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PL este formaţiunea politică din Republica Moldova, cu doctrină liberală
clară, care militează în egală măsură
pe implementarea doctrinei liberale, promovarea valorilor naţionale
şi aplicarea deontologiei în politica
R. Moldova;
PL este partidul românilor moldoveni din RM, a tinerilor şi a oamenilor activi, care mişcă societatea
înainte;
PL are o istorie de 21 de ani, unic
continuator şi promotor veritabil al
Mişcării de Eliberare Naţională de la
sfârşitul anilor ‘80, începutul anilor
‘90 ai secolului trecut;
PL, prin liderii acestuia, păstrează
memoria social-politică a ultimilor
25 de ani, radiografierea cărora asigură lustraţia spaţiului politic moldovenesc, infestat de nomenclatura
şi colaboraţioniştii regimului sovietic de ocupaţie;
PL este cel mai consecvent partid din
RM, promovând constant şi în mod
sigur aceleaşi principii şi valori, fără
să fie furat de tentaţia de cucerire
uşoară a noilor segmente electorale, prin schimbarea, schimonosirea
sau adaptarea mesajului şi a conduitei publice la realităţile şi necesităţile volatile ale „pieţei politice”;
PL este unica formaţiunea politică relevantă care luptă activ, metodic, eficient şi rezultativ cu consecinţele regimului sovietic-comunist de ocupaţie;
PL este unicul partid care acţionează
sigur şi puternic în vederea conştientizării şi asumării de către populaţia din RM a identităţii şi apartenenţii româneşti a acesteia;
PL acţionează eficient şi rezultativ
în vederea creşterii capacităţii limbii
române în RM, aplicarea acesteia în
mod plenar în toate sferele vieţii,
inclusiv în mediul politic şi în Parlament;
Continuare în pag. 2
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Dorin Chirtoacă a fost reales
Preşedinte al Organizaţiei
Municipale PL Chişinău

C

onferinţa Organizaţiei Municipale Chişinău a Partidului Liberal,
desfăşurată recent, a audiat raporturile de activitate a conducerii OT, a ales organele de conducere, a delegat membrii săi
în vederea participării la Congresul al IV-lea al Partidului Liberal,
a adoptat o Rezoluţie cu privire la modificarea Legii 436 privind administraţia publică locală. De asemenea, pe ordinea de zi a Conferinţei OT
Chişinău a fost şi informaţia despre situaţia politică din Republica Moldova, prezentată de Mihai Ghimpu, Preşedintele PL.

La lucrările Conferinţei a participat şi
Conducerea Partidului: Mihai Ghimpu,
Preşedinte al PL, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte al PL, Deputaţii PL în Parlament – Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte
PL, Corina Fusu, Vicepreşedinte PL, Gheorghe Brega, Secretarul General al PL – Ion
Apostol, dar şi Preşedinţii Organizaţiilor
Teritoriale ale PL din sectoarele mun. Chişinău şi Preşedinţi ai Organizaţiilor Primare din suburbiile mun. Chişinău, printre
care Veronica Herţa, Vicepreşedinte PL,
Mihai Moldovanu, Vicepreşedinte PL, Iurie Dârda, Roman Sofroni, Ana Eremei…
„Libertatea reprezintă valoarea cea mai
de preţ, fără de care nu este posibil nimic
altceva!… Ea este cea mai înaltă valoare a

unui popor, iar pentru ea trebuie să lupţi
continuu pentru ca s-o menţii! Pentru
că dacă vom avea libertate, vom avea
şi bunăstare, prosperitate, dezvoltare, o
viaţă mai bună”, şi-a început discursul
Preşedintele Organizaţiei Municipale PL
Chişinău, Dorin Chirtoacă.
În raportul de activitate al Organizaţiei Municipale PL Chişinău, Dorin
Chirtoacă a enumerat realizările cele
mai importante din ultimii 10 ani, menţionând şi formarea Organizaţiilor Teritoriale în cele 5 sectoare ale Chişinăului.
„ Partidul Liberal a venit la conducerea
mun. Chişinău cu o echipa de 11 consilieri, obţinând funcţia de Primar General.
Am spart gheaţa atunci, în condiţiile în
Continuare în pag. 2
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PL este unicul partid din Republica Moldova care promovează aderarea la UE, de rând cu aderarea la NATO,
în timp ce celelalte partide aplică o politică rezervată
faţă de blocul nord-atlantic. PL militează pentru abolirea
neutralităţii (viciate) a Republicii Moldova şi aderarea
necondiţionată şi neîntârziată la NATO, ca unic scut de
apărare a RM de eventuala agresiune a Federaţiei Ruse,
situaţie tot mai elocventă, după agresiunea Federaţiei
Ruse în Ucraina;
PL militează activ, deschis, insistent şi intransigent pe
retragerea armatei şi a muniţiilor Federaţiei Ruse de pe
teritoriul Republicii Moldova;
PL insistă pe schimbarea formatului de negocieri (5+2)
pentru reglementarea conflictului din stânga Nistrului,
prin excluderea Federaţiei Ruse din lista negociatorilor
de bază, pe motiv că Federaţie Rusă, a fost recunoscută
internaţional, ca parte la conflict;
PL este cel mai fervent luptător cu corupţia, contrabanda, escrocheriile şi delapidarea banului public de către
guvernaţi;
PL, prin activitatea liderilor şi membrilor săi, este un model
inegalabil de moralitate în politica moldovenească, nefiind asociat public cu încălcarea şi pângărirea LEGII, având,
totodată, o capacitate extraordinară de auto-lustraţie;
PL este recunoscut drept cel mai eficient luptător pentru
supremaţia Constituţiei. PL s-a interpus în mod rezultativ între dorinţa unor forţe politice de a-şi rezolva în
mod fraudulos demersurile politice şi necesitatea construirii unui stat de drept şi democratic;
PL este lider detaşat la capitolul asanarea justiţiei R.
Moldova, aflată mereu în captivitatea unor partide politice (inclusiv a unora cu faţadă europeană), stăvilar fără
de egal în calea europenizării societăţii R. Moldova. PL
a promovat mereu „intervenţiile chirurgicale” imperioase, în vederea schimbării „la faţă” şi „la conţinut” a sistemului justiţiei din RM, în detrimentul unor modificări
insignifiante şi mereu amânate şi întârziate;
PL este cel mai sincer şi verificat (circumstanţial) luptător
pentru libertatea de exprimare şi libertatea presei, acţionând în vederea creşterii capacităţii reale a presei libere.
PL este unicul partid relevant, care niciodată, direct sau
prin persoane interpuse, nu a fondat, finanţat, susţinut
şi/sau nu a ţinut în captivitate instituţii media, considerând că acestea trebuie să se dezvolte independent de
factorul politic;
PL şi-a asumat şi realizează în mod eficient modernizarea şi europenizarea mun. Chişinău, capitala RM fiind
în mod constant o redută a democraţiei şi, totodată,
pionier în implementarea reformelor;
PL este unica formaţiune politică care şi-a asumat public
şi acţionează metodic în vederea egalării condiţiilor de
trai din sate şi comune cu cele din oraşe, crescând astfel
capacitatea infrastructurală a spaţiului rural, spaţiu vital
pentru păstrarea, conservarea şi perenizarea identităţii
noastre româneşti;

Dorin Chirtoacă a fost
reales Preşedinte al
Organizaţiei Municipale PL
Chişinău

care peste tot în Republica Moldova puterea era concentrată în mâinile comuniştilor”- a enunţat Preşedintele Organizaţiei Municipale
PL Chişinău, Dorin Chirtoacă. „Din
2007 până în prezent, în municipiul
Chişinău „a fost evitat falimentul,
au fost achitate datorii (create fără
sursă de acoperire până în anul
2007) în valoare de 800 milioane
lei, a fost stabilizată situaţia economico – financiară şi au fost efectuate reforme şi demarate proiecte
importante...
Bugetul Primăriei Chişinău s-a
dublat practic faţă de cel din 2007;
A fost ridicat şi inaugurat monumentul în Memoria victimelor deportărilor regimului comunist de
ocupaţie; Inaugurarea bustului primarului Carol Schmidt; Continuarea
proiectului de modernizare a transportului public; Alocarea a câte circa 5 milioane lei (pentru întreţinere,
investiţii, reparaţii etc) pentru localităţile din componenţa municipiului
Chişinău, ceea înseamnă creşterea
investiţiilor în suburbii de peste 10
ori faţă de anul 2007 (sau cu peste
1000%) ş.a…” – acestea au fost,
printre altele, realizările Organizaţiei, menţionate de Preşedintele acesteia, Dorin Chirtoacă.
După
audierea
conducerii
OT, Conferinţa l-a reales unanim
pe Dorin Chirtoacă în calitate de
Preşedinte al Organizaţiei Municipale PL Chişinău. Vicepreşedinţi
ai Organizaţiei municipale au fost
aleşi: Veronica Herţa, Preşedinta
OT PL Buiucani, Mihai Moldovanu,
Preşedintele OT PL Botanica, Ana
Eremei, Preşedinta OT PL Ciocana,

