
Partidul Democrat din Moldova (PDM), al fostului
premier Pavel Filip, a obţinut 191 de mandate de primar
din primul tur al alegerilor locale desfăşurate duminică, în
timp ce Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
(PSRM), al preşedintelui Igor Dodon, a câştigat primăriile
din 124 de comune, oraşe sau municipii, a anunţat, luni,
într-o conferinţă de presă, preşedintele Comisiei
Electorale Centrale, Dorin Cimil. 
Pe locul al treilea s-a situat Blocul ACUM (DA şi PAS), al
primului ministru Maia Sandu, care a fost declarat
câştigătorul a 84 de fotolii de primar, iar pe poziţia a
patra cu 26 de mandate s-a clasat Partidul Liberal
Democrat din Moldova (PLDM), care a fost condus de
fostul premier Vlad Filat. De asemenea, Partidul Politic
“Şor” a obţinut 13 mandate, Partidul Politic “Partidul
Nostru” (PPPN) zece mandate, Partidul Comuniştilor din

Republica Moldova (PCRM) patru mandate, Partidul
Unităţii Naţionale două, iar Partidul Politic Popular
Românesc şi Partidul Liberal câte un mandat. În 64 de
localităţi s-au impus candidaţii independenţi. În 518
comune, oraşe sau municipii, primarii au fost aleşi din
primul tur, iar în alte 380 de unităţi administrativ
teritoriale va fi organizat al doilea scrutin. În turul al
doilea s-au calificat 175 de candidaţi din partea PSRM,
173 candidaţi ai PDM, 167 candidaţi ai Blocului ACUM,
20 de candidaţi ai PPPN, 44 de candidaţi PLDM, 16
candidaţi ai PCRM, 13 candidaţi ai PP “Şor” şi 84 de
independenţi. În 20 din localităţi a existat un singur
candidat. La alegerile locale desfăşurate duminică în
Republica Moldova au participat 1.173.834 cetăţeni cu
drept de vot, ceea ce înseamnă o prezenţă la urne de
41,68%.

Epistolele premierului britanic...
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Madridul îi cere liderului
catalan să renunţe la discursul
secesionist

Vicepremierul Spaniei, Carmen Calvo, i-
a transmis liderului din Catalonia, Quim
Torra, să „nu mai mintă” populaţia din
Catalonia cu privire la obţinerea
independenţei regiunii. Carmen Calvo a cerut
oficialilor catalani să se oprească din „a-i
minţi” pe locuitorii regiunii Catalonia,
promiţându-le independenţa față de statul
spaniol, ca urmare a intensificării protestelor
violente ce au blocat oraşul Barcelona.
Carmen Calvo, membră a Guvernului spaniol
socialist, a justificat răspunsul forţelor de
ordine la violenţele din Catalonia ca fiind
„foarte proporţionale”, adăugând că
autorităţile şi-au dorit evitarea coliziunii dintre
forţele de poliţie şi protestatari. Aceasta a
afirmat că Guvernul ia toate măsurile pentru
a evita escaladarea violenţelor. „Încercăm să
nu facem acum vreo greşeală care ar putea
bloca începerea unor negocieri politice în
regiune”; „Aceasta este cea mai
responsabilă, dar cea mai dificilă poziţie”, a
declarat vicepremierul Calvo.

Ţara Galilor şi Scoţia vor un
nou referendum pentru Brexit

Guvernele regiunilor britanice Ţara
Galilor şi Scoţia îi cer lui Donald Tusk,
preşedintele în funcţie al Consiliului
European, să aprobe o amânare a Brexit
care să permită organizarea unui nou
referendum privind apartenenţa Marii Britanii
la Uniunea Europeană. Premierul Ţării
Galilor, Mark Drakeford, şi omologul său din
Scoţia, Nicola Sturgeon, i-au trimis, luni, o
scrisoare lui Donald Tusk, preşedintele în
funcţie al Consiliului European. „O amânare a
Brexit ne-ar permite să analizăm în mod
adecvat Acordul şi să elaborăm legislaţia în
concordanţă cu responsabilităţile
constituţionale. Deşi în mod clar Consiliul
European va analiza cât va fi amânarea, noi
am prefera o amânare suficient de lungă
pentru a permite organizarea în Marea
Britanie a unui nou referendum. Atât
guvernele, cât şi parlamentele noastre sunt
favorabile unui nou referendum şi rămânerii
Marii Britanii în UE”, afirmă Mark Drakeford şi
Nicola Sturgeon în scrisoarea trimisă lui
Donald Tusk.

Ministrul de Externe german:
Ofensiva din Siria, invazie
ilegitimă

Ministrul german de Externe, Heiko
Maas, a declarat că ofensiva turcă din nordul
Siriei încalcă legislaţia internaţională. „Nu

credem că un
atac împotriva
miliţiilor kurde din
nordul Siriei este
legitim din
punctul de
vedere al
dreptului
internaţional”, a
declarat Maas
pentru postul de
televiziune ZDF.

„Dacă nu există o bază legală pentru această
invazie, atunci ea nu poate fi în concordanţă
cu legislaţia internaţională”, a spus el. Armata
Turciei a lansat operaţiuni militare în nordul
Siriei, de-a lungul frontierei comune, vizând
grupuri insurgente kurde.

Pe scurt.

Johnson, în instanță. A cerut
UE să refuze amânarea Brexit
O instanţă judiciară din Scoţia a

început reanalizarea cazului
premierului britanic Boris Johnson,
acuzat că nu a aplicat în mod corect
decizia Parlamentului de a cere
Uniunii Europene amânarea Brexit,
întrucât nu a semnat scrisoarea
formală şi a recomandat să nu fie
acceptată propria cerere. La
începutul lunii octombrie, consilierii
juridici ai Guvernului au oferit
asigurări Curţii Supreme din Scoţia
că va fi aplicată Legea Benn, care

prevede amânarea retragerii Marii
Britanii din Uniunea Europeană dacă
nu se ajunge la un acord formal
privind Brexit. Conform
documentelor guvernamentale,
Guvernul Boris Johnson se obliga să
ceară amânarea Brexit dacă nu se
ajunge la niciun acord cu UE până
pe 19 octombrie. Boris Johnson a
cerut sâmbătă Uniunii Europene
amânarea Brexit, dar nu a semnat
scrisoarea formală şi a trimis cel
puţin încă o scrisoare în care

argumenta că amânarea Brexit ar fi
o eroare. În acest context, Curtea
Supremă din Scoţia, care în
contextul asigurărilor oferite de Boris
Johnson suspendase procedurile în
acest caz, le-a reluat luni, analizând
dacă premierul Marii Britanii a
respectat în totalitate decizia
Parlamentului. Dacă va fi găsit
vinovat de sfidarea justiţiei, Boris
Johnson riscă o amendă penală sau
chiar condamnarea la închisoare, cel
mai probabil cu suspendare.

Prezenţă la urne - 41,68%.

Rezultatele alegerilor din Republica Moldova


