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Prieteni,
Dreptatea, omenia, bunul-simţ sunt
valori prin care am reuşit să ne păstrăm
comunitatea. Noi le-am învăţat de la
bunici şi de la părinţi şi nu le-am abandonat, în ciuda problemelor cu care ne
confruntăm zi cu zi.
Unii au renunţat la ele, crezând că
le va fi mai uşor să se afirme în viaţă
pe seama altora. Şi-au făcut averi pe
spatele nostru şi acum se cred stăpânii
atotputernici ai acestei ţări. Dar ei sunt
cei puţini. Noi, cei mai mulţi, am rămas
neclintiţi în convingeri, respectând valorile cu care am crescut, preferând să
rămânem cinstiţi.
În ultimele luni le-am arătat cât de
mulţi şi de puternici suntem, fiindcă puterea noastră stă în unitatea noastră.
Putem fi şi mai puternici. Putem să păstrăm comunitatea și să scoatem ţara din
mizerie doar rămânând împreună, doar
păstrând credinţa în dreptate, bunătate
şi omenie.

Vă mulţumesc din suflet pentru cumsecădenia și curajul cu care ne-aţi sprijinit.
Vă mulţumesc pentru extraordinara forţă de mobilizare și pentru faptul că aţi fost alături. Vă
mulţumesc pentru credinţa sinceră pe care o împărtășiţi că lucrurile pot fi schimbate în bine.
Iar această schimbare este posibilă doar prin eforturi comune.
Cu respect, Maia Sandu
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CE AM REUȘIT ÎMPREUNĂ ÎN 2016
Anul 2016 este anul în care noi, Partidul
Acțiune și Solidaritate, am reușit ceea ce niciun
partid nu a putut face într-un timp atât de scurt
– am realizat lucruri care ne permit să pășim mai
departe cu multă încredere:
• Avem un lider de excepţie: Maia Sandu,
care ne-a unit pe toți în jurul ideii de solidarizare și acțiune pentru lupta împotriva oligarhilor,
corupției şi sărăciei pentru eliberarea statului din
captivitate.
• Peste 7000 de membri au constituit 20 de organizaţii teritoriale ale PAS în centre raionale și
orașe, asigurând înregistrarea oficială a partidului. Acum fiecare dintre aceste organizații lucrează
activ, pentru ca în fiecare localitate, în fiecare sat,
toți cei care își doresc o schimbare să acționeze
împreună.
• Am reușit să batem la peste 100 000 de uși, ca
să invităm alături de noi toți oamenii cinstiți, gata
să se mobilizeze pentru schimbarea lucrurilor în
această țară.
• Candidatul PAS la alegerile prezidenţiale
din 2016, Maia Sandu, a câștigat voturile a 766
593 de cetăţeni, care au reprezentat 47,89% din
totalul celor valabil exprimate. Dacă alegerile nu
ar fi fost fraudate, am fi avut astăzi cel mai bun
președinte de țară.
• În 2016, ne-au ajutat peste 750 de donatori
– pensionari și studenți, cadre didactice și medici,

angajați și gestionari de afaceri proprii – oameni onești, gata să susțină un partid corect, fără
a cere în schimb beneficii sau funcții.
• Tinerii PAS au realizat proiecte și inițiative inedite, iar în decembrie au constituit aripa
tânără a partidului. Energia și curajul lor inspiră optimism.
În 2017, vom acționa și mai solidar, ca să fim cu toții liberi!
Liliana Nicolaescu-Onofrei, Vicepreședinte al PAS

PRIORITĂŢILE PAS ÎN 2017

Principala sarcină a PAS în 2017 este să creștem partidul și să devenim cât
mai mulți. Ne propunem să creăm cât mai multe organizații teritoriale și locale, astfel încât mesajele noastre și adevărul să ajungă în cât mai multe case. Ne
pregătim cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare următoare, deoarece credem că singura soluție de ieșire din criza în care am fost aruncaţi de
guvernanții corupți este aducerea în politică a unor oameni noi, integri, oneşti,
gata să lucreze pentru binele cetățeanului.
PAS consideră că modelul european este cel mai potrivit pentru dezvoltarea țării noastre. Avem certitudinea că „integrarea europeană” nu înseamnă deloc declarații populiste și așteptarea unor finanțări din afară, ci acțiuni
concrete și politici ce vizează direct bunăstarea și securitatea oamenilor.
Nimeni nu va veni să ne facă ordine la noi acasă, nici din Vest, nici din Est.
Aceasta este datoria noastră, a cetăţenilor acestei ţări. Republica Moldova a
fost capturată de nişte grupuri de interese care exploatează în mod nerușinat
resursele țării. Sunt necesari pași concreți în direcția integrării europene –
întărirea instituțiilor statului prin depolitizarea lor, crearea unei justiţii funcţionale, stoparea corupţiei, pedepsirea hoţilor care ne fură bugetul zi de zi.
O țară coruptă, ignorantă, dezbinată şi săracă nu are cum să avanseze spre
calitatea vieții europene.
Suntem conștienți de pericolele existente, dar credem că doar o societate unită, ce are voința să-și facă ordine în propria casă, poate să-şi recâştige
respectul de sine și să pornească pe calea ce duce spre o societate prosperă.
Politicienii de mâine trebuie să înţeleagă că Moldova nu este doar o bucată de

