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Parcursul European şi accederea Republicii Moldova în familia europeană, obiectiv pentru care noi, Partidul Liberal, am
acceptat mai multe cedări şi “pactizări” cu
anumiţi parteneri pe timpul AIE-ului, continuă să fie pătat de corupţia sfâşietoare,
“tranzacţii” cu interesul naţional şi o totală lipsă de respect faţă de CETĂŢEANUL
R. MOLDOVA. Electoratul din Republica
Moldova refuză astăzi să mai gireze o
clasă politică coruptă, iar dispreţul pentru
aceleaşi nume de pe steagurile verzi, albe,
roşii, purpurii, vişinii, fluturate din ’90 încoace, şi-l exprimă prin refuzul de a mai
participa la vot. Sondajele atestă o creştere îngrijoratoare a segmentului “dezamăgiţi” care sunt sceptici dacă vor participa la
scrutinul din toamnă. Actuala putere apelează şi implementează perceptul „cine nu
este cu noi, este cu comuniştii” sau “cine
nu este cu noi, este sabotorul viitorul European al Moldovei”. E un truc propagandistic ieftin, care are menirea de a ne forţa
să le trecem cu vederea toate ilegalităţile
de ordin economic şi “piruietele” politice
pe care le comite guvernarea de la Chişinău. Nu vom accepta şi vom continua să
dezavuăm orice derapaj al guvernării care
loveşte în viitorul R. Moldova. Evident, pericolul revenirii la guvernare a lui Voronin,
a haitei “moldoveniste” şi “stataliste” este
unul real şi îngrijorător. Reinstalarea lor la
putere ar fi un dezastru pentru Republica
Moldova. Contracararea lui nu are sorţ de
izbândă dacă nu vom implica acest imens
potenţial pe care-l contituie DIASPORA
MOLDOVEI!
Unii guvernanţi, în toti aceşti ani, au
creat sau au admis crearea unui mediu
care a catalizat exodul masiv al moldovenilor din republică. Republica a supraveţuit, de fapt, datorită acestui exod! Fără
banii câştigaţi prin munca cinstită a românilor moldoveni din diasporă, R. Moldova
nici nu ar mai fi existat! Dar în loc de recunoştinţă, diaspora a fost tratată cu indiferenţă sau de pe picior de superioritate! Pe
de o parte, republica se îndestula cu banii
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Cetăţenii RM simt
libertatea promovată
de liberalii ALDE

C

apitala Austriei, Viena, a găzduit recent lucrările Şedinţei Consiliului şi Întrunirea Electorală a Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE). Reuniune de la care nu a lipsit conducerea Partidului Liberal - Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, şi
Secretarul General al PL, Ion Apostol – cei care au avut o contribuţie
activă cât priveşte lucrările forului.

Mihai Ghimpu şi Ion Apostol au votat
PENTRU aderarea partidului NEOS din Austria la Alianţa Liberalilor şi Democraţilor
pentru Europa, acceptat prin votul unanim al participanţilor la şedinţa Consiliului,
partid care s-a şi lansat oficial în campania
electorală din Austria. Printre alte chestiuni abordate în cadrul Şedinţei Consiliului
ALDE, cu participarea delegaţiei Partidului
Liberal, menţionăm Adoptarea Procesului
Verbal al Şedinţei Consiliului din Londra,
Marea Britanie, din 29 Noiembrie 2013;
Campania electorală liberală pentru 2014 la
Alegerile Parlamentare Europene şi Iniţiativele de campanie ALDE; Rezoluţiile urgente
şi alte rezoluţii de la Congresul din Londra
2013, precum şi Raportul Biroului ALDE.
Preşedintele PL, Mihai Ghimpu, şi Secretarul General al PL, Ion Apostol, au avut
o întrevedere cu Preşedintele ALDE, E.S.
Graham Watson, Europarlamentar, raportor al Parlamentului European pentru Acordul de Asociere R. Moldova - UE. Ocazie cu

care, Deputatul Mihai Ghimpu, Preşedintele PL, i-a transmis acestuia un mesaj, în care
a mulţumit tuturor colegilor liberali din Europa care susţin cursul european al Republicii Moldova. Mulţumirile lui Mihai Ghimpu
sunt şi pentru liberalizarea regimului de
vize pentru “cetăţenii Republicii Moldova
care deja circulă liber în Uniunea Europeană, simţind, astfel, libertatea pe care o promovează liberalii din ALDE. Sunt sigur că în
viitorul apropiat va fi semnat şi Acordul de
Asociere cu Uniunea Europeană, care va
pune încă o piatră la temelia cursului nostru
European”, se mai spune în mesajul Preşedintelui PL, Mihai Ghimpu, care i-a mulţumit personal preşedintelui ALDE şi pentru
activitatea pe care o desfăşoară în calitate
de raportor al Parlamentului European pentru Acordul de Asociere R. Moldova-UE.
E.S. Sir Graham Watson conduce Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
(ALDE), din care fac parte peste 55 de partide liberale membre din diferite ţări.
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Diaspora, un imens potenţial
pentru R. Moldova

