
Platforma electorală a Blocului Ţăranilor şi Intelectualilor
(Alegeri parlamentare 1994)

Necesitatea  unor  schimbări  urgente  şi  serioase  în  societatea  noastră  nu  mai 
trebuie dovedită nimănui.

Sărăcia bîntuie în casele oamenilor după un an bogat de rod, criminalitatea ne 
primejduieşte  ca niciodată  moralitatea,  viaţa  şi  avuţia,  fărădelegea şi  corupţia  s-au 
cuibărit  în cabinetele celor suspuşi,  războiul ne mal pîndeşte de dincolo de Nistru. 
Toate acestea şi alte nevoi ce le întîlniţi zi de zi stat legate nu numai de aflarea noastră 
în cadrul imperiului sovietic, care s-a prăbuşit, dar şi de neputinţa (şi nedorinţa) celora 
care ne cîrmuiesc azi de a înfăptui la vreme reformele necesare. Cîrmuitorii de azi sînt 
aceiaşi care ne-au cîrmuit şi ieri, doar că azi ei flutură drapelul independenţei, pentru a 
se menţine la putere. Azi huzuresc de bine doar cercurile mafiote, care, sub lozincile 
privatizării  şi  trecerii  la  economia  de  piaţă,  au  prădat  o  bună  parte  din  bogăţia 
poporului nostru.

Ca să trăim altfel ne trebuie în primul rînd un Parlament cu oamenii care vor cu 
adevărat schimbări, şi care sînt capabili de a le gîndi şi a le organiza cît mai bine în 
interesul întregii societăţi.

Noi  nu  sîntem  pentru  schimbări  de  dragul  schimbărilor,  ci  doar  pentru 
schimbări, care şi-au dovedit eficienţa şi in alte părţi şi care pot să îmbunătăţească 
viaţa fiecărui cetăţean în parte.

CE PROPUNEM NOI? ÎN AGRICULTURA

- să  se  desfăşoare  privatizarea  reală  la  sate,  astfel  încît  toţi  cetăţenii,  care  au 
dreptul prin lege la cota lor parte de pămînt, să-şi primească în cel mal scurt 
timp titlul de proprietate asupra cotei lor din averea gospodăriei (întreprinderii) 
date. Numai în  aceste condiţii oamenii satului să-şi aleagă el înşişi modul de 
folosire  şi  lucrare  a  pămîntului  şi  de  realizare  a  muncii  lor  (în  colectiv,  în 
asociaţie cu alţii, în gospodării ţărăneşti individuale sau altfel);

- statul să susţină sectorul agrar, impozitîndu-l într-un volum nu mai mare decît o 
treime  din  costul  producţiei,  scutind  de  impozite  pe  un  termen  de  doi  ani 
gospodăriile  ţărăneşti  individuale,  asigurîndu-le  cu  tehnică  şi  credite  pentru 
lucrările agricole.

- să se creeze condiţii favorabile pentru dezvoltarea industriei mici de prelucrare a 
producţiei agricole.

ÎN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, TRANSPORT

- să  se  urgenteze  împroprietărirea  cetăţenilor,  oferindu-se  priorităţile  necesare 
membrilor colectivelor de muncă; să se creeze condiţii economice egale pentru 
întreprinderile de stat şi cele particulare;

- să  se  la  măsuri  care  să  protejeze  industria  naţională  (a  materialelor  de 
construcţii, uşoară, electrotehnica, constructoare de utilaj şi aparate etc.) şi să se 
efectueze  restructurări  care  să-l  micşoreze  dependenţa  de  materia  primă  şi 
resursele energetice importate;

- să se restructureze modul de dirijare a întreprinderilor de stat.

http://www.  alegeri  .md  

http://www.alegeri.md/
http://www.alegeri.md/
http://www.alegeri.md/


ÎN ENERGETICA

- să se elimine dependenţa aproape totală de un singur furnizor de combustibil; 
integrarea în sistemul energetic european, în special prin construcţia liniilor de 
înalt  voltaj;  retehnologizarea  sectoarelor  care  consumă  multă  energie, 
gazificarea.

MENTINÎND  RELAŢIILE  ECONOMICE  CONVENABILE  CU 
STATELE DIN CADRUL C.S.I.

- să fie stimulată colaborarea economică cu statele din Vest. în primul rînd cu 
România.

ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT, ŞTIINŢA, OCROTIREA SĂNĂTĂŢII, CULTURĂ

- să se asigure un nivel cuvenit al finanţării învăţămîntului şi asistenţei medicale 
gratuite, ştiinţei;

- ă fie susţinută dezvoltarea învăţămîntului şi asistenţei medicale private;
- să se creeze condiţii necesare de activitate pentru valorile culturale, ştiinţifice, 

tehnice, şi pedagogice, oprind astfel plecarea lor peste hotare.

