
Platforma electorală a Partidului Democrat din Moldova
(Alegeri parlamentare 1994)

P.D.M., constituit la 23 decembrie 1990, fiind o formaţiune politică de centru, 
echilibrată, consideră, că actuala criză politică, economică, socială şi spirituală este o 
consecinţă a promovării timide a reformelor, a lipsei de disciplină şi ordine în stat, a 
concreşterii structurilor puterii executive cu elita economiei-fantomă. Criza în fond se 
manifestă prin: dezmembrarea teritorială a Republicii Moldova; ignorarea legislaţiei 
în  vigoare;  tărăgănarea  reformelor  economice,  reducerea  volumului  producţiei; 
creşterea ritmurilor  inflaţiei  scăderea catastrofală  a nivelului  de viaţă  al  majorităţii 
covîrşitoare a populaţiei.

Criza şi urmările el nu ar fi căpătat asemenea proporţii, dacă s-ar fi luat măsuri 
corecte  pentru  prevenirea  lor.  P.D.M.  se  desolidarizează  de  actuala  majoritate 
parlamentară  şi  reprezentanţii  ei  în  structurile  executive  şi  economice,  care  poartă 
vina pentru aprofundarea crizei şi care încă un an în urmă ne asigurau, că prin venirea 
la putere a actualului Guvern criza va fi depăşită. Acest lucru nu s-a întîmplat.

În  actualele  condiţii  precare  P.D.M.,  urmărind  scopul  redresării  situaţiei  din 
republică, va pleda pentru:
- independenţa reală şi integritatea teritorială a Moldovei;
- adoptarea primei Constituţii a Republicii Moldova, care să fixeze că Moldova 

este Patria comună a tuturor cetăţenilor ei, stat suveran, independent, naţional, 
democrat  şi  unitar,  în  care  să  triumfe  supremaţia  Legii,  democraţia 
reprezentativă, pluralismul politic şi economic etc.;

- prima Constituţie a Republicii Moldova neapărat trebuie să conţină dezideratul 
structurii  bicamerale  a  Parlamentului  –  Camera  Deputaţilor  şi  Camera 
Senatorilor,  unde  deputaţii  să  fie  aleşi  pe  platformele  şi  listele  partidelor 
politice,  iar  senatorii  –  în  circumscripţii  teritoriale,  ei  urmînd  să  exprime 
interesele  nemijlocite  ale  alegatorilor  concreţi  a  e  unităţilor  teritorial-
administrative.  Aceasta  structura  va  asigura  şi  echilibrul  intern  al  viitorului 
Parlament;

- crearea unui sistem judecătoresc independent, care să constituie a treia puterea 
reală şi eficientă în stat;

- efectuarea  reformei  teritorial-administrative,  să  facă  reală  descentralizarea 
puterii executive, aprofundarea reformelor economice, optimizarea structurii şi 
ieftinirea  aparatului,  executiv  de  toate  nivelele,  să  faciliteze  administrarea 
eficientă a intereselor locale;

- asigurarea  drepturilor  omului de  orice  etnie  în  baza  legislaţiei  Republicii 
Moldova şi a normelor de drept internaţional;

- soluţionarea  problemelor  grupurilor  etnice  în  baza  descentralizării  puterii, 
autoadministrării  şi  economiei  locale,  a  autonomiei  culturale;  problema 
statutului raioanelor de est ale Moldovei poate fi soluţionată în conformitate cu 
schema Societatea Culturală “Transnistria”: crearea Tiraspol cu statut specific 
pentru etnia rusă, a judeţelor Rîbniţa şi Slobozia, în care să fie asigurate plenar 
drepturile  moldovenilor  şi  ucrainenilor;  problema  raioanelor  de  sud  ale 
Moldovei  poate  fi  soluţionată  în  baza  unui  statut  de  autonomie  culturală  a 
găgăuzilor,  elaborat  împreună  cu  Partidul  Popular Găgăuz,  reieşindu-se  din 
necesitatea  de  păstrare  necondiţionată  a  integrităţii  teritoriale  a  Republicii 
Moldova;
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- adoptarea  Legii  Republicii  Moldova  cu  privire  la  responsabilitatea  pentru 
administrarea în stat;