veniţi de la cei din diasporă, iar pe de alta, era
deranjată de încercările diasporei să se implice
în procesele sociale şi politice din R. Moldova.
Pe parcursul mai multor luni am avut un şir
întreg de întâlniri, manifestaţii, acţiuni care au
vizat condiţia şi rolul diasporei moldoveneşti
pentru dezvoltarea şi integrarea în spaţiul European. Au fost înfiinţate mai multe cluburi
liberale, care constituie adevărate centre de
informare şi dezbatere pentru comunităţile
noastre din străinatate. Ca urmare, se poate
spune ferm şi răspicat: moldovenii din diasporă au dovedit că distanţa nu îi face mai puţin
informaţi, nu îi face mai indiferenţi şi impasibili
faţă de realităţile de acasă, ci din contra. Concetăţenii noştri de peste hotare sunt informaţi, îi
doare sufletul şi vor să se implice plenar în soarta republicii! Hotărârea cu care moldovenii din
diasporă merg la vot, parcurgând sute de kilometri pentru a ajunge la secţia de votare, este
o lecţie pe care ne-o dau conaţionalii noştri. Un
drept câştigat nu poate fi sub nicio formă un
drept irosit, nu atunci când el garantează însuşi
participarea democratică la conducerea ţării.
Exercitarea acestui drept trebuie susţinută şi catalizată prin crearea unor facilităţi în exprimarea
lui. Deschiderea mai multor secţii de votare este
o condiţie imperativă care trebuie cerută şi impusă spre realizare! Ei sunt cei care pot decide
soarta Republicii Moldova, iar noi trebuie să le
garantăm posibilitatea să o facă!
Totodată, să nu uităm că cetăţenii moldoveni plecaţi peste hotarele republicii, care au
migrat pe motivele căutării unui loc de muncă,
au tendinţa de revenire acasă. Este ceva caracteristic pentru neamul nostru. Probleme legate
de migraţia populaţiei în căutarea unui loc de
muncă, în obţinerea de venituri mai înalte, este
bine cunoscută în experienţa multor ţări. Prin
acest proces au trecut majoritatea ţărilor europene, în diferite perioade ale istoriei. În acest
context, această experienţă care există atât din
punct de vedere practic, la nivelul guvernelor
acestor ţări, cât şi prin acele studii şi cercetări ştiinţifice efectuate de experţi în domeniu, trebuie
studiată şi dezbătută la nivel naţional. Elaborarea şi implementarea unei POLITICI NAŢIONALE
trebuie să devină o prioritate a viitoarei guvernări. Un punct de pornire îl constituie lansarea
şi semnarea unui PACT CU DIASPORA!
Prin urmare, am schiţat niste direcţii care pot
sta la baza acestui PACT şi vor deveni priorităţile
Partidului Liberal în exercitarea actului de guvernare:
1. Studierea problemelor grupurilor sociale
de moldoveni stabiliţi în străinătate. (Un studiu
interdisciplinar care va fi efectuat cu cercetători şi specialişiti în domeniu în parteneriat cu
ţările UE, în care se va identifica întregul palmares al problemelor cetăţenilor noştri, care în acei
5, 10-15 ani activaţi în afara ţării, au devenit alţi
oameni, mult mai pragmatici, au devenit europeni, bine pregătiţi profesional);

2. Elaborarea unei Strategii naţionale de reindustrializare, de creare de locuri de muncă, în
cadrul căreia cetăţenii reîntorşi vor fi generator
al dezvoltării;
3. Elaborarea unui program de reintegrare
a migranţilor în societetea din R. Moldova;
4. Elaborarea de măsuri pentru crearea
locurilor de muncă durabile pentru emigranţii
reveniţi acasă, cu salarii acceptate de ei;
5. Crearea unui Centru cu statut Naţional
care va monitoriza activitatea acestor grupuri,
Crearea unei Asociaţii neguvernamentale care
va contribui la integrarea acestor grupuri de
populaţie şi reintegrarea în activitatea pe piaţa muncii din R. Moldova, dar şi în viaţa socială, culturală, politică din republică. Susţinerea
acestor grupuri de populaţie prin crearea de
întreprinderi mici şi mijlocii, prin atragerea în
munca comunitară, în adiministraţia publică locală, în cooperarea cu acele ţări unde au lucrat;
6. Acordarea de faciltăţi fiscale în primii trei
ani de activitate pentru dezvoltarea unei afaceri;
7. Acordarea de credite preferenţiale atât de
către instituţii financiar-bancare din R. Moldova,
cât şi de firme de afaceri, Camere de Comerţ
din ţările în care au lucrat cu care se vor stabili
Parteneriate de colaborare atât la nivel Guvernamental, cât şi la nivel de Camere de Comerţ,
firme, Fonduri de investiţii, Fonduri de pensii,
Companii de asigurări, care vor contribui la procesul de integrare europeană al R. Moldova;
8. Susţinerea copiilor pentru a fi amplasaţi
în grădiniţe, şcoli şi instituţii superioare de învăţământ;
9. Prezentarea de bune practici şi a poveştilor de succes ale familiilor, tinerilor şi, în mod
special, ale femeilor care au plecat de acasă.
Acestea, care o anumită perioadă din viaţă s-au
aflat în ţări dezvoltate, fac parte din acel grup
care va fi generatorul de dezvoltare social-economică, social-culturală şi politică al R. Moldova;
10. Susţinerea copiilor acelor familii care se
află la muncă în străinătate, în mod special, a
copiilor din aceste familii care au rămas cu vecinii, bunicii sau care au rămas singuri acasă, în
lipsa părinţilor;