Roman Sofroni, Preşedintele OT PL
Centru şi Iurie Dârda, Preşedintele
OT PL Râşcani. În funcţia de secretar al Organizaţiei a fost ales Oleg
Poiată.
Conferinţa şi-a încheiat lucrările
cu discursul Preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu, care, pentru început, i-a
felicitat pe cei aleşi în funcţiile de
conducere ale organizaţiei. El a mulţumit tuturor celor care au rămas
“alături de mine ca Preşedinte al
Partidului, pentru că, de fapt, lovitura a fost dată împotriva mea. De
ce? Pentru ca să decapiteze Partidul, căci nici armata nu e armată
daca nu are un general. Intenţia
lor de a-l aduce pe Dorin Chirtoacă
în fruntea partidului este minciuna
Kremlinului!”
Potrivit Liderului PL, “puterea
a fost şi ramâne în adevărul istoric şi în oamenii care au promovat
acest adevăr! În oameni oneşti, în
oameni care-şi iubesc ţara - oameni
care ştiu prin ce-a trecut neamul
nostru! Şi aceştia sunt adunaţi în
Partidul Liberal! Noi ne-am asumat
cea mai grea povară! Noi nu umblăm după mandate, după bănci,
după aeroporturi. Noi avem cauza
naţională şi sunt sigur că schimbarea pe care am început-o, o s-o ducem la bun sfârşit împreuna cu DVS
şi în ciuda tuturor politicilor care
astăzi omoară oameni în Ucraina!
Sat, neam, om - niciodată nu
mor! Imperiile mor!”
Mihai Ghimpu a conchis:
“TRĂIASCĂ LIBERALII! TRĂIASCĂ PARTIDUL LIBERAL! LA MULŢI
ANI ŞI VICTORIE LA TOAMNĂ!”
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realizările Partidului Liberal
Promovarea valorilor
naţionale:
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Partidul Liberal, prin Mihai Ghimpu,
Preşedintele PL, Preşedinte interimar al
RM, a decretat ziua de 28 iunie 1940 –
zi de ocupaţie sovietică;
Partidul Liberal a instalat în PMAN piatra
comemorativă, pe locul căreia urmează
să fie ridicat un monument al victimelor
ocupaţiei sovietice;
Partidul Liberal, prin Mihai Ghimpu,
Preşedintele PL, Preşedinte interimar al
RM, a desecretizat arhivele KGB, dând
acces la dosarele celor care au suferit de
pe urma represaliilor comuniste;
Partidul Liberal, prin preşedintele Mihai
Ghimpu, s-a opus participării soldaţilor moldoveni la parada Victoriei de
la Moscova, alături de trupele care au
ocupat Basarabia;
Partidul Liberal a iniţiat şi promovat
proiectul de lege privind condamnarea
crimelor regimului sovietic de ocupaţie
şi interzicerea simbolicii comuniste;
Partidul Liberal a iniţiat şi promovat sesizarea Curţii Constituţionale, prin care
a fost constituţionalizată Declaraţia de
Independenţă a Republicii Moldova şi,
în mod implicit, limba română a fost recunoscută limbă oficială a statului;
Partidul Liberal a iniţiat şi promovat
proiectul de lege prin care ziua în 25
decembrie este sărbătorit Crăciunul
(pe stil nou), păstrându-se, totodată,

-

-

-

Crăciunul (pe stil vechi), sărbătorit la 7
ianuarie;
Partidul Liberal, prin Dorin Chirtoacă,
Prim-vicepreşedinte al PL, Primar general al mun. Chişinău, a ridicat în faţa
Gării Feroviare din municipiul Chişinău
un monument impunător în memoria
victimelor deportărilor comuniste;
Partidul Liberal, prin Dorin Chirtoacă,
Prim-vicepreşedinte al PL, Primar general al municipiului Chişinău, a reparat o
ezitare istorică, revenind la sărbătoarea
„Limba noastră cea română”, folosită anterior cu formula neutră „Limba
noastră”;
Partidul Liberal s-a luptat (inclusiv în interiorul arcului guvernamental) pentru

-

-

-

-

-

-

-

păstrarea obiectului de predare, precum
şi a manualelor de Istoria Românilor;
Partidul Liberal a propus de patru ori în
ultimii patru ani un proiect de lege, prin
care candidaţii la funcţia de Deputat
ar fi obligaţi să cunoască limba română, proiectele au fost respinse cu votul
PLDM şi PD;
Partidul Liberal, prin Dorin Chirtoacă, a
instituit la nivelul municipiului Chişinău
sărbătorirea la 9 mai – a Zilei Europei, la
fel ca în toate statele europene;
Partidul Liberal a iniţiat şi a ridicat pe
tot teritoriul Republicii Moldova, în sate
şi oraşe, peste 100 de monumente în
memoria victimelor regimului comunist
de ocupaţie, procesul de ridicare a monumentelor continuă;
Partidul Liberal a susţinut realizarea
anuală a simpozionului „Gheorghe
Ghimpu - o conştiinţă naţională exemplară” şi editarea în mii de exemplare
a cărţii „Stindardul sfintei libertăţi”,
perenizând astfel opera politică a lui
Gheorghe Ghimpu - profesor, dizident,
revoluţionar, deputat, fondator al Mişcării de Eliberare Naţională;
Partidul Liberal a iniţiat şi susţinut realizarea filmelor documentare de excepţie
„Golgota Basarabiei” şi „Basarabia –
200 de ani de străinie” – radiografie autentică a persecuţiilor ruseşti ale Basarabiei în ultimii 200 de ani de ocupaţie;
Partidul Liberal a organizat ample manifestări de comemorare a victimelor
ocupaţiei sovietice, a mucenicilor GULAGURILOR sovietice şi a martirilor deportărilor comuniste;
Partidul Liberal a organizat deschis,
consecvent şi intransigent, multiple acţiuni în vederea determinării Federaţiei
Ruse de a-şi retrage armata de ocupaţie
şi muniţiile de pe teritoriul ocupat al Republicii Moldova;
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Lupta pentru vis continuă

La

27 august s-au împlinit 23 de ani de la proclamarea
Independenţei Republicii Moldova, momentul aniversar de o importanţă majoră fiind marcat de către
conducerea, membrii şi simpatizanţii Partidului Liberal, care au depus flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
din centrul capitalei. Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, unul dinte protagoniştii de seamă ai evenimentelor de atunci,
a avut un discurs şi un mesaj de felicitare adresat cetăţenilor R.
Moldova, prilejuit de aniverarea momentului istoric.

„27 august înseamnă ruperea
de Imperiul care ne-a ocupat şi obţinerea libertăţii, dar nu pe deplin…
Votând independenţa, o bună parte
din noi am votat mişcarea spre unitatea neamului, iar astăzi, fiind independenţi, putem să luptăm în continuare pentru visul pe care îl aveam
noi atunci, cei care am votat…
Astăzi putem spune că aceasta
decizie de proclamare a independenţei a fost un act istoric însemnat pentru Republica Moldova, căci doar aşa
putem reveni la ceea ce ne aparţine.
În pofida greutăţilor pe care le avem,
trebuie să ne mândrim că suntem independenţi. Acum ne este greu, dar
aceste greutăţi pot fi rezolvate doar
dacă mergem înainte, fortificând
această independenţă, dezvoltând
şi întărind această libertate şi realizând obiectivul de astăzi - Integrarea
Europeană. Numai în Familia Europeană vom putea trăi în baza valorilor noastre, interacţionând cu valo-

rile europene, căci doar aşa putem
schimba viaţa fiecărui cetăţean - să
scăpăm de sărăcie, corupţie, hoţie…
Le mulţumesc tuturor celor care
au participat la această luptă, le mulţumesc şi tuturor cetăţenilor care
au sprijinit lupta pentru libertate,
întrucât numai omul liber îşi poate
trăi viaţa aşa cum îşi doreşte, dacă
nu eşti liber, eşti doar un robot care
acţionează la comanda unui buton.
Acest curs al libertăţii nu îl mai poate
opri nimeni.
Vă doresc multă răbdare, curaj,
demnitate şi astfel vom realiza ceea
ce ne dorim atât de mult: Libertate
deplină, Dreptate, Bunăstare şi un
viitor mai bun.
Trăiască Independenţa, trăiască
Libertatea, înainte spre Unitate!”, a
încheiat Mihai Ghimpu în mesajul de
felicitare adresat cetăţenilor republicii cu ocazia anivrsării a 23 de ani de
la proclamarea Independenţei RM.

Ziua Limbii
române, marcată
de Partidul Liberal

C

onducerea şi membrii Partidului Liberal
au marcat aşa cum se cuvine sărbătoarea naţională - „Limba Noastră cea
Română”. Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a adresat concetăţenilor un mesaj de felicitare cu această ocazie.
“Stimaţi români moldoveni,

Vă felicit cu prilejul Sărbătorii Naţionale „Limba
Noastră cea Română” pe care o celebrăm astăzi, 31
august, şi vă mulţumesc pentru faptul că vorbiţi şi
gândiţi româneşte, vă identificaţi cu valorile europene şi cultivaţi speranţa unui trai demn în Libertate şi
Adevăr.
Pe data de 5 decembrie 2013, Limbii Române i s-a
făcut dreptate! La sesizarea depusă de către Deputaţii
Partidului Liberal, Curtea Constituţională a hotărât Limba Română este limba oficială a Republicii Moldova!
Să nu uităm că avem datoria sfântă de a ne cinsti limba
pe care o vorbim, Limba Română, indiferent unde ne
aflăm, pentru că prin limbă ne păstrăm cultura, tradiţiile, istoria şi credinţa.
Vă îndemn, stimaţi români moldoveni de pretutindeni, să continuaţi să vorbiţi, să gândiţi, să iubiţi şi să
luptaţi pentru Limba Română, cea mai dulce şi mai frumoasă Limbă de pe pământ, pentru că este a NOASTRĂ!
Trăiască şi-nflorească Limba Română!”
Liberalii au participat la un şir de acţiuni dedicate
Sărbătorii Naţionale, au depus flori la Monumentul lui
Ştefan cel Mare şi Sfânt, la ceremonie participând Mihai
Ghimpu, Preşedintele PL, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedinte al PL, Primar General al mun. Chişinău, Corina Fusu, Valeriu Munteanu, Mihai Moldovanu, Lilian
Carp, Veronica Herţa - vicepreşedinţi ai PL, Deputatul
Gheorghe Brega, Ion Apostol, Secretarul General al PL.
Precum şi Preşedinţi ai Organizaţiilor Teritoriale ale Partidului Liberal, lidere ale Organizaţiei Femeilor Liberale
şi lideri ai Organizaţiei de Tineret a PL, membri şi simpatizanţi ai partidului.
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Ziua Limbii române,
marcată de Partidul Liberal
După ceremonia de depunere de flori,
Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, a felicitat
toţi vorbitorii de limbă română de pretutindeni: „Vă felicit, stimaţi cetăţeni, cu ocazia
acestei sărbători deosebite, o sărbătoare de
suflet a neamului nostru - Ziua Limbii Române! În această zi vin cu îndemnul ca fiecare dintre noi să vorbească corect şi să cinstească limba maternă - Limba Română!”.
„Sper că după 25 de ani, în care cu greu
am reuşit să aducem Republica Moldova pe
o cale dreaptă, să ajungem să fim cetăţeni
cu drepturi depline ai Uniunii Europene, să
avem un nivel de trai ca în statele membre
UE şi fiecare dintre noi să aibă sentimentul unei misiuni îndeplinite, să aibă bucuria

