
Platforma electorală a Asociaţiei Victimelor Regimului Totalitar 
Comunist din Moldova
(Alegeri parlamentare 1994)

Îşi propune următoarele obiective majore de activitate:
ÎN PLAN POLITIC
1. Crearea unul stat de drept, democratic, suveran şi independent, în 

care să fie garantate drepturile şi libertăţile tuturor cetăţenilor, indiferent 
de apartenenţa etnică, şi religioasă.

2.  Urgentarea  reformei  judiciare  –  garanţie  reală  a  constituirii 
statului de drept. Ministerul Justiţiei să devină garantul juridic al statului.

3. Retragerea imediată şi necondiţionată a Armatei a 14-a a Rusiei 
de  pe  teritoriul  Republicii  Moldova  şi  asigurarea  pe  cale  paşnică  a 
integrităţii teritoriale a statului cu concursul instituţiilor internaţionale.

4. Separarea reală a puterilor: legislativă, executivă şi judiciară.
5. Intensificarea luptei împotriva criminalităţii,  asigurarea de către 

stat a restituirii pagubelor materiale cauzate cetăţenilor prin delapidări de 
către criminali.  Majoritatea termenului de privaţiune de libertate pentru 
săvîrşirea crimelor grave mai sus de 15 ani.

6.  Urgentarea  reformei  administrativ-teritoriale,  descentralizarea 
puterii  statale,  investirea  cu  împuterniciri  adecvate  a  organelor  de 
autoadministrare locală.

7.  Integrarea  economică  şi  culturală  a  Republicii  Moldova  în 
Comunitatea  Europeană,  căreia  îi  aparţine  atît  din  punct  de  vedere 
geografic, cît şi al trecutului său istoric.

8. Restabilirea adevărului istoric, renaşterea conştiinţei naţionale, a 
culturii,  tradiţiilor,  obiceiurilor  şi  limbii  autohtone,  precum  şi  a 
comunităţilor de altă origine etnică.

9. Repararea de către Rusia, ca succesor de drept al fostei URSS, a 
prejudiciilor materiale şi morale, cauzate cetăţenilor Republicii Moldova 
şi urmaşilor acestora de către regimul totalitar comunist de ocupaţie:

căzuţi victime ale foametei organizate în 1933 în RASSM şi 1946-
47 în RSSM;

victime ale represiunilor politice (executaţii deţinuţi, dispăruţi fără 
urmă, deportaţi, refugiaţi (forţat etc.);

victime  ale  războaielor  criminale  din  Ungaria,  Ceho-Slovacia  şi 
Afganistan, precum şi decedaţii şi invalizii din armata sovietică;

repararea averii de stat şi private, monumentelor istorice, de cult;
daunelor naturii.
10. Reabilitarea  tuturor  victimelor  politice  al  regimului  totalitar 

comunist de ocupaţie.
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ÎN PLAN ECONOMIC
1. Accelerarea reformelor  economice,  demonopolizarea  economiei 

centralizate şi trecerea la o adevărată economie de piaţă.
2. Stimularea şi susţinerea proprietăţii private.
3.  Reforma  politicii  fiscale  pentru  cointeresarea  întreprinderilor 

industriale  şi  agricole  în  dezvoltarea  şi  utilizarea  lor,  folosirea 
tehnologiilor  avansate,  creşterea  volumului  exportului  şi  importului  de 
mărfuri.

4.  Dezvoltarea  relaţiilor  economice-bilaterale  reciproc avantajoase 
cu ţările din Est şi Vest;  integrarea economică, culturală şi spirituală cu 
România, atragerea investiţiilor străine sub garanţia statului.

5.  Înfiinţarea  societăţilor  de  credit  şi  a  băncilor  funciare,  a 
societăţilor pe acţiuni pentru finanţarea, aprovizionarea tehnico-materială 
şi desfacerea producţiei fermierilor, gospodăriilor ţărăneşti, societăţilor pe 
acţiuni constituite pe baza proprietăţii private.

6. Împroprietărirea reală a ţăranilor cu pămînt, conform doleanţelor 
celor care-l muncesc.

7.  Reducerea  substanţială  a  numărului  ministerelor  şi 
departamentelor, micşorarea considerabilă a aparatului birocratic.

ÎN PLAN SOCIAL
1. Consfinţirea prin lege a salariului minim pentru toţi cetăţenii în 

raport de a 10-a parte din salariul Preşedintelui Republicii Moldova.
2. Protecţia socială a păturilor vulnerabile ale populaţiei (pensionari, 

invalizi,  mame  cu  mulţi  copil,  studenţi,  şomeri)  prin  indexarea  cu  un 
procentaj mai ridicat a salariilor, pensiilor, burselor şi indemnizaţiilor.

3. Indexarea echitabilă a depunerilor băneşti pînă în anul 1989 ale 
cetăţenilor  prin  elaborarea  unor  bonuri  speciale  în  contul  privatizării 
patrimoniului de stat.

4. Includerea îţi stagiul general de muncă al cetăţenilor, şi membrilor 
familiilor  lor  la  repartizarea  bonurilor  patrimoniale  a  anilor  în  care 
acestea au fost nevoiţi să trăiască şi să muncească în alte republici ale 
fostei URSS (tineri specialişti repartizaţi după absolvirea instituţiilor de 
învăţămînt,  militari  încadraţi  în fosta armată sovietică,  deţinuţi politici, 
deportaţi, refugiaţi).

5.  Restituirea  caselor  şi  altor  bonuri  materiale  confiscate, 
naţionalizate  de  către  regimul  totalitar  comunist  de  ocupaţie  de  la 
cetăţenii republicii, compensarea bunurilor distruse.

6. Privatizarea gratuită (fără a se ţine cont de normative) a spaţiilor 
locative pe care le deţin invalizii,  învăţătorii,  medicii,  oamenii de artă, 
constructorii cu un stagiu de muncă de peste 25 de ani. deţinuţii politici, 
deportaţii, refugiaţii.

7.  Susţinerea  culturii,  ştiinţei,  ocrotirii  sănătăţii,  învăţămîntului  şi 
altor  domenii  de  activitate  intelectuală,  ridicarea  nivelului  de  trai  al 



lucrătorilor din aceste domenii, mai ales din localităţile rurale.
8.  Elaborarea  şi  realizarea  unui  amplu  program  ecologic  pentru 

ocrotirea  sănătăţii  populaţiei,  protejarea  şi  conservarea  naturii  pentru 
generaţiile viitoare.
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