
Platforma Electorală a Partidului Democrat Agrar din Moldova
(Alegeri parlamentare 1994)

Alegerile  actuale  pentru  ţara  noastră  reprezintă  una  din  ultimele  şanse  de  a-şi  păstra 
independenţa, posibilitatea dezvoltării civilizate. P.D.A.M. declară cu toată răspunderea: scopul 
nostru  e  făurirea  unui  stat  democratic  de  drept,  stabil  din  punct  de  vedere  economic  şi 
independent, care să fie casă comună pentru toţi oamenii ce trăiesc aici.

Programul complex anticriză propus de noi este orientat nu numai spre locuitorii de la sate 
şi lucrătorii din complexul agroindustrial, el asigură echilibrul intereselor celor mai largi pături 
ale populaţiei indiferent de apartenenţa lor naţională, socială profesională, limbă, confesiune.

Partidul Democrat Agrar apără consecvent poziţia şi principiile sale şi se pronunţă pentru 
restabilirea  relaţiilor  întrerupte  în  perioada  activităţii  guvernelor  Druc-Muravschi,  cînd  în 
favoarea intereselor înguste de grup, unioniste se săvîrşeau acţiuni care au condus la conflict 
armat, la destrămarea economiei, la scăderea bruscă a nivelului de trai al populaţiei.

Partidul Democrat Agrar din Moldova consideră că dezvoltarea civilizată a republicii este 
posibilă  numai  pe  baza  înţelegerii  civice,  naţionale  şi  sociale,  consolidării  tuturor  forţelor 
sănătoase ale societăţii.

Fiind devotat principiilor democratice, P.D.A.M. respinge orice manifestări de intoleranţă 
naţională.  Noi  nu  acceptăm rezolvarea  problemelor  litigioase  prin  metode  forţate,  principiul 
nostru este menţinerea înţelegerii civice, soluţionarea conflictelor din stat pe cale paşnică.

Noi pledăm pentru renaşterea culturii naţionale a moldovenilor, pentru crearea de condiţii 
în vederea consolidării şi dezvoltăm tuturor celorlalte culturi şi tradiţii naţionale ale popoarelor 
republicii noastre, pentru interacţiunea şi îmbogăţirea lor reciprocă.

Partidul Democrat Agrar din Moldova va asigura adoptarea cît mai urgentă a Constituţiei 
Republicii.  În  procesul  reformei  juridice  Partidul  Democrat  Agrar  se  va  strădui  să  obţină 
asigurarea  legislativă  a  formării,  întăririi  şi  dezvoltării  pe  termen  lung  a  noilor  mecanisme 
economice, acordarea de garanţii egale tuturor formelor de proprietate.

Noi  considerăm  necesar  a  ridica  autoritatea  puterii  de  stat.  În  acest  scop  P.D.A.M. 
intenţionează să vină cu o iniţiativă care ar contribui la învingerea birocratismului, la creşterea 
eficienţei activităţii organelor de stat, publicităţii ei. În scopul obţinerii unor rezultate pozitive în 
lupta  contra  mafiei  şi  corupţiei  vom lua  măsuri  privind  întărirea  organelor  de  drept,  pentru 
creşterea prestigiului muncii lucrătorilor din aceste organe.

P.D.A.M. pledează  pentru descentralizarea  puterii  de stat,  pentru ridicarea  autorităţii  şi 
activizarea organelor de autoadministrare locală, pentru independenţa economică a zonelor şi, în 
ultima instanţă, pentru intensificarea bazelor democratice ale vieţii sociale în ansamblu.

P.D.A.M. consideră reforma economică drept temelie a făuririi unui stat puternic şi stabil. 
Strategia noastră este formarea unei economii de piaţă cu orientare socială. Principiile ei de bază 
sînt următoarele:

• intensificarea orientării sociale a concepţiei de stat a reformei economice;
• crearea unui regim dintre cele mai favorabile producătorilor de bunuri materiale şi de valori 

spirituale;
• accelerarea procesului de privatizare, înfăptuirea lui pe o bază juridică bine organizată.