de a fi contribuit la o schimbare istorică a
Republicii Moldova - revenirea la Adevăr,
la valorile naţionale şi integrarea în UE.
Aceasta este cale pe care trebuie sa mergem ÎMPREUNĂ până la capăt! Vă felicit cu
ocazia acestei sărbători! Să trăiască Limba
Română!” - a menţionat Dorin Chirtoacă,
Prim-vicepreşedinte al PL, Primarul General
al mun. Chişinău.
După ceremonia de depunere de flori,
liberalii au mers pe Aleea Clasicilor, unde
au participat la omagiul adus limbii române: cu discursuri, recital de muzică şi poezie din creaţia lui Dumitru Matcovschi şi a
Leonidei Lari.

Conducerea PL a participat şi la spectacolul din Piaţa Marii Adunări Naţionale,
dedicat sărbătorii naţionale „Limba Noastră cea Română”. Preşedintele PL, Mihai
Ghimpu s-a alăturat chişinăuienilor veniţi la
concertul organizat de către Primăria mun.
Chişinău ca omagiu pentru Limba Română
şi a felicitat locuitorii Chişinăului cu ocazia
acestei sărbători deosebite:

“Bună seară, Limbă Română! Bună
seara, Tinereţe!

Şi locuitorii comunei Costeşti au omagiat Limba Română, organizând un amplu
eveniment cu muzică tradiţională şi românească. La eveniment au fost invitaţi şi
Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, Ion Apostol, Secretarul General al PL.
Locuitorii din Costeşti au avut parte de un
concert, pe scena căruia au evoluat interpreţi autohtoni de muzică uşoară şi populară. Mihai Ghimpu a transmis un mesaj de
felicitare pentru locuitorii din Costeşti cu

ocazia sărbătorii naţionale „Limba Noastră
cea Română”.
„Costeştiul a fost şi va rămâne Costeşti, coloana vertebrală a luptei noastre
pentru dreptate şi bunăstare... Vă doresc
să promovaţi în continuare adevărul istoric, valorile naţionale şi să vă iubiţi neamul,
limba maternă, identitatea! Blaga spunea
că „veşnicia s-a născut la sat”, iar Costeştiul confirmă a nu ştiu câta oară acest
lucru!”.

Ce frumoşi sunteţi! Ce tineri sunteţi!
Ce prezent aveţi! Cu 25 de ani în urmă,
această piaţă se numea „Piaţa Victoriei”,
iar strada –„Vladimir Ilici Lenin”. Vedeţi ce
timpuri trăiţi?!...
Vreau să vă spun că nu există nimic mai
scump pe acest pământ, decât limba pe
care ţi-o dăruieşte mama…
Vă felicit cu ocazia aceastei sărbători
şi vă rog să nu uitaţi că e datoria voastră,
a tinerei generaţii, să duceţi mai departe
aceste victorii care au fost cu greu obţinute de părinţii voştri. Să vă bucuraţi de zilele
pe care le trăim şi să nu uitaţi că această
zi frumoasă, care se numeşte Ziua Limbii
Române, trebuie „să fluture” permanent
pe acest pamant, ca tricolorul! Pentru că
numai aşa vom fi trataţi ca oameni, căci
dacă nu ai Limbă, nu ai Identitate, nu ai
Casă , nu ai Ţară – NU AI NIMIC, NU EŞTI
NIMIC!
Dragii mei!
Nu există un copil care să aibă 2 mame!
Cuvântul „apă”, la Chişinău, la Cluj, la Iaşi,
la Constanţa, la Hunedoara - e acelasi! Şi
„apă”, şi „mamă”, şi „pâine”… şi nu poate fi în două limbi - acolo în limba română,
iar aici aşa-numita moldovenească, care nu
există…
Luptaţi pentru viitorul vostru! Eu vă doresc un viitor european, prosper, naţional şi
o familie sănătoasă.
La mulţi ani, Limbă Română! La
mulţi ani, tinereţe!”
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tinerii Liberali apără demnitatea
republicii Moldova!
„rogozin şi Vova, plecaţi din Moldova!”

ineretul Liberal a protestat împotriva vizitei lui Dmitri Rogozin
la Chişinău. Membrii Organizaţiei de Tineret a Partidului Liberal
l-au întâmpinat pe D. Rogozin la Aeroportul Internaţional Chişinău, pe 21
august 2014, unde a aterizat avionul
cu care a zburat vicepremierul rus, nu
cu pâine şi sare, aşa cum este tradiţia românească, ci cu votcă şi arme
(jucării)!

Pentru a reflecta situaţia creată de Federaţia Rusă, câţiva tineri liberali au purtat
uniforme militare sovietice, având arme de
jucării în mâini, ceea ce simbolizează agresiunea militară provocată de către Rusia.
De asemenea, alţi tineri liberali îmbrăcaţi
în haine tradiţionale au stat în spatele unei
tarabe improvizate cu struguri şi legume,
făcând referinţă la embargoul impus Republicii Moldova de către Federaţia Rusă.
Unul dintre liberali s-a deghizat în Rogozin,
purtând la acţiunea militară chipiu militar,
uniformă militară şi a ţinut în mâini un tanc
(jucărie).
La eveniment au participat şi reprezentanţi ai conducerii PL – Valeriu Munteanu,
vicepreşedinte al PL, Ion Apostol, secretarul
general al Partidului. De asemenea, a participat şi Preşedintele Clubului Studenţilor
Liberali, Ion Purice Nistor.

Valeriu Munteanu a menţionat în cadrul
evenimentului organizat de către Tineretul
Liberal că „Rogozin a venit la Chişinău să
şantajeze şi să ameninţe Republica Moldova.
Pentru toate embargourile impuse de Moscova, Rogozin nu ar trebui să aibă dreptul să
păşească pe teritoriul Republicii Moldova şi
să fie declarată persoană non grata”.
Tineretul Liberal condamnă faptul că
autorităţile de la Chişinău au permis lui Rogozin să intre în R. Moldova, deşi acesta a
făcut mai multe declaraţii împotriva statului, a încurajat separatismul, s-a implicat în
chestiunile interne ale republicii, a insultat
cetăţenii prin declaraţii arogante, luându-i
în derâdere.
La acţiunea de protest au participat
peste 50 de persoane - tineri liberali, precum şi membri şi simpatizanţi ai Partidului
Liberal.

Tinerii liberali au susţinut o acţiune de
prostest şi un flashmob ANTI-Rogozin.
Aceştia au venit „înarmaţi” cu pancarte
„Rogozin şi Vova, plecaţi din Moldova!”,
„Рогозин, давай до свидания! (traducere:
Rogozin, hai, la revedere!)” ş.a. şi au scandat: „Armata rusă afară!”, „Rogozin, afară
din Moldova!” etc.

T

tinerii liberali, în serviciul comunităţii

ineretul Liberal, Clubul Studenţilor Liberali şi Clubul Liceenilor Liberali, au
organizat şi întreprins o serie de măsuri civice cu caracter voluntar, toate
spre binele comunităţii în care locuim. Acţiunile au avut ca scop, printre
altele, îngrijirea şi reabilitarea celor cinci table de şah sub cerul liber, amplasate în perimetrul capitalei. Astfel ei au oferit şi un exemplu celorlalţi membri
ai comunităţii ca să nu fie indiferenţi faţă de locurile frumoase ale Chişinăului.

Prima destinaţie a fost tabla de şah
inaugurată în scuarul Catedralei din centrul Chişinăului – acolo unde au venit zeci
de tineri înarmaţi cu ciocane, perforatoare, şurubelniţe, hârtie abrazivă, pensule,
vopsea şi alte material. Tinerii liberali au
curăţat şi vopsit tabla de şah, cea care reprezintă un obiect inedit şi atractiv pe harta capitalei. Amplasată pe 8 august 2012
în scuarul Catedralei cu suportul Primăriei
municipiului Chişinău, aceasta are mărimea de 4x4 metri, iar figurile, confecţionate din lemn de pin, ajung să cântărească
până la 13 kg.
Astfel, în perioada de vacanţă, membrii
Tineretului Liberal au decis să îmbine utilul
cu plăcutul şi s-au consolidat întru realiza-

rea unei acţiuni frumoase pentru oraşul lor
- Chişinău. Pe durata a două săptămâni,
tinerii liberali au curăţat şi vopsit toate cele
cinci table de şah, instalate în capitală - în
parcul Valea Morilor, parcul din apropierea
str. Miron Costin, parcul „La izvor”, parcul
Valea Trandafirilor şi cea din sectorul Ciocana, instalată în apropierea Direcţiei de
Învăţământ.
Ion Purice, Preşedintele Clubului Studenţilor Liberali, a menţionat importanţa
acţiunii, şahul fiind jocul ce dezvoltă gândirea strategică, bucurându-se de o largă
popularitate în întreaga lume, dar şi în
republica noastră, unde avem mai mulţi
campioni şi laureaţi ai turneelor naţionale
şi internaţionale de profil.