pământ, ci, înainte de toate, înseamnă oamenii care o locuiesc şi pe
care trebuie să-i slujească.
Ca partid de opoziție autentic, vom urmări atent ce se întâmplă în țară, vom ieși permanent în fața dumneavoastră cu luări de
poziții ferme privind problemele cu care se confruntă cetățenii și
vom informa partenerii externi despre toate devierile guvernării
de la cursul european.
Împreună vom învinge!
Virgil Pâslariuc, membru în Biroul Permanent al PAS

Maia Sandu, la Bruxelles: Este nevoie de implicarea tuturor pentru dărâmarea acestui sistem anti-cetăţenesc
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În perioada 25-26 ianuarie, Pre
ședintele PAS, Maia Sandu, a avut
mai multe întâlniri cu membri ai
Parlamentului European și conducerea Partidului Popular European. În
discuțiile cu oficialii europeni, Maia
Sandu a vorbit despre atacurile, tot
mai frecvente, la adresa instituțiilor
media necontrolate de putere, despre
riscurile sistemului electoral promo-

vat de guvernare asupra procesului democratic, despre acțiunile guvernării, care discreditează în continuare agenda de integrare
europeană.
Președintele PAS a dat asigurări că vom
munci, în continuare, pentru a construi o clasă politică autentică, ce se preocupă de interesele oamenilor cinstiți și care împărtășește,
pe bune, valorile europene.
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INTERVIU
CU MAIA SANDU
„Ne dăm seama ușor că „tandemul”
Plahotniuc–Dodon are un singur scop:
de a-și ascunde propriile scheme prin
care suntem furaţi şi de a se prezenta
drept „salvatorii neamului”. Noi însă nu
le vom permite să-și bată joc de țară și
de oameni.”
1. Igor Dodon a efectuat prima sa vizită oficială la Moscova pe 17 ianuarie 2017, unde
a declarat că „Partidul Socialiștilor va
câștiga alegerile parlamentare din 2018 și
va anula Acordul de Asociere cu Uniunea
Europeană”. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu această declaraţie?

În timpul multelor întâlniri cu cetăţenii nu
ţin minte niciun caz în care cineva să ceară
anularea Acordului de Asociere cu UE. Am întâlnit, în schimb, mulți oameni îngrijorați de
corupție, de sărăcia şi migraţia pe care aceasta le generează, de lipsa locurilor de muncă
bine plătite, de pensiile mici, de lipsa justiţiei
în ţară, de prezența trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova și de multe alte probleme apăsătoare.

Promisiunea lui Dodon de anulare a
Acordului de Asociere făcută Kremlinului este o dovadă clară de trădare a
interesului cetăţenilor acestei țări.

Acordul de Asociere are deja numeroase efecte pozitive pentru noi toți, iar alte
beneficii ale implementării acestuia se vor
simți în timp. Pe de altă parte, corupția, sărăcia, migrația au fost aici cu mult înainte de
obținerea Acordului de Asociere.
Anume aceste griji îi preocupă pe oameni.
Anume la rezolvarea lor ar trebui să muncească Președintele țării. Dar pentru că Dodon
nu vrea să lupte cu Plahotniuc și cu sistemul
creat de acesta, luptă cu Acordul de Asociere. Plahotniuc, la rândul lui, obsedat de ideea să devină “erou național”, se declară mare

“apărător” al vectorului european. Din păcate,
acest circ ne costă scump.
2. Care este poziţia PAS în legătură cu
recunoașterea de către Igor Dodon a datoriei regiunii transnistrene la gaz ca fiind a
Republicii Moldova?
Prin această declarație iresponsabilă,
Dodon își asumă, în numele nostru, o datorie de 6.5 miliarde dolari americani față de
Gazprom. În loc să caute miliardul furat din
sistemul bancar, aşa cum striga în campanie,
cerșind voturile oamenilor, acum ne pune în
cârcă alte șase miliarde.
Aceste datorii nu sunt ale noastre. Noi neam plătit facturile la timp. Nouă nu ne-a furnizat nimeni nici gaze naturale, și nici energie electrică fără plată. Dacă Dodon și aliații
lui de la guvernare au datorii pentru banii
primiți din offshoruri ca să-și finanțeze campaniile electorale, pentru schemele prin care
produc energie electrică fără să achite gazul
consumat, dar luând de la noi suprapreț și
multe altele, nu au decât să-și plătească singuri polițele.
3. Credeţi că conflictul ce se prefigurează între Dodon și Plahotniuc și alţi membri ai
Partidului Democrat se va solda cu suspendarea Președintelui?

