
Platforma electorală a Partidului Socialist şi Mişcării „Unitate–
Edinstvo”

(Alegeri parlamentare 1994)

ÎN SFERA POLITICII ECONOMICE

Ratificarea  neîntîrziată  a  tratatelor  cu  privire  la  intrarea  Moldovei  în 
Comunitatea statelor independente şi în Uniunea economică. Cursul spre asigurarea 
transparenţei maximale a frontierelor dintre fostele republici unionale, mişcarea libera 
a  mărfurilor,  capitalurilor  şi  a  forţei  de  muncă,  sprijinul  la  crearea  structurilor 
coordonatoare ale C.S.I.

Viitorul Moldovei e legat de o economia mixtă ce va îmbina diverse forme de 
proprietate, opoziţiile preponderente deţinîndu-le cele de stat, asociative şi colective, 
principiile reglementării de stat se vor împleti cu cele ale economiei de piaţă, sferele 
de aplicare a lor fiind strict delimitate.

Elaborarea  neîntîrziată,  adoptarea  de  către  Guvern  şi  Parlament  a 
PROGRAMULUI  DE  STAT  ce  va  preconiza  refacerea  şi  dezvoltarea  industriei 
moldoveneşti,  distruse  de  criza  economică  şi  politică  nechibzuită  a  guvernelor 
frontiste.

Susţinerea de către stat a agriculturii.  Asigurarea drepturilor ţăranului de a-şi 
alege o formă de proprietate sau alta.

Evitarea  «liberalizării»  nesăbuite.  Reglementarea  de  către  stat  a  celor  mai 
importante sfere din economia naţională. Un control strict al statului asupra preţurilor 
la obiectele de primă necesitate.

Privatizarea  pe  etape  şi  numai  prin  intermediul  bonurilor  patrimoniale. 
Privatizarea  fără  plată  a  locuinţei.  Evaluarea,  în  averea  de  stat  privatizată,  a 
obligaţiunilor  şi  depunerilor  băneşti  de  pînă  la  l  ianuarie  1990.  Rostul  dintîi  al 
privatizării îl constituite sporirea producţiei şi a nivelului de trai al majorităţii.

Susţinerea antreprenoriatului, mai ales a celui mărunt şi mijlociu, în primul rînd, 
în sferele destinate consumului.

Adoptarea unui Program de susţinere a ştiinţei,  de reintegrare  a ei  în arealul 
ştiinţific al C.S.I. şi al comunităţii mondiale.

Reforma puterii executive, reducerea temeinică a aparatului de stat, inclusiv a 
numărului de ministere şi departamente, reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru 
finanţarea lor.

ÎN SFERA SOCIALĂ

Noi pledăm pentru restabilirea unor asemenea garanţii sociale, ca învăţămîntul 
fără  plată  în  şcoala  de  toate  gradele,  subvenţionarea  de  către  stat  a  educaţiei 
preşcolare, asistenţa medicală fără plată, odihnă cu înlesniri, locuinţă ieftină – toate 
fiind cuceriri incontestabile din perioada sovietică istoriei noastre.

Lucrătorii  medicali  şi  pedagogii,  fiind  cel  mai  puţin  protejaţi  în  contextul 
urmărilor nefaste ale economiei de piaţă, trebuie să se bucure de o atenţie deosebită 
din  partea  societăţii  (păstrîndu-li-se  şi  mulţiplicîndu-li-se  înlesnirile  dobîndite). 
Atestarea profesional pentru obţinerea unul grad de calificare se va desfăşura conform 
liberului consimţămînt şi va fi stimulată prin crearea de condiţii favorabile şi un spor 
considerabil la salariu.
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Statul  e  chemat  să  răspundă  pentru  asigurarea  minimului  de  existenţă  al 
păturilor  socialmente  vulnerabile  şi,  în  primul  rînd,  al  pensionarilor,  invalizilor, 
mamelor  singuratice,  familiilor  numeroase.  Drepturile  veteranilor  trebuie  apărate 
printr-o  lege  speciala.  Ne pronunţăm pentru  eliberarea  gratuită  a  medicamentelor, 
pentru reluarea activităţii tejghelelor şi magazinelor specializate, destinate veteranilor 
şi  invalizilor  de toate  categoriile,  aici  subvenţionîndu-se de către  stat  mărfurile  de 
primă necesitate, inclusiv pîinea şi lactatele. Cerem restabilirea deplină a înlesnirilor 
acordate participanţilor la Marele război pentru apărarea Patriei.

Trebuie menţinut sistemul de subvenţii pentru tineretul studios. Să li se acorde 
familiilor  studenţeşti  credite  avantajoase pe  termen  lung,  în  cantinele  şcolare  şi 
studenţeşti să menţină preţurile reduse.