- adoptarea  doctrinei  militare;  micşorarea  efectivului  militar  pînă  la  9  luni; 
apărarea prin lege a sănătăţii şi demnităţii ostaşului;

— combaterea  hotărîtă  a  criminalităţii  şi  corupţie,  în  care  scop să  fie  revizuite 
unele funcţii ale M.A.I. şi M.S.N în corespundere cu normele statului de drept;

- promovarea susţinuta şi competentă a reformelor economice, drept bază a cărora 
să servească crearea condiţiilor pentru realizarea necondiţionată a Legilor R.M. 
cu privire la proprietate şi la privatizare; deetatizarea hotărîtă a patrimoniului 
naţional  va  facilita  formarea  economiei  mixte  moderne,  bazate  pe  acţiunea 
mecanismelor de reglare ale pieţii;

- împropritărirea  reală  şi  benevolă  a  ţăranilor  şi  a  altor  categorii  de  cetăţeni, 
descendenţi  din  părinţi  care  pînă  la  1947  au  avut  proprietate  funciară  în 
Moldova, înmînîdu-li-se titluri de proprietar; formarea pieţei funciare eficiente;

- crearea unui sistem flexibil de impunere cu două tipuri principale de impozite – 
progresiv  pe  rata  profitului  şi  funciar,  care  să  stimuleze  antreprenorii, 
economiile şi investiţiile; ocrotirea capitalului intern şi străin;

- scutirea  pe  termen  de  3  ani  cu  1/3  din  suma  impozitului  funciar  pentru 
întemeietorii de gospodăriei ţărăneşti individuale;

- statul,  atît  timp  cît  mai  este  proprietar  monopolist,  trebuie  să-şi  asume 
majoritatea cheltuielilor pentru ocrotirea socială a păturilor populaţiei;

- orientarea spre asigurarea pentru păturile socialmente vulnerabile ale populaţiei 
a unui nivel de viaţă de cel puţin 2/3 din coşul de consum; ajutoarea substanţială 
a familiilor tinere cu mulţi copii, a handicapaţilor şi pensionarilor imobili;

- crearea condiţiilor  pentru desfăşurarea activităţii  de producţie  la domiciliu  în 
domeniul artizanatului şi meşteşugăritului;

- asigurarea condiţiilor pentru recalificarea şomerilor;
- acordare de credite preferenţiale pentru construcţia de locuinţe tinerilor şi celor 

care  aşteaptă  de  mulţi  ani  spaţiu  locativ;  crearea  unui  fond  special  pentru 
construcţia de locuinţe , care să fie repartizate gratuit invalizilor, familiilor cu 
mulţi copii şi altor categorii speciale de populaţie;

- compensarea  sumelor  de  comînd  pentru  toţi  bătrînii,  care  au  avut  sumele 
respective la conturile caselor de economii la data de 2 ianuarie 1992; crearea de 
condiţii  pentru  concordarea  mărimii  pensiilor  cu  vechimea  în  muncă  a 
pensionarilor; asigurarea volumului minim gratuit de servicii sociale, inclusiv 
servicii medicale;

- garantarea respectării Legii Republicii Moldova cu privire la indexarea salariilor 
în funcţie de ritmurile inflaţiei;

- conlucrarea echitabilă cu toate statele, integrarea în organismele internaţionale – 
politice  şi  economice,  programele  cărora  nu  vor  ştirbi  interesele  Republicii 
Moldova;

- adoptarea Legilor Republicii Moldova cu privire la învăţămînt şi la ştiinţă care 
să situeze pedagogul – omul de ştiinţa, de cultură şi de artă la nivelul cuvenit 
într-o  societate  civilizată;  păstrarea  şi  dezvoltarea  potenţialului  intelectual  al 
poporului; susţinerea pe toate căile de către stat a activităţii oamenilor de creaţie 
dotaţi; crearea unui fond extrabugetar de protejare a tradiţiilor, obiceiurilor şi 
folclorului;

- ocrotirea  de  ansamblu  a  mediului  înconjurător,  în  care  scop  să  se  instituie 
inspectoratul  Ecologic  Specializat  independent,  care  să  realizeze  în  fapt 



perceperea completă a costurilor poluării mediului ambiant de la vinovaţi.
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