11. Integrarea în sistemul de asistenţă de
sănătate şi în sistemul de asigurări sociale, de
protecţie socială şi în sistemul de pensii din Republica Moldova;
12. Punerea la dispoziţia întreprinzătorilor moldoveni, care activează sau au activat în
străinătate, a tuturor serviciilor, cum ar fi: credit facilitat, consultanţă de start-up, ambient
şi igienă, formare, asistenţă juridică, servicii de
asistenţă fiscală, reprezentare sindicală şi politici
ale muncii;
13. Mediul de afaceri provenit din diaspora
R. Moldova este foarte important pentru noi
din mai multe puncte de vedere: investitorii din
Moldova în afară arată că economia R. Moldova se dezvoltă şi se extinde; în acelaşi timp, vorbim de un anumit prestigiu pe care îl câştigăm.
Investiţiile moldovenilor în afara ţării (cu toate
că nu sunt atât de considerabile) pot duce la
parteneriate care să aducă investitori străini în
R. Moldova. Nivelul investiţiei, şi dacă aceasta
este sau nu una strategică, determină anumite
condiţii mai mult sau mai puţin favorabile pentru investiţii;
14. Cetăţenii moldoveni din afara graniţelor sunt oricând bineveniţi să investească
în R. Moldova. De altfel, toţi au contribuit
substanţial în ultimii zece ani la creşterea
economiei Republicii Moldova prin banii trimişi acasă;
15. Este necesară o reformă a salarizării, dar
şi ridicarea productivităţii muncii;
16. Suntem deja aproape de Uniunea
Europeană, lumea este în plin proces de
globalizare. Suntem convinşi că guvernele multor ţări europene şi datorită faptului
că au cunoscut cetăţenii moldoveni prin
activitatea petrecută în ţările lor, mult mai
încrezători se vor îndrepta spre dezvoltarea
afacerilor şi cooperarea economică cu Republica Moldova;
17. Susţinerea cetăţenilor care activează
în străinătate prin Acordurile de Parteneriat cu
Guvernele acelor ţări, dar şi cu Guvernele locale
unde sunt, prin diverse programe de activitate
pe care le putem dezvolta real.
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implicarea femeilor asigură
creşterea economică şi indici de
performanţă mai buni

O

rganizaţia Femeilor Liberale (OFL), a cărei Preşedintă este Corina Fusu, ca
şi structură politică în cadrul Partidului Liberal, are drept scop promovarea
unui număr cât mai mare de femei în posturile decizionale, crearea condiţiilor şi oportunităţilor necesare pentru ca atât femeile, cât şi bărbaţii să-şi
valorifice pe deplin capacităţile şi aspiraţiile pe care le au. Or, cel mai valoros capital
al unui stat este potenţialul uman - ceea ce înseamnă abilităţi, educaţie si productivitatea forţei de munca.

Conform datelor statistice, femeile în RM
reprezintă mai mult de jumătate din acest capital uman. Este bine cunoscut faptul că ţările cu
o mai mare egalitate a genurilor au o creştere
economică mai bună, întreprinderile care au în
componenţa consiliilor de administraţie femei,
au indici de performanţă mai buni. Negocierea
Acordurilor, inclusiv de pace, la care participă
şi femeile, sunt mai durabile. Parlamentele cu
mai multe femei reuşesc să adopte mai multe legi pe subiecte sociale cum ar fi sănătate,
educaţie, îngrijirea copiilor, apărarea Drepturilor
Fundamentale ale Omului.
În sensul promovării agendei femeilor, Organizaţia Femeilor îşi consolidează structurile
în teritoriu: sate, oraşe, municipii, încercând

astfel să ajungă şi să transmită atât mesajele
Partidului Liberal, cât şi importanţa promovării
egalităţii de gen pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. În acest context ţinem să menţionăm că într-o perioadă scurtă de timp au fost
organizate Conferinţe teritoriale ale OFL la Cimişlia, Bălţi, Nisporeni, Ialoveni, Briceni, Edineţ,
Orhei, Hânceştii, suburbiile Cricova şi Codru ale
municipiului Chişinău. În calitate de preşedinte
ale OFL au fost alese: Iulia Fedorenco, Ludmila
Negru, Diana Crudu, Veronica Botnaru, Nina
Jocut, Diana Scutaru, Ala Savin, Mariana Jalbă,
Olesea Godoroja, Silvia Savca.
Motivarea femeilor din teritoriu de a se înscrie şi activa în rândurile PL semnalează şi creşterea încrederii în politica şi acţiunile Partidului,
precum şi conceperea OFL ca o platformă de
promovare, instruire şi dezvoltare.

Deputaţii pL cer acces imediat jurnaliştilor
în sala de şedinţe a parlamentului!

F

racţiunea Parlamentară a Partidului Liberal a solicitat, în repetate rânduri, conducerii Parlamentului soluţionarea problemei
accesului presei în sala de şedinţe a Legislativului. Doar deputaţii PL, Corina Fusu şi Valeriu Munteanu, au ieşit în faţa jurnaliştilor
în timpul desfăşurării flashmob-ului organizat în faţa Parlamentului de ziarişti şi ONG-uri de media pentru a cere conducerii
Parlamentului Republicii Moldova să soluţioneze problema accesului presei în sala de şedinţe a Legislativului.

Deputaţii Corina Fusu şi Valeriu Munteanu au semnat Petiţia adresată conducerii Parlamentului RM prin care se solicită
crearea condiţiilor logistice pentru revenirea imediată a presei în sala de şedinţe
a Legislativului şi garantarea exercitării
nestingherite a misiunii jurnaliştilor de
mediatizare a diferitor aspecte ale activităţii legislative. Limitarea accesului jurnaliştilor la lucrările plenului Parlamentului
contravine principiului transparenţei procesului decizional şi constituie o încălcare a dreptului la libertatea de exprimare.
Acum, jurnaliştii asistă la şedinţele în plen
într-o sală separată, fără a avea acces în

sala de şedinţe a Parlamentului, iar secvenţele video sunt selectate de către tehnicienii
Parlamentului. Astfel, cameramanii nu pot
filma de sine stătător şedinţele plenare şi
nici nu au controlul asupra cadrelor de filmare a imaginilor transmise pe monitoare.
Aceste condiţii tehnice constituie un impediment în exercitarea activităţii jurnaliştilor,
ceea ce reprezintă limitarea accesului cetăţenilor la informaţie veridică, din prima sursă, iar produsul media poate fi considerat
unul cenzurat, prin urmare, manipulatoriu.
Protestele jurnaliştilor s-au înscris în cadrul
Zilelor Libertăţii Presei, desfăşurate la Chişinău la începutul lunii mai.
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o viziune liberală asumată în
atingerea performanţelor
sistemului de sănătate municipal