ÎN ADMINISTRAŢIE

- să se reducă substanţial aparatul administrativ şi cheltuielile pentru întreţinerea 
lui prin trecerea la sistemul de judeţe, municipii şi comune, folosit cu succes în 
majoritatea  ţărilor  europene;  cu această  reformă le-am oferi  organelor  locale 
autonomia şi  posibilităţile  financiare  necesare pentru amenajarea şi  îngrijirea 
satelor  şi  oraşelor noastre,  pentru rezolvarea  mai  operativă a problemelor  cu 
care se confruntă ele;

- să fie schimbată structura şi funcţiile guvernului şi ministerelor, restrîngîndu-se 
treptat funcţiile de comandă ale acestora;

- să se mărească ponderea femeilor în administraţia de stat.

ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE A POPULAŢIEI

- familiile cu mulţi copii, orfani, handicapaţi, pensionarii, tinerii şi şomerii să fie 
asiguraţi cu un nivel de viaţă cuvenit, în acest scop să fie modificate legile cu 
privire la protecţia socială, mărirea şi indexarea pensiilor, burselor, subvenţiilor, 
a ajutorului  pentru şomaj.  În aşa fel  ca  ele  să corespundă coşului minim de 
consum;

- să se organizeze recalificarea şomerilor, iar tinerilor să li se asigure de către stat 
locuri de muncă;

- să  fie  efectuată  reindexarea  depunerilor  băneşti,  ale  populaţiei  la  casele  de 
economii de pînă la l ianuarie 1992;

- să se ofere dreptul la o cotă-parte de pămînt lucrătorilor din învăţămînt, cultură, 
ocrotirea  sănătăţii  şi  altor  intelectuali,  părinţii  cărora   au fost  expropriaţi  de 
pămînt în timpul colectivizării forţate;

- să se asigure vacanţe pe timpul sărbătorilor de lamă şi de Paşti, ca în toate ţările 
europene, şi concedii pentru cadrele pedagogice pe durata vacanţei de iarnă şi 



de vară a elevilor şi studenţilor;
- femeile să fie ocrotite suplimentar prin:

a) crearea unui departament de stat pentru problemele femeilor;
b) garantarea prin lege a păstrării locului de muncă pe durata ultimilor 3 ani de 

muncă pînă la ieşirea la pensie.

LEGILE DE COMBATERE A CORUPŢIEI ŞI CRIMINALITĂŢII

- să fie aplicate nu numai cetăţenilor simpli, ci şi celor care cîrmuiesc sau deţin 
puterea  banului;  veniturile  lor  să  fie  supuse  controlului  financiar,  în  baza 
declaraţiei de venituri;

- poliţia şi carabinierii să ocrotească liniştea şi ordinea tuturor cetăţenilor în mod 
egal,  nu doar  concentraţi  în  zonele  de  activitate  şi  odihnă  a  reprezentanţilor 
administraţiei centrale şi raionale.

Pentru a  se  potoli  patimile  separatiste  dincolo  de  Nistru  şi  în  raioanele 
populate de găgăuzi

- propunem formarea unor unităţi  teritorial-administrative (municipiul Tiraspol, 
raioane  populate  preponderent  de  moldoveni,  ucraineni  şi  ruşi  –  în  stînga 
Nistrului,  judeţul  Comrat),  cu  statut  special  de  administrare  (bugete  proprii 
formate direct din impozite, reprezentare echitabilă în organele supreme de stat, 
folosirea în administraţie, alături de limba română, a limbilor ucraineană, rusă, 
găgăuză, şi bulgară în conformitate cu legislaţia în vigoare).

În ansamblul lor toate reformele – economice, politice, sociale şi cultură – sînt 
îndreptate spre obţinerea independentei reale a Republicii Moldova, care se mai afla 
încă în raza de bătaie a tunurilor armatei ruse şi mai este încă dependentă în mare 
măsură de dispoziţiile Moscovei.

Reformele sînt de neocolit. Să nu daţi crezare vorbelor despre reîntoarcerea la 
ordinea de mal înainte; Rusia şi celelalte state ale fostei U.R.S.S. sînt şi ele pornite pe 
drumul transformărilor democratice, al economiei de piaţă. A întîrzia în acest proces 
înseamnă a prelungi perioada suferinţelor.

Ca  să  ne  distragă  de  la  problemele  reale  ale  vieţii  noastre  şi  a  se  feri  de 
răspunderea pe care o poartă atît pentru criza în economie, cit şi în cea a politicii, 
actuala putere se dedă speculaţiilor privind imnul şi limba, originea şi numele nostru. 
Să nu ne lăsăm amăgiţi încă o dată, să le cerem socoteală celor care ne-au condus 
pentru felul în care au condus.
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