În calitate de măsuri concrete privind realizarea acestei strategii noi preconizăm:
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În sectorul agrar:

• formarea consecventă a unui sistem economic, care în mod raţional ar îmbina întreprinderi 
mici, mijlocii şi mari de diferită specializare şi forme de proprietate;

• accelerarea procesului de atribuire pe cale juridică tuturor persoanelor a pămîntului şi a părţii 
de patrimoniu, stabilite de legislaţia republicii;

• crearea unui mecanism eficient de reglementare a relaţiilor funciare ce ar include condiţiile şi 
modul de moştenire, transmitere şi ipotecare a terenurilor;

• acordarea ţăranilor a dreptului real de a-şi alege de sine stătător formele de gospodărire;
• elaborarea unui program de susţinere de către stat a agriculturii în perioada de tranziţie.

În industrie:

• adoptarea unui program de stat complex ce ar prevedea menţinerea principiului prioritar al 
reorganizării  structurale,  precum şi  crearea  unui  mediu  economic  sănătos  pentru  toate 
întreprinderile industriale;

• crearea unor mecanisme eficiente de implimentare în producţie a realizărilor moderne ale 
progresului tehnico-ştiinţific, a tehnologiilor capabile să le înlocuiască pe cele importante 
şi care economisesc resursele de energie;

• extinderea drepturilor colectivelor de muncă la privatizarea bunurilor întreprinderilor.

Noi vom promova o politică consecventă de atragere în economia republicii a investiţiilor 
străine pe calea organizării  vînzării  unei părţi din acţiunile holdingurilor de stat şi grupurilor 
holding, vom contribui la deschiderea în Moldova de sucursale a băncilor străine, la accelerarea 
lucrărilor de creare a zonelor economice libere.

P.D.A.M. va pleda în viitorul parlament pentru elaborarea şi realizarea unui program de 
stat  privind  utilizarea  forţei  de  muncă  a  populaţiei,  stimularea  întreprinderilor  industriale  ce 
înfiinţează filiale în localităţile săteşti, pentru perfecţionarea sistemului de reciclare a cadrelor, 
ţinîndu-se cont de schimbările structurate ce au loc în economie. P.D.A.M. îşi propune să lupte 
cu sărăcia, să ia măsuri privind apărarea drepturilor femeilor,  îmbunătăţirea condiţiilor lor de 
muncă,  să coordoneze mărirea pensiilor cu costul coşului minim de consum, să susţină activ 
tineretul şi să asigure accesul tuturor la învăţămînt şi pregătirea profesională.

Partidul  Democrat  Agrar  din  Moldova  pledează  pentru  menţinerea  învăţămîntului  şi 
asistenţei medicale gratuite. Dezvoltarea instituţiilor preşcolare gimnaziilor, liceelor particulare, 
introducerea  învăţămîntului  superior  cu  plată,  precum  şi  a  medicinei  prin  asigurare  noi  o 
concepem numai în calitate de forme adăugătoare la cele deja existente.

Vom asigura o susţinere amplă culturii,  ştiinţei şi sportului, suntem pentru depolitizarea 
vieţii sociale şi culturale a societăţii, crearea condiţiilor pentru un dialog productiv şi cu drepturi 
egale între toate culturile ce s-au creat istoriceşte în această zonă, acordarea garanţiilor de acces 
tuturor  inclusiv  păturilor  cel  mai  puţin  asigurate  ale  populaţiei,  la  patrimoniul  cultural  al 
republicii,  stimularea  mecenatului  şi  a sponsorizării  complexului  social-cultural  şi  sportiv  cu 
păstrarea finanţării lui din buget.

Dînd  o  deosebită  importanţă  rezolvării  problemelor  ecologice  în  republică  P.D.A.M. 
intenţionează cu ajutorul unui sistem de măsuri complexe de proporţii mari cu caracter legislativ, 
economic, educativ să obţină o îmbunătăţire substanţială a situaţiei ecologice în republică.

Noi  ne-am îmbogăţit  cu experienţa  activităţii  parlamentare,  ne-am consolidat  şi  ne-am 
extins considerabil  baza socială.  În rîndurile noastre se numără ţărani,  muncitori,  intelectuali, 
veterani şi tineret.
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