S

istemul de sănătate municipal, la fel ca cel naţional, are nevoie de
anumite ajustări ca să iasă din amorţeală. În ultimii ani auzim tot mai
des sintagma „reforma în sănătate”. Tocmai din cauza unor paşi înainte, făcuţi la repezeală, şi a altora înapoi, ne-am pomenit în situaţia unei
stagnări periculoase. Abordările riscante încercate de-a lungul timpului au
eşuat exact pe motiv că slujeau anumitor interese înguste, ori erau făcute
doar de dragul cuvântului „reformă”, fiind executate de lehamite de cei din
interiorul sistemului.
O analiză a situaţiei actuale, efectuată
de specialişti autohtoni, dar completată
de părerile unor experţi străini, sugerează
întreprinderea unor acţiuni imediate pentru evitarea agravării situaţiei atât pentru
sistemul municipal în sine, cât, mai ales,
pentru neadmiterea înrăutăţirii indicatorilor de sănătate a populaţiei din municipiu
şi a celor care aleg să se trateze aici. Mai
mult, pentru a răspunde eficient, cu metode moderne, la toate nevoile de sănătate
ale populaţiei invocate, e necesară ajustarea la cerinţele zilei a organizării interne a
sistemului de sănătate municipal. Ajustările
respective vor atinge funcţionarea sistemului, însă, sunt necesare tocmai pentru a răspunde nu trivial, nu formal, nevoilor diverse ale pacientului, ba dimpotrivă, pentru a
veni cu soluţii cost-eficiente în dagnosticare
şi tratamentul necesar.
Astfel, de comun acord cu toţi actorii,
am decis urmarea unei abordări etapizate în
timp. În calitate de Şef al Direcţiei Sănătăţii
al CMC Chişinău, mi-am asumat un obiectiv
de atins, anume implementarea Strategiei
de reformare şi dezvoltare a sistemului municipal de sănătate publică – până în 2017.
Acţiunile preconizate ţin cont de factorii
care, din păcate, au un impact sporit în ultima perioadă şi urmează, inclusiv, tendinţele
negative de la nivel republican, adică: migraţie haotică şi slab controlată, îmbătrânirea
populaţiei, creşterea incidenţei bolilor cardiovasculare, maladii oncologice ce afectează
din ce în ce mai multe sisteme funcţionale,
progresul mortalităţii infantile şi a copiilor
până la 5 ani, influenţa tot mai nefastă a
stresului, scăderea calităţii şi diversităţii alimentaţiei corecte şi echilibrate, depărtarea
de modul sănătos de viaţă prin lipsa unor
exerciţii fizice şi prezenţa viciilor.
În vederea satisfacerii necesităţilor pacienţilor, nu ultimul rol îl joacă utilizarea conştiincioasă a unui buget limitat, care pretutindeni în lume este asigurat din resursele
publice, fiind în coraport direct cu mărimea
progresului economic. Astfel, la moment,
fără optimizări consistente în ceea ce privesc cheltuielile şi, ulterior, impactul direct al

acestora asupra sănătăţii, nu putem vorbi de
eficienţă sau impact corespunzător, ba mai
mult - e o activitate ce ţine de hazard!
De aceea, ne propunem, cu riscurile de
rigoare, schimbarea accentelor sau, cel puţin, deplasarea treptată a acestora de pe
tratarea complicaţiilor maladiilor depistate,
pe prevenire, pe depistare precoce, pe informare şi consiliere. Eforturi ce vor stimula
inclusiv reabilitarea indicilor de sănătate generali. Verigile sistemului de sănătate, adică
medicina primară, cea specializată de ambulatoriu şi spitalicească, trebuie să fie repoziţionate astfel, încât să rezolve la fiecare etapă
un maximum de necesităţi şi oprirea oricăror
avansări în sistem până nu s-a făcut uzanţă
de tot instrumentariul disponibil al etapelor
premergătoare.
Eforturile în ameliorarea stării de sănătate a populaţiei municipiului presupun stimulare şi în vederea unei implicări plenare a însuşi cetăţenilor. Astfel vom încerca să facem
uzanţă pe scară largă a unui mod de viaţă
cât mai sănătos – cu diseminarea informaţiei
începând cu grădiniţe, şcoli, insituţii de învăţământ superior, terminând cu cabinete de
consiliere şi îndrumarea medicului de familie
personal. Ne propunem să creştem, de asemenea, numărul vizitelor în scop profilactic
şi de depistare la medicul de familie, acestea
vor preîntâmpina formarea şi dezvoltarea
patologiilor.
Atragerea lucrătorilor medicali de partea
strategiei respective va presupune şi acţiuni
de sporire a motivaţiei. În vederea sporirii
performanţei cadrelor medicale se cer implementate noi sisteme de instruire la locul
de muncă, precum şi o monitorizare exactă
a calităţii serviciilor acordate. Asistenţa medicală primară a municipiului va fi fortificată
prin crearea a zece Centre de sănătate noi.
Astefel vom atinge parametri înalţi în ceea
ce priveşte comoditatea şi deservirea în zonele apropiate de trai.
Nu este un secret că un management
administrativ comun al mai multor instituţii
elimină mai multe bariere birocratice, suprimă costuri importante ale unor servicii şi diviziuni, care, luate în parte, se dublează (ex:

Mihai MOLDOVANU
Vicepreşedinte PL, Şef Direcţia Sănătăţii
la Primăria Municipiului Chişinău

două-trei contabilităţi, servicii economice
sau juridice, întreţinerea clădirilor etc). Relevant în acest scop ar fi cazul IMSP Spitalul
Clinic Municipal nr.4, care se confruntă cu
acute probleme financiare, însă, care e dispus să acorde servicii de geriatrie şi paliative
pentru municipiu, deopotrivă actuale atât
astăzi, cât şi de perspectivă. Starea precară
a încăperilor, lipsa unor servicii medicale şi
nonmedicale cu necesitatea contractării lor
la alte instituţii, tehnologiile de epocă folosite, salariile mici ale personalului, toate
cu un impact negativ asupra calităţii serviciilor prestate şi o diminuare constantă a
satisfacţiei pacienţilor şi cadrelor medicale.
Renaşterea acestei instituţii e posibilă prin
transformarea ei în Centrul municipal de
geriatrie şi îngrijiri paliative, cu integrarea
ulterioară în cadrul Spitalului municipal ”Sf.
Arhanghel Mihail”. Resursele economisite
de la folosirea în comun a departamentelor
nonmedicale vor fi redistribuite către stimularea angajaţilor, sporirea calităţii serviciilor
prestate, implementarea de tehnologii moderne, ameliorarea condiţiilor de cazare a
pacienţilor.
Pornind de la conceptul multidimensional al sănătăţii, Direcţia Sănătăţiii a propus
Consiliului municipal Chişinău dezvoltarea
unor programe interdepartamentale, inclusiv de reducere a obezităţii la copii şi sporire
a gradului de supraveghere medico-sociale
a persoanelor în etate şi familiior social vulnerabile cu copii.
Creşterea standardelor serviciior prestate populaţiei va fi posibilă, inclusiv, graţie
aderării primăriei mun. Chişinău la reţeaua
internaţională „Oraşe sănătoase”. În acest
an ne propunem să atingem o serie din
obiectivele trasate, astfel ca la finele anului
schimbarea să fie vizibilă, iar rezultatele palpabile.
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internaţionala Liberală şi-a
dat întâlnire la Rotterdam

L

ibertatea este baza progresului în lume, este un dar care nu se oferă, dar care se
cucereşte şi asupra căruia trebuie să veghezi în permanenţă. Doar într-o lume
liberă se dezvoltă creativitatea, talentele, comerţul. Acestea au fost ideile de bază
abordate la cel de-al 59-lea Congres al Internaţionalei Liberale, desfăşurat recent
la Rotterdam, Olanda, la care au participat şi Vicepreşedinţii PL– Corina Fusu şi Valeriu
Munteanu, tema principală a Congresului fiind “Comerţ Liber- bunăstare în lume”.

Lucrările Congresului, care a mai avut ca
teme de discuţii - “Dezvoltarea comerţului în
ţările din Africa, continentul cu cea mai mare
creştere”, “Situaţia din Ucraina”, “Lumea în
2015-2020” etc, au fost deschise de personalităţi de vază din cadrul şi din conducerea Internaţionalei Liberale. Au luat cuvântul, printe
alţii, Ankie Broekers Knol, Preşedintele Senatului olandez, Hans van Baalen, Preşedintele LI
(Internaţionala Liberală), Roxana Baldetti, Vicepreşedinte al Guatemalei, Henriette Diabaté,
Cancelarul Côte d’Ivoire… Potrivit Prim-ministrului Olandei, liberalul Mark Rutte - “Liberalii
gândesc că libertatea de circulaţie şi comerţul
liber sunt soluţia eficace în lupta cu sărăcia.
Pentru aceasta trebuie să favorizăm deschiderea pieţelor noastre pentru ţările mai sărace, în
curs de dezvoltare. Dar aceasta mai înseamnă
că Guvernele beneficiare trebuie să dea dovadă de bună guvernare, de funcţionare a legilor,
de autonomie instituţională…”.
Deputaţii PL Corina Fusu şi Valeriu Munteanu, delegaţi la Congresul LI, au participat
şi la Atelierul de Lucru “Liberalii în Coaliţie”,
la care şi-au împărtăşit experienţa de guver-

nare în coaliţii personalităţi marcante cum ar
fi Sigmundur Davio, Prim-ministru al Islandei,
Baronesa Kishwer Falkner, lider al Partidului Liberal din Marea Britanie (LibDem), Preşedinta
Comisiei Relaţii Internaţionale din Camera Lorzilor şi Lordul John Alderdice, leader LibDem.
Discuţiile s-au axat pe negocierile Acordurilor de Coaliţie, negocieri în cadrul Coaliţiilor,
promovarea propriilor politici, comunicarea
în interiorul partidului, comunicarea cu publicul, respectarea propriei imagini a partidului
prin nedepăşirea “liniilor roşii”. Corina Fusu a
participat şi la Adunarea Generală a Reţelei Femeilor Liberale din Lume (INLW) şi la Atelierul
de Lucru “Comerţul Global şi Femeile”. “Ca şi
în politica, în afaceri femeilor le este mult mai
greu să se manifeste decât bărbaţilor, având în
vedere clişeele tradiţionale, riscurile pe care le
conţine împăcarea vieţii familiale cu cea profesională, insuficienţa de angajamente din partea statelor pentru crearea condiţiilor adecvate
de creştere şi educare a copiilor, specificul în
abordarea problemelor din partea femeilor şi
a bărbaţilor. Solidaritatea, curajul şi încrederea
în propriile forţe sunt paşi siguri ce pot ajuta
femeile pentru a se afirma în viaţă” – au fost
câteva repere abordate în cadrul Atelierului.
Congresul l-a ales unanim pe noul Presedinte
LI, Dr. Juli Minoves, ex-ministru de Externe al
Andorrei, care îl va substitui pe olandezul Hans
van Baalen, acesta fiind desemnat în calitate
de Preşedinte de Onoare.
Internaţionala Liberală a fost creată în
1947 şi astăzi numără 115 partide liberale de
pe toate continentele, unite pentru a promova democraţia liberală: Libertatea, Drepturile
Omului, Piaţa Liberă.