Politica  de  luptă  împotriva  şomajului  întru  folosirea  completă  a  forţelor 
disponibile trebuie să includă crearea unor noi locuri de muncă, a unor sisteme de 
recalificară a celor concediaţi şi de consultare a lor, organizarea lucrărilor publice. 
Statul trebuie să garanteze plasarea în cîmpul muncii via absolvenţilor instituţiilor de 
învăţămînt superior şi mediu de specialitate, ai şcolilor tehnico-profesionale.

Lupta împotriva criminalităţii, a corupţiei şi speculaţiei ce bîntuie în societate se 
înscrie  la  prim-planul  priorităţilor  de  stat.  Reforma  organelor  de  drept  în  scopul 
asanării  lor  e  o  chezăşie  a  realizării  cu  succes  a  Programului  complex  de  luptă 
împotrivă criminalităţii.

Avem certitudinea că garanţiile sociale de bază şi principiului responsabilităţii 
sociale a statului trebuie fixate în noua Constituţie a Republicii.

ÎN  SFERA  ORGANIZĂRII  STATALE  ŞI  A  RELAŢIILOR 
INTERETNICE

Blocul  pledează  pentru  consolidarea  Republicii  Moldova  ca  stat  suveran  şi 
independent. Reprobăm cu fermitate orice tendinţe unioniste.

Ne  pronunţăm  pentru  dreptul  inalienabil  al  moldovenilor  de  a-şi  păstra 
specificul  naţional,  etnonimul  moldoveni  şi  autoglotonimul  limba  moldovenească 
(fără să tăgăduim identitatea ei cu cea română).

Pledăm pentru o Moldovă cu adevărat democratică, stat în care vor fi respectate 
pe  deplin  interesele  omului  truditor.  Sîntem  pentru  o  autentică  putere  populară. 
Oamenii muncii trebuie să fie reprezentaţi de ei înşişi în organele puterii de stat, fără a 
se limita doar la înaintarea şi alegerea deputaţilor.

Dorim să punem capăt dezmembrării  teritoriale a Moldovei şi să-l restabilim 
integritatea în baza dialogului şi a compromisului, ţinînd seamă de interesele legitime 
ale tuturor părţilor.

Doar luînd în consideraţie şi interesele minorităţilor naţionale, fapt ce presupune 
recunoaşterea caracterului polietnic şi policultural al societăţii moldoveneşti,  putem 
obţine pace civică şi stabilitate  politică în republica noastră.  Găsim de cuviinţă că 
trebuie să fixăm în noua Constituţie caracterul polietnic al Statului moldovenesc.

Eforturile  depuse  pentru  a  extinde  cunoaşterea  limbii  moldoveneşti,  pentru 
însuşirea ei  în grădiniţe,  şcoli  medii  şi de învăţămînt superior, pentru amplificarea 
funcţiilor ei sociale, fapt asupra căruia vom stărui în mod deosebit, nu trebuie însoţite 
de excese, cum, ar fi concedierea persoanelor care nu posedă limba de stat, oprelişte 
în calea avansării lor etc. Legislaţia lingvistică trebuie revizuită în direcţia liberalizării 
ei.

Deputaţii blocului vor persevera în asigurarea dreptului fiecăruia de a-şi alege 
limba  de  instruire  şi  educaţie,  în  curmarea  politicii  discriminatorii  de  lichidare  a 



sistemului de instruire şi educaţie în limba rusă.
Pledăm  pentru  susţinerea  de  către  stat  a  dezvoltării  naţional-culturale  a 

minorităţilor naţionale din Moldova – a ucrainenilor, ruşilor, găgăuzilor, bulgarilor, 
evreilor, polonezilor ş. a.

Condamnăm politica ateismului de stat şi pledăm pentru libertatea conştiinţei şi 
a confesiunii, ce trebuie sa se îmbine cu traducerea consecventă în viaţă a principiului 
separării bisericii de stat şi al neamestecului statului în treburile bisericii.

Ne  pronunţăm  pentru  independenţa  Bisericii  Ortodoxe  Moldoveneşti  şi 
menţinerea statutului ei canonic actual.

ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR EXTERNE

Blocul  militează  pentru  dezvoltarea  relaţiilor  Republicii  Moldova  cu  toate 
statele  lumii  în  baza  unei  colaborări  echitabile  şi  reciproc  avantajoase.  Interesele 
naţionale şi apărarea lor vor servi drept motiv definitoriu în politică externă.

Răspunderea  faţă  de  popor  presupune  restabilirea  şi  dezvoltarea  continuă  a 
următoarelor valori colective fundamentale:  memoria noastră istorică, pacea civică, 
egalitatea în drepturi a naţiunilor, echitatea socială.
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