alese”. Ionel Puşcaş le-a
explicat participanţilor la training paşii creării
unor pagini/profiluri pe facebook şi alte reţele de socializare, precum şi modalităţi simple
de a crea evenimente, de a invita prieteni,
de a le promova cu surse minime financiare şi timp. Iar bloggeriţa Diana Răileanu, a
vorbit despre scrierea corectă a unui articol,
necesitatea respectării regulilor şi normelor
gramaticale, pentru ca un articol să fie bine
structurat, în timp ce Pavel Pânzari s-a referit
la importanţa imaginilor în transmiterea unui
mesaj. La finalul training-ului, Ion Apostol,
Secretarul General al PL, şi Alina Zotea, managerul proiectului, au înmânat diplome de
participare celor prezenţi, dorindu-le „semnal
wireless bun şi gânduri pozitive”.
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Orheienii sunt alături de PL pentru
SCHIMBAREA PÂNĂ LA CAPĂT!

ocuitorii din Orhei au adresat zeci
de întrebări Deputaţilor PL - Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Valeriu
Munteanu şi Gheorghe Brega - la
întâlnirea pe care au avut-o cu aceştia duminică, 29 iunie 2014. Situaţia politică din R. Moldova, viitorul european
al republicii, aşa-numita reformă a sistemului judiciar, situaţia în sistemul de
sănătate şi de învăţământ, pensiile şi
salariile mici, lipsa locurilor de muncă,
lipsa oportunităţilor pentru tineri, care
se văd obligaţi să îşi făurească un viitor
mai bun peste hotarele republicii ş.a. –
au fost principalele subiecte abordate
în cadrul întâlnirii.
Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, le-a vorbit locuitorilor din Orhei despre situaţia politică din republică, problemele sociale asupra
soluţionării cărora se axează Partidul Liberal
şi a accentuat avantajele integrării R. Moldova în Uniunea Europeană. De asemenea, s-a
referit şi la lupta politică murdară pe care o
duc unele partide din republică, acţiunile lor
la comanda politicii Kremlinului, vorbind, totodată, şi despre problema transnistreană, pe
care a comparat-o cu situaţia din Georgia din
2008 şi Ucraina, acest an. „Majoritatea problemelor cheie de care depindea prezentul
sau viitorul nostru au fost rezolvate în folosul
Rusiei, pentru că mulţi oficiali din R. Moldova
îşi urmăresc interesele personale şi nu le pasă
de soarta cetăţenilor. De aceea şi în Transnistria este dislocată armata rusă, armată care
nu a venit să apere pacea şi securitatea statului nostru, dar să apere interesele Rusiei. Dacă
Georgia sau Ucraina ar fi fost state membre
ale NATO, agresiunea Federaţiei Ruse din
2008 împotriva Georgiei şi, respectiv, cea din
2014 împotriva Ucrainei, care a dus la anexarea Crimeii, nu ar fi existat. Iată de ce Partidul
Liberal militează pentru aderarea la NATO.
Un stat atât de mic precum este R. Moldova
are nevoie de protecţie în faţa Imperiului Răului”, a menţionat Mihai Ghimpu cu referire
la subiectul în cauză.
Despre semnarea Acordului de Asociere
dintre R. Moldova şi Uniunea Europeană din
27 iunie 2014, Preşedintele PL a accentuat că
„Popoarele, ca şi oamenii, sunt egale în drepturi! Ziua de 27 iunie 2014, în ajunul zilei
de 28 iunie, când am fost ocupaţi, rămâne
cea mai importantă zi din ultimii 200 de ani!
Semnarea Acordului de Asociere înseamnă,
mai întâi de toate, distanţarea de trecutul
dureros al neamului nostru şi nedreptăţile la
care a fost supus de mai mult de două secole.
Această victorie v-o datorăm în primul rând
DVS, pentru că aţi votat pentru partidele care
au optat pentru integrarea europeană. Vă
mulţumesc pentru această verticalitate, pentru această dragoste de neam, ţară, de tot
ceea ce înseamnă român!”

Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL şi
Deputat în Parlament, şi-a axat discursul pe
activitatea parlamentară a deputaţilor Partidului Liberal, făcând o incursiune a ultimelor activităţi politice din aprilie 2013, până în
prezent.

Vicepreşedintele PL a explicat şi motivul
pentru care PL a fost exclus de la guvernare, accentuând acţiunile actualei Coaliţii care
compromit cursul european al republicii,
printre care privatizarea Băncii de Economii,
concesionarea Aeroportului, votarea unor
legi neconstituţionale ş.a. „Am fost trei par-

tide în Alianţă, dar din toate trei Partidul Liberal a rezolvat cele mai multe probleme şi a
realizat promisiunile din campania electorală.
Pe lângă acest fapt, spre deosebire de celelalte partide, PL a fost consecvent în ideile pentru care luptă, mai ales cele care se referă la
identitatea noastră, limba vorbită etc. Cu riscul de a pierde din votanţi, noi am continuat
consecvent lupta pentru adevăr şi dreptate”
a precizat Vicepreşedintele PL, menţionând
despre rezultatele Partidului Liberal încă din
perioada când făcea parte din AIE-1 şi AIE-2.
Corina Fusu, fiind prezentă la eveniment, s-a referit la importanţa implicării
femeilor în politică. Dânsa a accentuat că
Partidele Politice care au o puternică implicare a femeilor au un mare avantaj, „pentru că femeile sunt mai simţitoare şi reacţionează mai prompt la nevoile cetăţenilor,
dar sunt şi mai puţin tentate să se corupă”.
Corina Fusu a explicat şi importanţa Liberalizării regimului de vize şi a semnării Acordului
de Asociere cu UE, care cuprinde şi Acordul
de liber schimb.
Şi Deputatul Gheorghe Brega a abordat
mai multe subiecte ce ţin de situaţia politică
actuală din republică, dar a accentuat şi importanţa alegerilor din 30 noiembrie, întrucât de aceste alegeri depinde continuarea
cursului european al republicii. „Schimbarea
o putem face doar împreună! Iar noi avem
nevoie de această schimbare, pentru că actuala situaţie din republică alungă cetăţenii
de acasă. Aceştia trăiesc în străinie de dragul copiilor, pentru a le putea oferi studii şi
strictul necesar. Vă chem să vă alăturaţi luptei
pentru schimbarea până la capăt! Nu putem
fi indiferenţi faţă de soarta copiilor şi nepoţilor noştri! Pentru ei merită să luptăm până la
capăt!” – a mai spus Deputatul liberal.
La sfârşitul întâlnirii, Deputaţii PL le-au
mulţumit celor prezenţi pentru că nu sunt
indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în republică şi pentru că optează pentru un viitor
mai bun în Uniunea Europeană.
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