Cupa UNiRii,
în fieful Clubului studenţilor
Liberali

M

esajul Unirii trebuie să fie transmis nu doar prin discursuri, serate oficiale şi marşuri, ci şi prin
acţiuni însoţite de pasiune,
emoţii, adrenalină şi respect. Au demonstrat-o pe terenul de fotbal cei peste 200
de tineri care au participat la cea de-a
doua ediţie a Cupei Unirii la minifotbal,
eveniment organizat de Platforma Acţiunea 2012, la Chişinău.

La competiţie au participat 16 echipe de
amatori împărţite în patru grupe, printre care şi
patru formaţii de peste Prut – ADJUD, Braşov,
„Uniţi sub Tricolor” şi Iaşi. Dar şi echipa Clubului Studenţilor Liberali (CSL), care, după ce a
trecut faza grupelor, sferturile de finală şi semifinale, s-a impus în marea finală a turneului în
faţa echipei Gruppo Chişinău Steaua printr-o
victorie detaşată: 7 – 0.
Aşa a fost scrisă istoria celei de-a doua
ediţii a Cupei Unirii de către câştigătoarea
acesteia - echipa Clubului Studenţilor Liberali, în următoarea componenţă: Ion Jalbă,
Ion Purice, Igor Ciurea, Constantin Chilian,
Eugen Doroş, Dinu Leutu, Vitalie Verega şi
Andrei Cozlaniuc.
Preşedintele Interimar al Clubului Studenţilor Liberali, Ion Purice Nistor, a avut un
mesaj de mulţumire adresat suporterilor echipei CSL, pe care i-a apreciat ca pe „un factor
foarte important pentru câştigarea turneului,
căror nici ploaia nu le-a încurcat să fie alături
de echipă şi care au crezut în victoria noastră
până la sfârşit. Însă, adevăraţii câştigători au

fost toţi participanţii, toţi acei tineri de pe
ambele maluri ale Prutului, care au avut
ocazia să se revadă, să interacţioneze şi
să comunice. Cei care reuşesc de fiecare
dată să transmită mesajul - Unirea este
în Speranţă, iar Speranţa suntem NOI!”,
a mai spus Preşedintele Interimar al CSL,
Ion Purice Nistor.
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Banca de Economii. Unde duc urmele?

Cetăţenii trebuie să nu permită celor
care au furat să vină la guvernare!
24,9% din acţiunile BEM care au fost vândute, după datele apărute în presă, Băncii de stat a Federaţiei Ruse
„Внешэкономбанк”, în realitate sunt deţinute de un SRL al cărui Preşedinte al Consiliului de Administraţie este
prim-ministrul Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev. Iar Vlad Filat, cu ajutorul preşedintelui Consiliului Băncii de
Economii, Ilan Shor, a adus prejudicii enorme statului şi pune în pericol sistemul bancar din R. Moldova. Despre
aceasta s-a vorbit şi la o conferinţă de presă, susţinută de către deputaţii PL Mihai Ghimpu, Preşedintele Partidului Liberal, şi Valeriu Munteanu, Vicepreşedinte PL.

Partidul Liberal a încercat să se opună
furtului Băncii de Economii încă din 2011,
dar fără vreun succes, motiv pentru care
astăzi s-a ajuns în situaţia ca Banca să fie
„cedată” în mâinile Federaţiei Ruse. „Încă
din 2011 PL a bătut alarma şi a spus că se
fură bani din BEM şi se va fura şi banca.
Intenţionat au fost acordate credite neperformante de sute de milioane de lei pentru
reducerea cu bună ştiinţă a preţului acţiunilor Băncii de Economii. Prejudiciul cauzat
statului în urma diminuării preţului acţiunilor, de la 42 - la 5 lei per unitate, a fost
făcut prin intermediul membrilor PLDM
din Consiliul de Administraţie al băncii.
Astfel, pachetul de acţiuni de 24,9%,
care valorează 400-500 milioane de lei,
a fost vândut cu doar 50 milioane de lei.
Aceasta este încalcare gravă a codului penal”, este opinia Preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu. Potrivit lui, Comisia de anchetă,
care a fost formată de către Parlament la
solicitarea PL, a stabilit că prejudiciile cauzate statului sunt de 2,4 miliarde lei.
Actuala Coaliţie de guvernare vorbeşte
despre implementarea standardelor europene, dar a preluat schemele comuniştilor
şi dă în mâinile Rusiei tot ceea ce este profitabil, inclusiv cea mai importantă Bancă
din R. Moldova. “Ne întrebăm: Ne integrăm în UE sau în Uniunea Vamală a lui
Putin, cedând Banca şi Aeroportul Rusiei?
Suntem siguri că după cele 24,9% din acţiuni vor fi vândute şi altele, despre care se
vorbeşte că Vlad Filat şi Ilan Shor le-au procurat de la Platon, astfel, statul va ramâne
doar cu 1/3 din acţiuni, deocamdată” – a
mai menţionat Preşedintele PL. Care a dat
asigurări că „după alegeri vom reveni la
aceste probleme grave - BEM, Aeroport şi
celelalte neconstituţionalităţi, pentru că nu
putem trece cu vederea asemenea fraude.
Cetăţenii trebuie să se maturizeze politic
şi la viitoarele alegeri sa nu permită celor
care au furat să vină la guvernare”.
PL s-a adresat Băncii Naţionale să revadă decizia de a pemite tranzacţionarea celor aproape 25% din acţiuni, CNPF să nu