Mihai Paşcovschi, secretarul general al
Tineretului Liberal, a ţinut să accentueze
importanţa conştientizării tuturor locuitorilor Chişinăului că toate locurile şi lucrurile
frumoase care sunt realizate în capitală trebuie să fie păstrate şi îngrijite. „Acţiunea
civică la care participă Tineretul liberal este
o acţiune bună care trebuie susinută de
cetăţeni, iar acest exemplu ar fi bine să fie
urmat de toţi cei cărora le pasă de oraşul
unde s-au născut şi locuiesc – Chişinău”, a
mai menţionat Mihai Paşcovschi.
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Victimele Pactului Molotov –
rebbentrop, commemorate de PL prin
„MarŞuL LuMÂNĂriLOr”

chipa Tineretului Liberal a organizat şi susţinut „MARŞUL LUMÂNĂRILOR” - o acţiune care
a avut drept scop comemorarea victimelor care au avut de suferit în urma semnării Pactului Molotov - Ribbentrop, acum 75 de ani, la
Moscova. La eveniment, cărui s-au
alăturat şi alţi locuitori ai Chişinăului,
au fost prezenţi şi reprezentanţi ai
conducerii Partidului Liberal - Valeriu
Munteanu, Vicepreşedinte al PL, Deputat, Ion Apostol, Secretarul General al PL şi Ion Cebanu, Preşedintele
Tineretului Liberal.

Scopul acţiunii a fost condamnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat pe 23
august 1939, prin care Uniunea Sovietică şi
Germania nazistă şi-au împărţit sferele de
influenţă în Europa. Prin desfăşurarea aces-

teia, Tinerii Liberali au dorit să atragă atenţia
tinerei generaţii despre acesta dată tristă din
istoria poporului român, dată care avea să
aducă lacrimi, durere şi sânge pe această fâşie de pământ românesc.
Pe lângă caracterul său civic, acţiunea
a conţinut şi un moment artistic: Tinerii liberali au înscenat acel moment tragic pentru neamul românesc, când în prezenţa lui
Stalin, miniştrii de Externe ai Germaniei şi
ai URSS au semnat diabolicul pact de neagresiune prin care Basarabia, Bucovina de
Nord şi Ţinutul Herţa urmau să fie rupte
de la România şi anexate la URSS. Apogeul actoricesc al tinerilor liberali a fost atins
în momentul când dictatorul Stalin a tăiat
harta Românii Mari, despărţind românii de
români.
„E un pact criminal care, de fapt, a lăsat
o lacrimă naţiunii române, pentru că prin
acest pact Basarabia, Bucovina de Nord şi
Ţinutul Herţa au fost rupte de la România.
Noi condamnăm acest pact şi cerem să fie
revăzut şi să se facă dreptate”, a menţionat
deputatul Valeriu Munteanu.
Ion Cebanu, Preşedintele Tineretului Liberal, a accentuat că tinerii liberali nu sunt
indiferenţi faţă de trecutul tragic al neamului nostru – „Am venit să condamnăm acel
act care s-a întâmplat cu 75 de ani în urmă,
să arătăm că acele greşeli ale trecutului trebuie să fie reparate, iar idealurile străbunilor
trebuie să le ducem până la capăt”.
Ion Purice Nistor, Preşedintele Clubului
Studenţilor Liberali, a menţionat: „Studenţii
liberali condamnă actul din 23 august 1939,
atunci când comuniştii şi naziştii şi-au dat
mâna prin cei doi miniştri de Externe şi, mai
ales, Protocolul Adiţional Secret, prin care
Basarabia a fost anexată la URSS. De aceea
am organizat acest flashmob şi am înscenat

semnarea pactului Ribbentrop – Molotov.
Dar şi „Marşul Lumânărilor” până în fata
Ambasadei Ruse”.
Pactul Molotov-Ribbentrop, cunoscut şi
ca pactul Stalin – Hitler, a fost un tratat de
neagresiune, încheiat secret, între Uniunea
Sovietică şi Germania Nazistă, semnat la
Moscova, la 23 August 1939, de ministrul
de Externe sovietic Veceslav Molotov şi ministrul de Externe german Joakhim Von Ribbentrop, în prezenţa lui Stalin.
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Partidul Liberal,

artidul Liberal şi-a manifestat mereu grija faţă de oamenii simpli - de la tribuna Parlamentului, în instanţa Curţii Constituţionale, sau atunci când merg în mase, în cadrul numeroaselor întâlniri avute cu
cetăţenii din localităţile republicii. Dorinţa lor de a discuta şi setea de informaţie veridică fiind evidentă, participanţii la discuţii au adresat numeroasede întrebări deputaţilor, vorbind despre problemele
cu care se confruntă.

Aşa cum s-a întâmplat la Hânceşti, acolo unde deputaţii Partidului Liberal - Mihai
Ghimpu, Preşedinte PL, Corina Fusu, Vicepreşedinte PL, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL şi Gheorghe Brega, au avut o
întâlnire cu cetăţenii din localităţile Hânceştiului. Care s-au arătat interesaţi de situaţia
politică din republică, avantajele semnării
Acordului de Asociere dintre R. Moldova şi
Uniunea Europeană, dar şi despre obiectivele pe termen scurt şi lung ale Partidului
Liberal. Despre importanţa implicării femeilor în politică şi de problemele legate de
sistemul de sănătate.

pe 30 noiembrie 2014 „vor vota politicieni
oneşti, patrioţi, politicieni care au în sânge
durerea nemului românesc…”
Participanţii la adunare au condamnat
trădarea grupului Hadârcă şi au sugerat conducerii PL să fie mult mai atentă atunci când
promovează în funcţii anumite persoane.
La Mereni, Anenii Noi, Mihai Ghimpu,
Corina Fusu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe
Brega – Deputaţi PL în Parlament, s-au întâlnit cu peste 300 de cetăţeni care şi-au împărtăşit problemele, au evidenţiat dificultăţile
pe care le întâmpină şi au manifestat interes
faţă de evenimentele politice din republică.

Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a trecut
în revistă situaţia social-politică din republică şi a vorbit şi despre tacticile murdare pe
care le duc unele partide din republică, făcând referinţă la atacul la comandă asupra
lui Dorin Chirtoacă, Primar General al mun.
Chişinău şi Prim-vicepreşedinte al Partidului. Liderul PL a menţionat că problemele
sociale cu care se confruntă cetăţenii republicii pot fi rezolvate, doar dacă cetăţenii

Referindu-se la evenimentele din ultimul timp din politică, Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a menţionat că „doar luptând
pentru cauză şi neam, pentru demnitate,
dreptate şi adevăr, Republica Moldova poate merge cu fruntea sus în marea familie
europeană, unde statul este stat, iar legea
este lege”.
Corina Fusu a îndemnat doamnele şi
domnişoarele din Mereni să fie cât mai active şi să participe la luarea deciziilor, deoarece
„femeile din Republica Moldova sunt prea
puţin implicate în procesul de guvernare”.
Iar deputatul Gheorghe Brega a încurajat
locuitorii din Mereni să participe activ la alegerile din toamnă, întrucât viitorul european
al republicii depinde de fiecare cetăţean cu
drept de vot - „la 30 noiembrie trebuie să
alegem corect, să permitem să ajungă la
putere oameni care luptă pentru interesele
cetăţenilor, care sunt corecţi şi cinstiţi, aşa
cum este echipa Partidului Liberal”.

Conducerea Partidului Liberal a avut
o întâlnire şi cu locuitorii din Călăraşi, la
invitaţia Preşedintelui OT PL Călăraşi, Petru Cosoi. Mihai Ghimpu, Preşedintele PL,
Corina Fusu, Vicepreşedintă PL, Preşedinta
OFL, Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL,
Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte al Partidului Liberal, şi deputatul Gheorghe Brega, au
informat locuitorii despre situaţia politică
actuală din republică şi au vorbit direct cu
cetăţenii despre problemele şi greutăţile pe
care le au. Întrebările adresate Liderilor PL au
vizat viitorul european al republicii, situaţia
socială şi politică, sistemul judiciar, sistemul
de sănătate, problema transnistreană ş.a.
Locuitorii din Călăraşi s-au interesat
cum a ajuns Banca de Economii şi Aeroportul Internaţional Chişinău în mâinile
reprezentanţilor Federaţiei Ruse şi s-au interesat de rezultatele sesizărilor depuse de
către Deputaţii PL la Curtea Constituţională. Unul dintre participanţii la eveniment
a precizat că „posturile de radio şi TV nu
informează sau chiar dezimformează despre activitatea Partidului Liberal, de aceea
mulţi nu cunosc situaţia reală, astfel, pot
fi influenţaţi de declaraţiile celor care apar
mai des la televizor”.
Mihai Ghimpu a accentuat importanţa anului 2014 pentru viitorul republicii,
menţionând că pe 30 noiembrie, curent,
R. Moldova va decide „dacă se va întoarce la trecutul dureros, or va merge înainte
spre o viaţă mai bună, în Uniunea Europeană”. Cu privire la problemele sociale
cu care se confruntă R. Moldova – decalaje sociale mari, salarii/pensii/burse mici,
preţuri înalte, lipsa locurilor de muncă ş.a.
– Preşedintele PL a menţionat că acestea
pot fi soluţionate doar de o guvernare
corectă: „Eu sunt convins că putem trăi
mai bine, putem aduce cetăţenii acasă!…
Nu vom avea niciodată o viaţă mai bună,
dacă vom avea la guvernare oameni corupţi, oameni care au venit în politică pentru averi. PL vrea să pună în capul mesei
cinstea! Astfel va funcţiona şi legea!” - a
enunţiat Preşedintele PL.
La Corneşti, Ungheni, Deputaţii PL Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega s-au bucurat de o
primire călduroasă, întâlnirea fiind organizată de către Iurie Chirinciuc, Preşedintele
Organizaţiei Teritoriale PL Ungheni.
La deschiderea evenimentului, la care
au participat peste 400 de cetăţeni din lo-
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calităţile r. Ungheni, primarul localităţii Corneşti, Iurie Ţurcanu, a prezentat o scurtă istorie a satului şi a evidenţiat personalităţile
şi locurile pitoreşti din sat. El a accentuat şi
problemele localităţii care urmeză să fie soluţionate – numărul insuficient de izvoare
cu apă potabilă, nivelul înalt de poluare al
mediului, starea drumurilor ş.a.