Cred că acest conflict dintre Dodon și
Plahotniuc este unul artificial, creat special
pentru a distrage atenția oamenilor de la problemele reale, importante care ne macină pe
toți: salariile mici, pensiile insuficiente, lipsa
locurilor de muncă, hoțiile la nivel înalt care
continuă nestingherite.
De la bun început s-a văzut că mimarea
conflictului nu este altceva decât un joc care
aduce beneficii ambilor „parteneri”, iar populaţiei – un grav dezavantaj. Pentru toți
este clar că Plahotniuc l-a adus pe Dodon la
președinție, susținându-i candidatura în ultimele săptămâni dinaintea alegerilor la toate
posturile de televiziune deținute și dând ordine clare în teritoriu ca oamenii PD-ului să
voteze anume pentru Dodon.
În toată campania Dodon alerga după mine
să semnez „pactul anti-Plahotniuc”, pe când,
în realitate, se înţelegea pe ascuns cu acesta
să-l sprijine prin fraudarea alegerilor.

Am promis că, în calitate de Președinte,
îi voi retrage Ordinul Republicii lui Plahotniuc,

deoarece consider că e o mare rușine să decorezi cu cea mai înaltă distincție de stat o persoană care distruge statul și instituțiile lui, o
persoană cu grave probleme de integritate și
disprețuită de marea majoritate a populației.
Dodon însă a ales să se războiască cu ambasadorii, cu cetăţenia lui Băsescu şi să facă promisiuni anti-naţionale la Moscova. Sperăm că
la alegerile care vin, cetăţenii vor înţelege că
sunt minţiţi şi vor vota schimbarea.

/pas/
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Riscurile sistemului electoral uninominal
2) Avantajează partidele ”cu mulţi bani”.
Este mai ușor să „cumperi” alegători într-o
circumscripție mai mică, decât să mituiești întreaga populație.
3) Duce la ”corupţie politică” și traseism (trecerea dintr-un partid în altul). Cei
de la putere pot folosi poliția, procuratura,
justiția etc. pentru a forța deputații aleși în
circumscripțiile uninominale să se alăture
partidelor de la guvernare, astfel încât tot ele
să conducă țara după următoarele alegeri.
4) Diaspora nu va fi reprezentată corespunzător. Guvernarea vrea să constituie un
număr foarte mic de circumscripții pentru diasporă, astfel încât votul cetățenilor din afara
țării să nu conteze. Există riscul ca cei peste
800 de mii de cetățeni din diasporă să aibă
dreptul să aleagă doar 3 deputați.
5) Vor fi defavorizate raioanele mari și
municipiile. Raioanele sunt foarte diferite în
ce privește numărul populației (există raioane
cu 100 mii de alegători și raioane cu 20 mii de
alegători), dar numărul de deputați va fi, de
regulă, același pentru fiecare.
6) Conflictul transnistrean complică
foarte mult aplicarea noului sistem. Nu poți
organiza alegeri libere și corecte într-un teritoriu pe care nu-l controlezi. Iar dacă nu faci

circumscripții în Transnistria, separatiștii
vor spune că asta înseamnă recunoașterea
independenței lor.
7) Cetăţenii nu vor fi reprezentaţi corect
în Parlament. De exemplu, se poate întâmpla
ca un partid să fie votat de 30% din cetățeni,
însă să nu aibă niciun deputat în Parlament,
întrucât candidații partidului respectiv nu vor
deveni învingători în circumscripțiile lor.
Un exemplu care arată pericolul acestui sistem este cazul din Găgăuzia, unde se
folosește sistemul uninominal la votarea
Adunării Populare: în 2012, PD a obținut
un singur mandat, însă ulterior a mituit
deputații aleși pe circumscripții și a obținut
majoritate, controlând deciziile Adunării Populare a UTAG. Aceeași situație se repetă și în
actuala Adunare Populară, aleasă în noiembrie 2016.
Oricare dintre aceste sisteme – mixt
sau uninominal – ar face mai ușoară rămânerea la putere a PD și a președintelui său
Plahotniuc, în pofida faptului că populaţia
ţării nu-l susţine pe acesta și nu l-ar vota în
următorul scrutin. Haideţi să nu-i lăsăm să
adopte legi împotriva noastră, împotriva
democraţiei!