înregistreze tranzacţia şi, de asemenea, a
depus un demers la Procuratura Generală.
Potrivit Vicepreşedintelui PL, Valeriu Munteanu - „Am scris un demers către Banca
Naţională întrucât vânzarea de acţiuni din
25 aprilie 2014, s-a facut cu permisiunea
Băncii Naţionale a R. Moldova. Având în vedere faptul că unele lucruri ies la iveală mai
târziu, nu s-a ştiu că Preşedintele Consiliului
de Admnistraţie al acestui SRL este Dmitri
Medvedev, solicităm Băncii Naţionale să prevadă posibilitatea revocării hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 26 din 6 februarie
2014, privind autorizarea acestei vânzări de
acţiuni. Al doilea demers, cel mai important,
este adresat Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru a examina acest pachet de
documente obiectiv, astfel încât să asigure,
prin decizia pe care o va lua, securitatea
bancară şi securitatea financiar-economică a
Republicii Moldova. Suntem siguri că lucrurile care au ieşit la suprafaţă - un Prim-ministru al unei ţări precum este Federaţia Rusă

devine un acţionar important al BEM, trebuie să-i pună în gardă pe cei care sunt obligaţi sa vegheze asupra lucrurilor din piaţa
financiară în republică. Ultimul demers este
către Procuratura Generală, care este inactivă în acest sens, pentru că, din informaţiile
pe care le avem, există doar dosar penal pe
activitatea fostei conduceri a BEM, nu şi un
dosar penal pe marginea procedurii din august, anul trecut, atunci când reprezentanţii
statului au hotărât să facă o nouă emisie de
acţiuni, apoi, tot ei, au hotărât ca statul să
nu participe, iar cota statului s-a micşorat cu
peste 20 % - procente ce au ajuns în mâinile
Guvernului Federaţiei Ruse. Noi considerăm
că aceasta este o trădare de patrie, conform
art. 337 din Codul Penal, căci prin acţiunile
premeditate a unor reprezentanţi ai statului
s-a acordat altui stat un domeniu foarte important şi sensibil – sistemul bancar”, este
poziţia Partidului Liberal la acest subiect,
anunţată de către Vicepreşedintele PL, Valeriu Munteanu.
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Agresiunile militare ale Rusiei
în Ucraina – nouă ne pasă!

artitul Liberal a reacţionat promt şi adecvat în contextul evenimentelor tragice care au loc în perioada recentă în ţara vecină, Ucraina.
PL îşi exprimă regretul pentru situaţia creată şi condamnă vehement
violenţele organizate de separatiştii proruşi, soldate cu victime. Noi respectăm aspiraţiile poporului ucrainean şi susţinem parcursul european al autorităţilor de la Kiev. Totodată, nu poate să nu deranjeze poziţia tacită, ca să
nu spunem fricoasă, a conducerii Republicii Moldova, a celor din Coaliţia de
guvernare, care nu dispun de suficient curaj politic pentru a spune lucrurilor
pe nume ca nu cumva să supere o anume parte din electorat în ajunul alegerilor parlamentare de la sfârşitul acestui an. Tăcerea lor are un efect şi mai
grav pe fundalul avalanşei propagandistice tot mai agresive şi anti-naţionale
pe segmentul stânga al eşichierului politic al Republicii Moldova. Noi, Partidul Liberal, suntem fermi în poziţia noastră civică şi nu manevrăm în funcţie
de interese politice sau electorale – suntem alături de poporul ucrainean în
aspiraţiile lui democratice şi europene şi condamnăm intervenţia politică şi
militară voalată a Federaţiei Ruse în Ucraina independentă.

DECLARAŢIE
Partidul Liberal condamnă cu fermitate
violenţele din Ucraina organizate de separatiştii proruşi cu susţinerea Federaţiei Ruse,
inclusiv, produse vineri la Odesa, care s-au
soldat cu peste 40 de morţi, potrivit ultimului bilanţ.

Totodată, PL îşi exprimă îngrijorarea în
legătură cu escaladarea situaţiei din Ucraina
în contextul extinderii tensiunilor în tot mai
multe regiuni.
De asemenea, ne preocupă faptul că în
tragicele evenimente din Odesa, în imediata
vecinătate a noastră, au fost implicate, după

cum susţin autorităţile de la Kiev, grupări
militare ilegale inclusiv din regiunea separatistă Transnistria. Acest amestec este total
străin de interesele noastre şi facem apel
la toţii cetăţenii Republicii Moldova să nu ia
parte la provocări.
Ne bucură eliberarea observatorilor
OSCE reţinuţi anterior de separatiştii proruşi
în oraşul Slaviansk, dar considerăm că preţul
acestei concesii a fost prea mare.
PL îşi exprimă solidaritatea faţă de poporul ucrainean şi susţinerea pentru parcursul său european şi faţă de autorităţile de la
Kiev, aflate la grea încercare.

Mergem în Europa. Cum o facem?!

L

iberalizarea regimului de vize în spaţiul european reprezintă o victorie a democraţiei Republicii Moldova, un real câştig pentru cetăţenii RM, românii moldoveni care au şansa de a simţi şi de a se
afla în familia europeană unită. Acest succes, idee pentru care
a optat şi a luptat ani la rând Partidul Liberal, reprezintă un pas important în contextul integrării europene a Republicii Moldova, iar pentru
ca să mergem până la capăt pe acest drum, pentru a savura victoria
finală, trebuie să fim consecvenţi, informaţi, educaţi.