Mihai Ghimpu le-a vorbit participanţilor
despre situaţia politică actuală, importanţa menţinerii cursului european, avantajele
semnării Acordului de Asociere, priorităţile şi realizările Partidului Liberal. “Ne confruntăm cu multe probleme, însă ele pot
fi rezolvate doar dacă vom continua să
mergem pe drumul ales în 2009-2010, votând pentru cursul european. R. Moldova
se poate ridica în picioare doar cu sprijinul
Uniunii Europene”, a menţionat Preşedintele Partidului.

Corina Fusu a accentuat că Partidul Liberal, în pofida obstacolelor, a reuşit să convingă cetăţenii că pot avea încredere şi nu le-a
dezamăgit aşteptările - „A fost greu pentru
că am fost nedoriţi! Cei cu interese meschine au ştiut că Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă şi ceilalţi lideri PL reprezintă un mare pericol pentru oportunişti, pentru cei care fac
politica Kremlinului. Dar am reuşit datorită
DVS, fapt pentru care vă mulţumim!”
Locuitorii s-au interesat şi de prevederile noului cod al educaţiei, situaţia massmediei din republică, dar şi despre obiectivele partidului liberal pe termen scurt şi
pe termen lung. Aceştia au declarat că
susţin Partidul Liberal în lupta pentru Bunăstare, Dreptate şi Adevăr şi au accentuat că PL este singurul partid în care au
încredere că luptă în interesul cetăţenilor.

Deputaţii PL le-au mulţumit celor prezenţi
pentru încredere şi susţinere, îndemnândui să se alăture în lupta pentru schimbarea
până la capăt.
La Casa de Cultură din Slobozia-Duşcă, locuitori din satele raionului Criuleni au
venit cu interes la întrunirea organizată de
Oleg Ogor, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Criuleni, cu liderii Partidului Liberal
– Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, Corina
Fusu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega
şi Ion Cebanu.
În discuţiile tete-a-tete, participanţii
au vorbit despre problemele din localitate,
condiţiile şi nivelul de trai din localităţile rurale, despre care Mihai Ghimpu a accentuat că „PL şi-a propus accelerarea dezvoltării
rurale, întrucât locuitorilor de la sate le este
foarte greu. Datorită satelor ne-am păstrat
limba, cultura, tradiţiile şi valorile naţionale
şi oamenii de la sate trebuie să fie ajutaţi
pentru ca să aibă o viaţă mai bună”.
„Nu mă pot împăca cu gândul că avem
cetăţeni săraci şi guvernanţi bogaţi. Nu
vom scăpa de sărăcie, oricât de mult nu am
munci, dacă nu vom avea la putere oameni
cinstiţi”, a mai spus Preşedintele PL.
„Corupţi,
demagogi,
contrabandişti, făţarnici” – au fost cuvintele cele mai des rostite în sală, atribuite PCRM-ului, PDM-ului şi PLDM-ului.
„Adevăr, libertate, Mihai Ghimpu, încredere, viitor mai bun, oameni cinstiţi” – sunt
câteva din cuvintele atribuite Partidului Liberal de către locuitorii r. Criuleni care au
participat la întrunire. „Niciun partid politic
nu are dreptul să spună că „NOI V-AM DUS
ÎN EUROPA!” Succesul este al cetăţenilor,
al celor care au luptat pentru un viitor european şi al Uniunii Europene!”. Declaraţia aparţine Deputatului Liberal Gheorghe
Brega, care a abordat şi problema emigrării
în masă a tinerilor, reiterând că fără tineri,
republica nu are viitor – „Nu avem dreptul
să transformăm republica într-o casă de oameni bătrâni care vor plânge de dorul co-

piilor şi al nepoţilor. Haideţi să ne gândim
la copiii şi nepoţii noştri, ei merită un viitor
mai bun acasă!”
Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL,
a pus în discuţie subiecte ce vizează activitatea Partidului Liberal şi a deputaţilor PL
– „Noi, liberalii, am realizat peste 70 % din
programul nostru electoral, din promisiunile aduse alegătorilor. Celelalte partide n-au
reuşit nici 30 la sută. Noi am fost şi suntem
cu cetăţenii, ne preocupă problemele lor aceasta este misiunea noastră.”
Primarul General al mun. Chişinău, Dorin Chirtoacă, Prim-Vicepreşedinte al Partidului Liberal, le-a mulţumit cetăţenilor pentru încrederea acordată PL-ului şi pentru că
datorită lor a început şi continuă schimbarea în bine în republică. Primarul de Chişinău a vorbit şi despre proiectele Primăriei
care au transformat Chişinăul într-o capitală europeană, dar şi despre cele care au fost
implimentate şi au ridicat nivelul de trai în
mai multe localităţi din republică.

La Brânzenii Noi, conducerea PL a participat la o întrunire cu cetăţenii din localităţile r. Teleneşti. Aceştia au vrut să discute
faţă-n-faţă cu deputaţii Partidului Liberal:
Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, vicepreşedinte al PL,
Corina Fusu, vicepreşedintă PL, preşedinta
OFL, Gheorghe Brega, deputat PL. La întrunire a fost prezent şi Mihai Moldovanu, vicepreşedinte al PL, Şeful Direcţiei sănătate

Nr. 6. Septembrie 2014

Liberalul

10
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al mun. Chişinău, evenimentul fiind organizat de către Valerian Bejan, Preşedintele OT PL
Teleneşti, vicepreşedinte al r. Teleneşti.

Acesta a vorbit despre activitatea organizaţiei PL din Teleneşti, despre acţiunile
întreprinse de dumnealui în calitate de vicepreşedinte de raion, întru soluţionarea problemelor cu care se confruntă cetăţenii din
r. Teleneşti. Referindu-se la situaţia politică
din republică, dânsul a accentuat că „un
popor care votează corupţi nu este victimă,
dar este complice. Noi avem datoria să luptăm, noi, liberalii, niciodată nu am pus în
faţă interesul personal”.
Mihai Ghimpu s-a adresat către locuitorii din Teleneşti cu un mesaj în care a accentuat cât de important este ca cetăţenii,
odată şi odată, să facă diferenţa dintre politicienii corupţi, cu interese personale sau
care se „închină” Kremlinului, şi adevăraţii patrioţi ai acestui pământ, care de mai
mult de două decenii luptă pentru cauza
neamului românesc.
Valeriu Munteanu, unul din cei mai activi deputaţi din această legislatură, a reiterat importanţa participării în număr mare
la alegeri, „doar astfel vom fi siguri că va
fi dus până la capăt cursul european al
R.Moldova, început de PL încă din 2005, iar
idealul de reîntregire a neamului românesc
va fi realizat”.
Deputatul Gheorghe Brega i-a încurajat
pe cei prezenţi să fie atenţi la cei care azi
guvernează, fie la Chişinău, fie în oraşe sau
alte localităţi. „Banii care vin în localităţi
nu sunt banii celor care guvernează, sunt
banii cetăţenilor, colectaţi din taxe şi impozite. Sunt bani primiţi sub formă de grant
pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor, nu pentru cei care îi administrează”.
Întrunirea la care au participat peste 400

cetăţeni din toate localităţile r. Teleneşti a
avut parte şi de un moment cultural, oferit
de membrii ansamblului folcloric „Muguraşii” din comuna Brânzenii Noi.
Întrunirea cu cetăţenii din localităţile r.
Ialoveni, avută de către Deputaţii Partidului
Liberal – Mihai Ghimpu, Corina Fusu, Valeriu Munteanu şi Gheorghe Brega, la Răzeni,
a fost organizată de către Filiala Teritorială
PL Ialoveni, în frunte cu Vladimir Cernat.
Mihai Ghimpu le-a vorbit participanţilor, printre altele, despre priorităţile şi realizările Partidului Liberal. Valeriu Munteanu
a reiterat poziţia fermă a Partidului Liberal
ca Republica Moldova să părăsească zona

obscură numită CSI. Corina Fusu, Preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale, i-a îndemnat pe locuitorii din Ialoveni să lupte
în continuare – „mesajul Partidului Liberal
trebuie să ajungă în fiecare localitate, la
fiecare cetăţean, doar aşa adevărul va triumfa. Ialoveni este raionul care a susţinut
masiv obiectivele şi echipa Partidului Liberal
la alegerile din 2010”.
La finalul întrunirii, Preşedintele PL
le-a mulţumit celor prezenţi pentru primirea căldurosă şi i-a îndemnat pe tineri să
continue lupta pentru un viitor la ei acasă.
Totodată, Mihai Ghimpu s-a adresat elevilor prezenţi cu un îndemn ca să obţină
succese remarcabile la învăţătură, întrucât „doar prin studii putem să creştem o
generaţie tânără care va şti să facă drep-

tate, pentru ca să avem o viaţă decentă.”.
Evenimentul a fost încheiat de Iana, o fetiţă de 4 anişori care a recitat câteva catrene din poemul „Luceafărul”, scris de
Mihai Eminescu. Întrunirea s-a desfăşurat
în incinta Casei de Cultură din localitate,
edificiu ridicat în anul 1937 de Ion Inculeţ,
Preşedintele Sfatului Ţării - Forul legislativ
care a votat Unirea Basarabiei cu România
în anul 1918.
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Partidul Liberal nu uită!

onducerea şi activul Partidului Liberal a organizat şi a desfăşurat o serie de acţiuni în mai multe localităţi ale republicii, toate având ca scop comemorarea victimelor regimului totalitar communist. În acest context, au fost
dezvelite monumente în memoria celor care au pătimit, acţiunile făcând parte din proiectul “Un monument
pentru fiecare sat”, lansat de Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, încă din perioada când exercita funcţia de Preşedinte Interimar al Republicii Moldova. Astfel, au fost inaugurate mai multe monumente în localităţile în care există victime
ale regimului comunist.
La ceremonia de inaugurare şi de sfinţire
a monumentului în memoria victimelor deportărilor regimului totalitar comunist de la
Cotiujenii Mari, Şoldăneşti, au fost prezenţi,
printre alţii, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedintele Partidului Liberal, Primar General al mun. Chişinău, lideri ai organizaţiilor
teritoriale PL, primari, deportaţi şi rude ale
acestora.