PAS – PARTIDUL ÎN CARE AVEM ÎNCRED
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PAS – CEL MAI DE ÎNCREDERE PARTID PRO-EUROPEAN
Datorită popularității liderului Maia Sandu, precum și a transpa
renței în activitatea partidului, PAS a reușit să devină cel mai important
partid pro-european de opoziție, care susţine că integrarea europeană
înseamnă investiții, dezvoltare, bunăstare, nivel de viață european, și
nu doar mimarea unor reforme.

2 FINANŢARE DEMOCRATICĂ, TRANSPARENTĂ ȘI CORECTĂ

PAS este unicul partid din Republica Moldova care activează în
baza unei finanțări democratice și transparente, bazându-se exclusiv
pe sprijinul cetățenilor. Nu avem și nici nu vom folosi sume enorme de
bani proveniți din surse neclare și niciodată nu vom constrânge oamenii pentru a obţine beneficii, precum acționează cele mai multe partide din Republica Moldova.
PAS va fi responsabil în fața membrilor săi, în fața dumneavoastră,
și nu în fața oligarhilor sau a grupurilor de interese.

ERE

Guvernarea vrea să schimbe sistemul electoral. Încă nu știm exact ce sistem va promova,
dar se vorbește despre sistemul mixt sau cel
uninominal. De ce face asta? Pentru că înțelege
foarte bine că dacă rămâne sistemul actual, pe
liste de partid, Plahotniuc și partidul său nu
au cum să mai controleze majoritatea parlamentară după următoarele alegeri.
Sistemul actual se numește proporţional,
adică partidele obțin mandate în Parlament în
funcție de numărul de voturi pe care le dăm
noi, cetățenii. Sistemul uninominal înseamnă
crearea de circumscripții, de regulă, la nivel de
raioane, unde se va alege câte un deputat. Candidatul care va acumula cele mai multe voturi
va deveni deputat. Sistemul mixt presupune
alegerea a jumătate din numărul deputaților pe
liste de partid și jumătate – pe circumscripții.
De ce poate fi periculoasă introducerea
sistemului de vot uninominal sau mixt în Republica Moldova:
1) Partidele de la guvernare au mai
multe șanse să se menţină la putere. În
condițiile unui stat capturat, candidații la alegeri din partea partidelor de opoziție (angajați
din instituții publice, oameni de afaceri etc.)
riscă să fie hărțuiți de organele de control sau
să fie demiși din funcție.

3 INDEPENDENŢĂ DE CERCURILE CORUPTE

PAS este unicul partid din țară cu adevărat independent, creat din
dedicația unui grup de oameni, fără influența unor grupuri de interese și fără resurse financiare obținute ilegal. Deși nu constituie o
obligație legislativă, suntem unicii care publică lunar pe site-ul PAS
raportul privind veniturile și cheltuielile efectuate. (http://unpaspentru.md/cheltuieli-efectuate)

4 PAS VA GUVERNA ŢARA ÎN BENEFICIUL CETĂŢENILOR

Suntem un partid capabil să pornească schimbări esențiale în toate
domeniile și să întreprindă acțiuni concrete de eradicare a corupției,
care frânează dezvoltarea Republicii Moldova.
PAS va respecta întotdeauna legea, sancționând hoții, va porni o luptă aprigă împotriva corupției și a furturilor mari şi mici, va dezvolta politici coerente și va iniția reforme profunde în beneficiul cetățenilor.

Împreună vom reuşi! Funcţionăm ca partid doar datorită implicării şi
sprijinului oamenilor buni. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru
a aduce adevărul cât mai multor cetăţeni. Vă puteți implica în organizația
PAS din localitatea/raionul dvs. Ne puteți ajuta cu donații mici, dar extrem
de importante pentru noi.
Contribuind cu 20 lei, ne veți ajuta să ajungem în 10 case cu publicația
noastră „Împreună”.

CONTURI BANCARE
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Cont bancar IBAN:
MD83AG000000022512998554
Cod fiscal:1016620003403
Cod bancar SWIFT: AGRNMD2X710
Moldova-Agroindbank SA BC,
filiala Miron Costin str. Miron Costin, 9
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Cont bancar IBAN:
MD85RN000000022248011472
Cod fiscal: 1016620003403
SWIFT: RNCBMD2X
Banca Comercială Română Chișinău S.A.,
filiala nr. 2, str. Pușkin, 60/2

Citește și dă mai departe!

Partidul Acțiune și Solidaritate PAS
Str. A. Mateevici 31
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 78999800
E-mail: unpaspentrumoldova@gmail.com
Web: www.unpaspentru.md