Ca urmare, peste opt mii de moldoveni au şi folosit această şansă şi au mers
în statele Uniunii Europene chiar în prima
săptămână de când R. Moldova beneficiază de regim liberalizat de vize. Pentru că
nu toţi cunosc regulile cărora trebuie să se
conformeze şi pentru a ne bucura de libera
circulaţie în spaţiul European, este nevoie
să ştim cum o facem, de ce avem nevoie şi
ce norme trebuie să respectăm, pentru că
libertatea, alias libera circulaţie, înseamnă
nu doar drepturi, ci şi responsabilităţi, ca
într-o veritabilă democraţie. Astfel, cetăţenii
R. Moldova pot beneficia de o perioadă de
şedere în spaţiul Schengen de până la 90 de
zile pe parcursul a 6 luni. Ne putem afla pe
teritoriul statelor membreu ale UE – Austria,

Belgia, Danemarca, Estonia, Franţa, Finlanda, Grecia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia,
Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Cipru, România. De asemenea, putem merge
şi în statele non-membre ale UE, dar care fac
parte din spaţiul Schengen: Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein. Liberalizarea regimului de vize pentru cetăţenii RM permite
doar călătorii pe o perioadă scurtă.
Pentru libera circulaţie în spaţiul European avem nevoie de paşaportul biometric
valabil, asigurarea medicală pentru perioada
de şedere, confirmarea mijloacelor suficiente
pentru şedere şi întoarcere (bani, cecuri sau
carduri bancare valide) – dacă aveţi rezervare

la hotel, această sumă nu depăşeşte, de regulă, 50 de euro/zi… Nu uităm nici de biletul
tur-retur, rezervare hotel sau confirmarea locului de trai pe perioada şederii, invitaţia de
ospeţie… În cazul în care veţi încălca regulile
de şedere, vă aşteaptă deportarea şi o interdicţie de la 1 la 5 ani pe teritoriul ţării respective sau o amendă de până la 3000 de euro.
Este foarte important să ştim să beneficiem de şansa care ni se acordă şi să mergem
consecvent mai departe, pe calea intagrării
în familia europeană, să fim europeni nu
doar din punct de vedere geografic, ci şi
ca spirit, cultură, educaţie. Partidul Liberal
pune accentul şi în continuare pe integrarea
europeană, punct pe care îl plasează printre
prerogativele sale de bază.
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Liberalii au sărbătorit de 9 mai
Ziua Europei!

artidul Liberal este promotorul culturii, spiritului, valorilor europene şi se declară pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Astfel, ziua de 9 mai nu a putut fi sărbătorită de către liberali altfel decât Ziua Europei,
organizând un Marş al Europei şi participând la evenimentele organizate în Piaţa Marii Adunări Naţionale de Primăria Municipiului Chişinău şi susţinute de PL.

Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, Prim-vicepreşedintele PL, s-a adresat
în debutul evenimentului cu un cuvânt de
salut tuturor celor care au venit în PMAN să
marcheze Ziua Europei. El a evidenţiat, prin-

De FIECARE dintre Noi
depinde VIITORUL EUROPEAN
al Republicii Moldova!

ImplIcă-te!
Adunarea moldovenilor din Italia
Duminică, 18 mai, ora 14:00
Padova, Italia,
Centro Sportivo Plebiscito 2/2
via Geremia Gugliermo, PD 35133
CONTACTE:
Adresa sediului municipal PL:
mun. Chisinău, str. Nicolae Iorga 15
Tel./Fax: (373 22) 24 35 69,
22 80 97, 23 36 22
E-mail: liberal@pl.md
www.pl.md

te altele, că Ziua Europei este un semn de
unitate, de reconciliere, de viitor european.
Capul de afiş al evenimentului festiv,
organizat la 9 mai în PMAN, a fost Gala
Fanfarelor, care a început cu defilarea Or-

chestrei-model a Trupelor de carabinieri,
care a intonat imnul Republicii Moldova
şi cel al Uniunii Europene. Au mai evoluat
Orchestra Prezidenţială din cadrul Ministerului Apărării al R. Moldova, Orchestra de
fanfară a Departamentului trupelor de carabinieri al MAI, Fanfara Poliţiei de Frontieră a MAI, orchestrele liceale din municipiul
Chişinău, precum şi orchestrele de fanfară
din raioanele republicii - fanfara „Vasile
Amarfii” din raionul Nisporeni, fanfara din
satul Holercani, raionul Dubăsari, şi fanfara
„Dumbrava” din oraşul Şoldăneşti.
De asemenea, spectacolul dedicat marcării Zilei Europei la Chişinău a continuat cu
prestaţii ale artiştilor autohtoni - pe scena
din Piaţa Marii Adunări Naţionale au urcat,
printre alţii, Tania Cergă, Cristi Aldea-Teodorovici, Ion Paladi, precum şi ansambluri
de copii. La evenimentele festive dedicate
Zilei Europei, a fost prezentă conducerea
Partidului Liberal, în frunte cu Preşedintele
PL, Mihai Ghimpu, dar şi membri şi simpatizanţi ai Partidului, pentru care 9 mai are
o conotaţie aparte. Este Ziua care ne arată
calea spre viitor, nu spre trecut, un viitor luminos şi democratic, unul European. Semnificaţia acestei sărbători a fost amplificată
în timpul marşului organizat de către Partidul Liberal, în care tinerii au defilat prin
centrul capitalei cu drapele PL şi UE.