Aceştia au vorbit despre importanţa şi
impactul evenimentului: „Din acest moment,
locuitorii din sat vor avea unde aprinde o lumânare şi depune flori pentru a-i comemora pe cei care au suferit din cauza regimului
comunist”, potrivit lui Leonid Paerele, Preşedintele Organizaţiei Teritoriale PL Şoldăneşti.
Dorin Chirtoacă, a menţionat că „doar
alegând calea corectă, doar asumându-ne
trecutul, putem merge sigur şi ferm înainte... PL îşi propune ca în fiecare localitate din
republică să fie înălţate monumente comemorative, căci copii şi urmaşii noştri trebuie
să cunoască adevărul despre tragedia poporului român. Noi vom continua să luptăm
pentru adevărul istoric, pentru dreptatea
acestui popor care a suferit prea mult şi care
merită să trăiască în demnitate”, a mai accentuat Prim-vicepreşedintele PL.
O acţiune similară a avut loc de sărbătoarea Sf. Apostoli Petru şi Pavel, în localitatea
Ţareuca, Rezina, eveniment la care au fost
prezenţi, printre alţii, Ion Apostol, Secretarul
General al Partidului Liberal, Gheorghe Galbura, Coordonator din partea Biroului Politic al
PL pentru raionul Rezina, Victor Lupaşcu, Preşedintele OT PL Rezina, locuitori din Ţareuca.
Ion Apostol a menţionat că „zilele de 13
iunie 1941 şi 6 iulie 1949 au o puternică şi încărcată şi semnificaţie istorică pentru neamul

românesc, prin comemorarea victimelor represiunii staliniste”, el dorind să mulţumească
celor prezenţi pentru faptul că păstrează vie
amintirea acelor români care au îndurat cea
mai grea suferinţă, fiind luaţi cu forţa din casele
şi familiile lor şi deportaţi pe pământuri străine.
Potrivit lui Gheorghe Galbura „comemorarea
românilor moldoveni care au fost deportaţi
din Ţareuca, reprezintă cea mai clară dovadă
a respectului faţă de semeni. Este, însă, şi o
dovadă vie a faptului că deşi naţiunea română a fost divizată, spiritul ei nu a fost înfrânt
de nicio forţă sau pact, dăinuind în cele mai
vitrege condiţii, ducând mai departe tradiţiile
şi vorbind limba strămoşilor noştri – limba română”.
La sfârşitul ceremoniei, Ion Apostol a
transmis mulţumiri oamenilor de bună credinţă din localitate, care cu fruntea sus au
ştiut să pastreze vie tradiţiile, limba, credinţa. „Dumnezeu să-i odihnească în pace pe
aceşti martiri ai neamului românesc şi fie
ca recunoştinţa noastră şi a urmaşilor să fie
veşnică!”, a conchis Secretarul General PL.

Un monument în memoria victimelor deportărilor regimului comunist a fost inaugurat şi la Sadova, Călăraşi, eveniment la care
au fost prezenţi şi Mihai Ghimpu, Preşedinte

al Partidului Liberal, Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte al PL, Petru Cosoi, Preşedintele
OT PL Călăraşi şi alţi invitaţi.

Monumentul fiind înălţat la iniţiativa lui
Vladimir Dodon, Preşedintele Organizaţiei
Primare PL Sadova, aceasta a fost susţinută
de întreaga comunitate, precum şi de personalităţi originare din acest sat. Monumentul
a fost dedicat celor 61 de locuitori ai satului
Sadova care au fost deportaţi în Siberia şi în
Kazahstan.
„Prin aceeaşi soartă au trecut încă mulţi
alţi locuitori ai raionului Călăraşi”, a vorbit
Mihai Ghimpu la inaugurarea monumentului - „Iată că satul Sadova devine localitatea
cu demnitate din Călăraşi, unde, după atâţia şi atâţia ani, este înălţat un monument
dedicat victimelor deportărilor. Abia acum,
sadovenii vor avea unde aprinde o lumânare, vor avea unde să depună flori pentru a-i
comemora pe cei care au suferit din cauza
acelui regim odios”.
Petru Cosoi le-a mulţumit tuturor celor
prezenţi la eveniment, dar şi autorităţilor locale care au contribuit la edificarea acestui
monument. „De notat că raionul Călăraşi
deţine un loc de frunte în regiune după numărul monumentelor de acest fel, cel de la
Sadova fiind al nouălea la număr”.
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Conducerea PL a informat delegaţia ue
… Despre necesitatea adoptării unui
nou Cod al Audiovizualului, reforma
în domeniul agricol, legea cu privire la extremism, reforma Procuraturii,
pachetul de 11 legi, asumat de către
Guvern, obligaţiunile pe care şi le-a
asumat R. Moldova prin semnarea
Acordului de Asociere cu UE – acestea, printre altele, au fost temele luate
în discuţie în timpul întrevederii avute
de către liderii PL cu reprezentanţii Delegaţiei Uniunii Europene în Republica
Moldova.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, şi Vicepreşedinta PL, Corina Fusu, deputaţi
în Parlament, s-au întâlnit la Chişinău cu
Wicher Slagter, şeful Secţiei Politice şi Economice, şi Mindaugas Kacerauskis - expert
politic.
În cadrul discuţiei, Preşedintele PL, Mihai
Ghimpu s-a referit la necesitatea reformării
Procuraturii, care „trebuia să fie reformată
imediat după ce Republica Moldova a fost
acceptată în calitate de membru al Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE)...
Dar, din păcate, multe partide care au fost
la guvernare au vorbit de democraţie, dar
au folosit, şi continuă să folosească, organele de drept ca pe timpul URSS. Concepţia prezentată de Coaliţia de guvernare cu
privire la reformarea Procuraturii prevede că
Procurorul General trebuie să fie numit de
Preşedintele republicii, iar Constituţia prevede că acesta trebuie să fie numit de către
Parlament, la propunerea Preşedintelui Parlamentului”, a vorbit Mihai Ghimpu membrilor Delegaţiei UE în RM.
Preşedintele PL a menţionat că din această cauză funcţia este influenţată politic şi nu
poate fi asigurată respectarea legii – „Procurorul trebuie să fie independent în deciziile lui pe care nimeni nu trebuie să le poată anula… Atunci functionează legea. Dar
atunci când orice procuror, ierarhic superior
celui care a luat decizia, i-o poate anula, înseamnă că decide o singură persoană - Procurorul General”, a adăugat preşedintele PL.
La subiect, reprezentanţii Delegaţiei UE au
fost de părere că funcţia de Procuror General şi instituţiile de drept trebuie să fie depolitizate, astfel urmând să scădă nivelul de
corupţie şi să fie asigurată transparenţa şi
respectarea legilor.
Mihai Ghimpu a vorbit şi despre importanţa şi necesitatea adoptării unei noi
Constituţii, fapt pe care l-a catalogat drept
„punct de pornire a tuturor reformelor”,
a abordat subiectul pachetului de 11 legi,
asumat de către Guvern, legi care nu au
fost votate de către Parlament. Preşedintele
Partidului Liberal a vorbit şi despre sesizările depuse de către deputaţii PL la Curtea
Constituţională, acţiuni ce au făcut să fie

întoarse în bugetul de stat aproximativ 400
mln lei.
Oficialii au discutat şi despre importanţa
continuării cursului european şi implementării reformelor reale, în folosul cetăţenilor,
astfel încât schimbările în bine să devină
vizibile şi să îmbunătăţească viaţa fiecărui cetăţean. „Reforma nu înseamnă doar
adoptarea unei noi legi, reforma înseamnă
că această lege functionează. Ceea ce nu
se întampla la noi! Reformele trebuie să
îmbunatăţeasca viaţa cetăţenilor, să facă să
funcţioneze instituţiile de stat, dar pentru
aceasta trebuie să fie guvernarea cinstită” –
a punctat Preşedintele PL.
Cu privire la adoptarea unui nou Cod al
Audiovizualului, Corina Fusu a argumentat
că necesitatea adoptării acestui Cod derivă
din situaţia actuală din spaţiul mediatic al
RM care demonstrează mai multe lacune pe

care le comportă actualul Cod al Audiovizualului. Dânsa a reiterat că PL a propus şi
a insistat asupra adoptării unui noi Cod al
Audiovizualului şi alegerea noilor membri în
Consiliul de observatori, însă nu a fost susţinut acest proiect, scris de către experţi internaţionali, probabil din motivul că unele partide de la guvernare deţin instituţii media.
Preşedintele PL le-a mulţumit reprezentanţilor Delegaţiei UE în RM pentru ajutorul
acordat republicii în drumul ei european şi
a menţionat că datorită acestui sprijin oferit de UE, Republica Moldova a făcut paşi
importanţi în apropierea de Uniunea Europeană.
Wicher Slagter şi Mindaugas Kacerauskis au accentuat că au o serie de proiecte destinate R. Moldova, şi că vor fi alocate
fonduri, dar că vor monitoriza atent implementarea acestora.
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tineretul Liberal, în acţiune!

rganizaţiile de Tineret
ale Partidului Liberal dintr-o serie de localităţi
ale republicii s-au întrunit, în perioada recentă, în cadrul
Conferinţelor, evenimente care au
vizat activitatea structurilor respective, alegerea conducerii TL şi alte
aspecte.
Conferinţa
Organizaţiei
Tineretului Liberal (TL) Ialoveni a întrunit delegaţi
ai Organizaţiilor de Tineret din satele r.
Ialoveni, dar şi reprezentanţi ai conducerii Organizaţiei Teritoriale PL Ialoveni
- Vladimir Cernat, Preşedintele OT PL Ialoveni, Petru Rotaru şi Tudor Grigoriţă, vicepreşedinţi ai OT PL Ialoveni. A fost ales
noul Preşedinte TL Ialoveni - delegaţii Conferinţei au votat în unanimitate candidatura
lui Ion Delinschii. Vicepreşedinţi ai TL Ialoveni au fost aleşi: Eugen Rusu (Bardar), Andrei Grigoriţă (Costeşti), Radu Gavrilan (Mileştii Mici) şi Ion Caraman (Rezeni).
Conferinţa a adoptat strategiei Tineretului Liberal Ialoveni, la întrunire fiind luată în
dezbatere problema implicării în proiectele
raionale şi naţionale;
Preşedintele TL Ialoveni, Ion Delinschii,
a adus sincere mulţumiri echipei PL şi tuturor susţinătorilor, menţionând că „împreună, pas cu pas, vom crea o familie solidă
şi de încredere pentru toţi tinerii liberali”.
Eugen Rusu, vicepreşedinte TL Ialoveni, a ţinut un discurs despre importanţa implicării
tinerilor în soluţionarea problemelor societăţii şi despre cum aceştia ar putea schimba,
prin iniţiative şi muncă, viitorul republicii.
La Conferinţa Tineretului Liberal din OT
PL Teleneşti au fost prezenţi Ion Cebanu,
preşedintele TL, Valerian Bejan, preşedintele
Organizaţiei Teritoriale PL Teleneşti. În cadrul
Conferinţei a fost prezentat raportul de activitate al Preşedintele Organizaţiei de Tineret
a PL din Teleneşti, au fost menţionate realizările Organizaţiei înregistrate în ultimul an.

De asemenea, a fost aleasă noua conducere a Organizaţiei - în calitate de preşedinte
al Organizaţiei de Tineret a OT PL din Teleneşti a fost aleasă Valentina Boghiu, care
şi-a propus o listă de angajamente pe care
urmează să le realizeze alături de echipa sa.
Preşedintele TL, Ion Cebanu, a vorbit tinerilor despre situaţia social-politică din republică: „Este un an greu, dar în care ne punem
multe speranţe… Lumea e dezamăgită în
Coaliţia de guvernare şi funcţia noastră este
să le explicăm că Partidul Liberal este alternativa rezonabilă pentru a duce schimbarea
până la capăt. Noi avem cu ce veni, noi nu
suntem corupţi, nu suntem trădători, noi
avem lideri: Mihai Ghimpu, Dorin Chirtoacă, Mihai Moldovanu, Anatol Şalaru ş.a. Este
foarte important ca PL-ul să aibă un procent
bun la alegerile din toamna acestui an”.
Acesta le-a dorit tinerilor success, având toată
încrederea că Organizaţia de Tineret a PL din
Teleneşti va înregistra rezultate remarcabile.
În ziua marcării sărbătorii naţionale „Limba Noastră cea română”, a avut loc Conferinţa Organizaţiei Municipale Chişinău a
Tineretului Liberal. La eveniment au fost invitaţi să participe Mihai Ghimpu, Preşedintele

Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, Prim-Vicepreşedinte al PL, Ion Cebanu, Preşedintele
Tineretului Liberal, Corina Fusu, viepreşedintă PL, Preşedinta OFL, Secretarul General PL
– Ion Apostol, şi alţi lideri liberali. În cadrul
Conferinţei, în funcţia de Preşedinte al Organizaţiei municipale Chişinău a Tineretului
Liberal (TL) a fost ales Ion Popovschi.
În debut, Dorin Chirtoacă, Preşedintele Organizaţiei Municipale a PL Chişinău, a
punctat: „Ne-am propus să reuşim să construim în continuare structuri ale partidului,
care să fie funcţionale şi eficiente, astfel încât mesajul nostru să ajungă la fiecare cetăţean al republicii. Noi avem cu ce să venim la
oameni. De când PL-ul a reuşit să obţină victorie în faţa comuniştilor la alegerile pentru
Primarul General al mun. Chişinău, schimbările în capitală nu au întârziat să apară...
Partidul Liberal nu luptă pentru putere, noi
luptăm pentru democraţie şi românism”.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, a accentuat că „activitatea Organizaţiei de Tineret
a PL din municipiul Chişinău este foarte
importantă, mai ales că cei mai mulţi susţinători ai PL-ului sunt din mun. Chişinău”
şi a felicitat tinerii cu ocazia împlinirii a 25
de ani de la înlocuirea limbii ruse cu limba română, în calitate de limbă oficială.
Mihai Ghimpu a accentuat şi importanţa
activităţii parlamentare a Deputaţilor PL,
menţionând sesizarea depusă la Curtea
Constituţională, datorită căreia Limba Română a devenit limba oficială a Republicii
Moldova, inclusiv ca normă constituţională.
De asemenea, Preşedintele PL a mulţumit tinerilor pentru implicare activă în cadrul partidului, subliniind că ei sunt „o componentă
de valoare în echipa liberală”.Acesta a felicitat tinerii cărora le-a fost încredinţate funcţii
în cadrul Organizaţiei de Tineret PL a mun.
Chişinău şi le-a dorit tuturor succes, exprimându-şi încrederea că „împreună vom reuşi
să ducem SCHIMBAREA PÂNĂ LA CAPĂT —
Integrare Europeană şi Naţională!”
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Partidul Liberal va promova aderarea
rM la NatO

P

artidul Liberal solicită revizuirea
Strategiei securităţii Republicii
Moldova, susţinând şi o conferinţă de presă în acest sens, cu
participarea Preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu, şi a lui Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte PL. Schimbările în cauză sunt absolute necesare şi ţin de
securitatea cetăţenilor, independenţa republicii şi viitorul nostru European.
Despre necesitatea realizării căror
Partidul Liberal va încerca să convingă societatea şi Coaliţia de guvernare, aceasta reieşind din desfăşurarea
evenimentelor recente din Ucraina şi
din starea reală de lucruri cât priveşte
securitatea RM şi eventualele pericole
căror aceasta este expusă.

Ca urmare, urmează a fi modificată şi
Constituţia cu schimbarea eminentă a prevederii – neutralitatea, ea fiind depăşită de
situaţie.
Mihai Ghimpu a venit şi cu explicaţii:
„Atunci când a fost inclusă în Constituţie neutralitatea R. Moldova, deşi armata
rusă era prezentă pe teritoriul republicii,
s-a crezut că Rusia îşi va retrage armata.
Timpul ne-a demonstrat, repetat, că Rusia
nu a avut niciodată intenţia să-şi retragă
armata… Având în vedere agresiunea militară provocată de Federaţia Rusă împotriva
Ucrainei şi împotriva Georgiei în 2008, dar
şi ocuparea teritoriului din stânga Nistrului
în 1992, fapt ce poate duce la o agresiune

E

militară de ocupare a întregului teritoriu, PL
propune, pentru a apăra independenţa şi libertatea cetăţenilor noştri, să fie modificată
Constituţia şi să excludem din Constituţie
prevederea ce ţine de neutralitatea statului
R. Moldova”.
„Trebuie să modificăm această Strategie
şi să stipulăm clar că R. Moldova tinde nu
doar spre integrarea în UE, dar şi aderarea
la NATO. Astăzi doar NATO este organizaţia
care poate garanta pace cetăţenilor şi independenţa statelor - foste republici URSS
de o nouă ocupaţie de către Rusia Imperialistă”, a accentuat Preşedintele PL, Mihai
Ghimpu.
…Şi că „dacă Ucraina ar fi fost membru NATO, astăzi Crimeea ar fi aparţinut în
continuare Ucrainei şi nu ar fi existat acest
război provocat de Rusia, din cauza căruia
au murit mii de oameni nevinovaţi. Iată de
ce Republica Moldova trebuie să facă acest

pas, iar noi trebuie să avem o conducere
care cu adevărat se gândeşte la securitatea
ceteţenilor, la independenţa lor şi libertatea
de a-şi hotărî singuri soarta”.
Veaceslav Untilă, Vicepreşedinte al PL, a
menţionat că „PL va fi foarte insistent şi va
promova aderarea R. Moldova la NATO. PL
va insista ca Parlamentul să ceară prezenţa
forţelor militare NATO pe teritoriul Republicii Moldova…. Vom insista pe această propunere şi sunt convins că dacă pe teritoriul
Republicii vor apărea forţele militare NATO,
cei cu interes geopolitic regional nu vor
avea curajul că calce pe acest teritoriu”, a
fost poziţia Vicepreşedintelui PL, Veaceslav
Untilă .
Deputaţii Partidului Liberal urmează să
vină cu un proiect de hotărâre în Parlament
pentru a fi modificată Strategia securităţii
naţionale a Republicii Moldova – în strategie
să fie clar prevăzută aderarea la NATO. Şi
cu o solicitare către preşedintele republicii,
acesta să ceară Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) emiterea unei rezoluţii prin care
Federaţia Rusă să fie obligată să îşi retragă
armata de pe teritoriul Republicii Moldova.
Liderul PL, Mihai Ghimpu, a accentuat că PL
va insista să fie adoptata Noua Constituţie a
Republicii Moldova, ajustată la standardele
europene, „care să prevadă nu doar integrarea R. Moldova în UE, ci şi aderarea la
NATO” .
„Dumnezeu să ne binecuvânteze pacea şi libertatea noastră!” – a conchis
Preşedintele PL.

un lot de carte românească pentru
cititorii din Hârtopul Mare
chipa Partidului Liberal din Criuleni, alături tineri voluntari din Bacău,
România, în prima zi de toamnă, a donat bibliotecii publice din satul
Hârtopul Mare, Criuleni, un lot de carte românească. La eveniment
participând lideri ai organizaţiei primare PL din localitate.

Ion Puşcaş, Preşedintele Organizaţiei Primare PL Hârtopul Mare, a accentuat importanţa acestor acţiuni de a colecta şi, ulterior,
de a dona cărţi româneşti pentru Bibliotecile publice din Republica Moldova. Iniţiativa aparţine Tinerilor Liberali din Criuleni,
în parteneriat cu tinerii voluntarii de peste
Prut. “Citind, ne vom forma personalitatea.
Noi încercăm să promovăm lectura în rândul
tinerilor!” – a mai menţionat Ion Puşcaş.
Primarul de la Hârtopul Mare, Dumitru Roşca, a venit cu un mesaj către elevii

prezenţi la eveniment, îndemnându-i să citească. Acesta le-a mulţumit membrilor Partidului Liberal şi voluntarilor de peste Prut
pentru cărţile aduse în dar, o acţiune apreciabilă şi binevenită, mai ales în zonele rurale
ale R. Moldova.
„O parte din cărţile aduse la Hârtopul Mare sunt scrise de Clasicii Români,
dar sunt cărţi şi din Literatura Universală.
Aceste volume vor ajuta elevii şi liceenii în
procesul educaţional! Vrem ca micuţii să
citească cât mai mult, să nu se lase furaţi

de internet, pentru că educaţia se face
prin şi cu CARTE!” - a menţionat unul
dintre tinerii voluntari din Judeţul Bacău,
România.
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Partidul Liberal şi-a convocat
Consiliul republican

C

onsiliul Republican al PL s-a reunit într-o şedinţă, având pe
ordinea de zi, printre altele, subiecte legate de organizarea şi
desfăşurarea Congresului al IV-lea al PL,
lansarea Partidului Liberal în campania
electorală, stabilirea criteriilor de alegere
a candidaţilor pentru lista PL în alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2014.

Dl. Apostol a şi informat Membrii Consiliului despre cum decurg pregătirile pentru Congres, aceştia punând în discuţie
rezoluţiile care urmează să fie adoptate de
către Forul PL, în rând cu alte documente.
De asemenea, Consiliul Republican a hotărât
să fie eliberat din funcţia de Preşedinte al OT
PL Soroca, Valeriu Dorogan, „în temeiul art.
4.18.4 al. 4 al Statutului Partidului Liberal,
pentru activitate ineficientă şi neîndeplinirea atribuţiilor statutare. În ceea ce priveşte
stabilirea criteriilor de alegere a candidaţilor
pentru lista PL în alegerile parlamentare din
2014, membrii Consiliului Republican au
enumerat „meritocraţia, profesionalismul,
experienţa, devotamentul faţă de principiile
şi valorile promovate de partid, rezultatele

obţinute ş.a”.
În context, Preşedintele PL, Mihai
Ghimpu a accentuat că „în acest an trebuie să fim foarte atenţi atunci când întocmim lista candidaţilor. Vom alege oameni profesionişti, competenţi, oneşti,
care luptă pentru cauză, nu pentru a
obţine funcţii!” Şedinţa Consiliului Republican al PL a fost urmată de întâlnirea
Conducerii Partidului cu Preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale (OT) ale Partidului
în care s-a discutat despre activitatea OT
în campania electorală, pregătirile pentru
campanile, fiind trasate obiectivele principale ale PL-ului în campania electorală din
toamna acestui an.

La şedinţă Consiliului Republican al PL a
fost prezentă şi conducerea PL – Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, Dorin Chirtoacă şi Anatol
Şalaru, Prim-vicepreşedinţi ai PL, Valeriu Munteanu, Corina Fusu, Mihai Moldovanu, Lilian
Carp, Veronica Herţa, Veaceslav Untilă, Victor
Culicovschi şi Victor Rusanovschi – vicepreşedinţi ai PL, şi Ion Apostol, Secretar general
al PL.

Cartea de acasă a ajuns la bologna,
Parma şi Ferrara

A

ctivităţi distractive, concursuri,
desene, jocuri, cărţi primite în
dar, programe artistice inedite,
poezii citite, cântece şi dansuri
româneşti – toate acestea s-au întâmplat în Bologna, Parma şi Ferrara, în timpul desfăşurării caravanei “O carte de
acasă”. Proiectul, lansat de către Partidul Liberal şi destinat copiilor, a ajuns şi
în aceste trei oraşe italiene, găzduit de
Cluburile Liberale de acolo.

Conducerea şi activul lor le-au oferit copiilor cetăţenilor noştri plecaţi peste hotare o
ocazie în plus de a promova şi valorifica patrimoniul cultural al neamului românesc, de a
sărbători limba română şi a iubi şi aprecia cartea românească. Au fost momente deosebite,
organizate pentru copii, pentru consolidarea
şi implicarea socială, deziderate necesare oricărei societăţi în vederea schimbării spre bine.
Copiii concetăţenilor noştri din oraşele
italiene menţionate şi-au exprimat bucuria şi entuziasmul legat de distracţia de care
au avut parte, de cărţile cu poveştile lui Ion
Creangă, primite în dar, ca şi de opera lui Mihai Eminescu, poeziile de suflet ale lui Grigore
Vieru şi povestirile minunate ale lui Vladimir
Beşleagă. Dar şi de operele inconfundabile ale
lui Ioan Slavici şi Ion Luca Caragiale.
Artur Gutium, preşedintele Asociaţiei Cluburilor Liberale din Italia, le-a mulţumit concetăţenilor noştri prezenţi la evenimente pentru
modul în care aceştea se implică în toate activităţile desfăşurate de către Cluburile Liberale

de peste hotarele republicii. Ceea ce “demonstrează responsabilitatea şi intenţia neobosită
a noastră, a celor plecaţi peste hotare, de a
promova valorile româneşti, contribuind, în
acelaşi timp, la dezvoltarea republicii, atât în
plan cultural, moral şi spiritual, cât şi în plan
economic”, a menţionat Artur Gutium. Cel
care a avut un mesaj aparte pentru copiii din
aceste oraşe care au fost prezenţi la evenimente, vorbind despre prilejul deosebit de a
le oferi un zâmbet şi o carte de acasă, o carte
în limba română.
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Schimb de experienţă liberală între PL
şi Partidul reformei din estonia

C

onducerea Partidului a fost
într-o vizită de lucru la Tallin, Estonia, la Partidul Reformei din această ţară. Acest
schimb de experienţă între două partide liberale, membre ale Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
(ALDE), a avut loc cu suportul Fundaţiei Friedrich Naumann pentru Libertate
(FNF), Mihai Ghimpu, preşedintele PL,
prim-vicepreşedintele Dorin Chirtoacă, vicepreşedinţii Corina Fusu şi Valeriu Munteanu, şi Ion Apostul, secretarul
general al PL, având întâlniri productive cu oficiali ai Parlamentului şi Guvernului Estoniei.

Implicit, cu conducerea Partidului Reformei, partid care se află la guvernarea ţării,
acesta fiind unul dintre cele mai importante
şi puternice partide din Estonia. El se află neîntrerupt la guvernare timp de 20 de ani, perioadă în care Estonia a aderat la NATO şi UE,
a adoptat moneta Euro, a fost inclusă în spaţiul Schenghen, şi-a modernizat fundamental
economia şi alte sectoare ale vieţii, a ajuns
pioner al Guvernării Electronice, devenind,
astfel, cea mai euro-integrată ţară din arialul
Europei de Nord.
Delegaţia PL s-a întâlnit cu actualul primministru Estonian Taavi Roivase, preşedintele
Partidului Reformei, discuţiile fiind în special
axate pe problematica de integrare europeană a Republicii Moldova şi perspectivele pe
care le oferă libera circulaţie a persoanelor,
mărfurilor şi serviciilor în spaţiul european
comun. Preşedintele PL, Mihai Ghimpu a solicitat prim-ministrului Estoniei evaluarea posibilităţilor de deschidere în Estonia a noilor
pieţe de desfacere pentru produsele agricole
moldoveneşti, excluse recent, pe motive politice de către Federaţia Rusă din spaţiul său
uzual de comercializare.

Şeful guvernului de la Tallin a asigurat
conducerea Partidului Liberal de tot sprijinul,
experienţa şi expertiza de care dispune ţara
sa pentru depăşirea consecinţelor embargoului impus Republicii Moldova, în mod unilateral şi tendenţios de către Federaţia Rusă.

Totodată, Taavi Roivase a făcut o paralelă convingătoare între embargoul impus la
mărfurile moldoveneşti şi embargoul similar
pentru mărfurile estoniene, impus încă la începutul anilor ‘90, experienţă care a determinat şi impulsionat diversificarea şi securizarea
pieţilor de desfacere a mărfurilor estoniene,

ieşind, astfel, de sub tutela şi santajul tradiţional al Federaţiei Ruse.
Preşedintele Partidului Reformei din Estonia a apreciat înalt aportul Partidului Liberal
la parcurgerea de către Republica Moldova
a traseului dificil către o societate integrată
plenar în spaţiul euro-atlantic, opinând că
doar astfel Estonia a reuşit în doar 10 ani sa
contruiască pentru cetăţenii săi un stat modern şi puternic, bazat pe democraţie, supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului.
Având în vedere faptul că Estonia este campion detaşat la capitolul absorbţiei fondurilor
europene pentru dezvoltare, partea estonă
s-a angajat să împărtaşească cunoştinţele şi
experienţa sa cu Republicii Moldova, ajutându-ne astfel să aducem în casele oamenilor
noştri beneficiile integrării europene.
Liderii Partidului Liberal s-au mai întâlnit şi
cu alţi exponenţi importanţi ai Partidului Reformei din Estonia, întrevederi în care liberalii
din Estonia şi cei din Republica Moldova au
statuat că la baza reuşitei unui partid liberal
stau trei lucruri fundamentale: oamenii, ideile
şi administrarea profesionistă a ideilor şi oamenilor.
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