
Platforma electorală a Partidului Democrat al Muncii din Republica 
Moldova

(Alegeri parlamentare 1994)

Partidul  Democrat  al  Muncii,  în  calitatea  sa  de  formaţiune  social-politică, 
promovează  opţiunile  celor  ce  califică  munca  liberă  şi  creatoare  drept  sursă 
fundamentală de existenţă şi dezvoltare a cetăţeanului şi statului. Pornind de la acest 
deziderat  P.D.M.M.  se  antrenează  în  scrutinul  electoral  parlamentar  1994  cu  idei 
avansate în toate domeniile de activitate: economic, politic, social şi cadre capabile să 
le realizeze.

P.D.M.M. consideră că actualii guvernanţi n-au fost în stare, dar nici n-au dorit 
să asigure independenţa reală a statului, integritatea lui teritorială, o politică externă 
activă şi flexibilă, reforme consecvente şi hotărâte, protejarea reală a populaţiei. Ca 
rezultat avem azi un stat fărîmiţat,  dezastru în economie, iar era mai mare parte ai 
populaţiei trăieşte în mizerie.

În  această  situaţie  tragică  pentru  poporul  nostru  P.D.M.M.  îşi  construieşte 
platforma electorală pe următoarele principii:

- cadre  noi  energice,  cu  o  mentalitate  pragmatică  modernă,  capabile  să 
impulsioneze  reforma  economică  şi  socială,  politica  externă  şi 
restructurarea  administrării  de  stat,  asigure  un  nivel  normal  de  viaţă 
populaţiei.  În  cadrul  P.D.M.M.  activează  oameni  ce  au  demonstrat 
competentă şi rezultate concrete în toate domeniile de activitate: industrie, 
agricultură, politică, sfera socială.

- stat  modern  şi  democratic  de  tip  european.  P.D.M.M.  consideră  că 
decenii la rînd noi am fost excluşi forţat din circuitul de valori general-
umane. Ţinînd cont de tradiţiile strămoşeşti trebuie să acumulăm în cel mai 
activ mod toată experienţa europeană, punînd la temelia statului principiile 
fundamentale ale democraţiei şi libertăţii.

În acest context e nevoie de urgentat adoptarea noii Constituţii ce ar modela 
imaginea politică a statului nostru, ar asigura separarea reală a puterilor, pluralismul 
politic,  libertatea  presei,  respectarea  necondiţionată  a  drepturilor  universale  ale 
omului, indiferent de naţionalitate, opţiune politică, confesiune, soluţionare litigiilor 
din raioanele de est şi de sud ale Republicii Moldova în baza dreptului internaţional 
prin descentralizarea puterii de stat şi lărgirea drepturilor organelor autoadministrării 
locale, respectarea drepturilor etnice.
- politica externă flexibilă orientată spre interesele naţionale.
P.D.M.M. califică actuala politică externă a Republicii Moldova drept inconsecventă, 
nefondată în plan teoretic. P.D.M.M. propune adoptarea în cadrul viitorului legislativ 
a unui document cu caracter programatic,  în care să fie conturate exact priorităţile 
politicii  noastre  externe,  principiile,  respectarea  cărora  ar  asigura  promovarea  şi 
realizarea  intereselor  naţionale  ale  Republicii  Moldova.  În  acest  context  pledăm 
pentru  integrarea  multilaterală  a  Republicii  Moldova  în  comunitatea  europeană  şi 
mondială, păstrarea şi dezvoltarea relaţiilor economice reciproc avantajoase cu ţările 
C.S.I. şi în primul rînd cu statele vecine.

- trecerea  treptată  la  economia  de  piaţă  ţinînd  cont  de  specificul 
Republicii Moldova

P.D.M.M. consideră că orice reformă trebuie efectuat numai în baza păstrării 
potenţialului  economic  creat  de  generaţiile  anterioare.  În  acelaş  timp  imitarea 
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reformelor constituie un grav delict, deoarece tărăgănarea acestor procese conduce în 
mod  implicit  la  îmbogăţirea  ilicită  a  birocraţiei  de stat,  a  grupurilor  mafiotice,  la 
sărăcia totală a majorităţii populaţiei.

P.D.M.M. consideră că nevoie de urgentat:
- împroprietărirea reală populaţiei;
- liberalizarea activităţi; tuturor factorilor economici, stimularea exportului;
- promovarea politicii impozitare flexibile şi stimularea ramurilor prioritare 

ale economiei naţionale:
- crearea  unui  sistem  financiar-bugetar  şi  creditar-monetar  menit  să 

favorizeze  producătorul,  să  consolideze  valuta  naţională,  să  protejeze 
consumatorul;

- încurajarea  pe  toate  căile  a  ramurilor  prioritare  ale  industriei  naţionale 
bazate pe realizările progresului tehnico-ştiinţific;

- realizarea libertăţii depline a ţăranului de a-şi alege formele de activitate, 
susţinerea  eficientă  a  gospodăriilor  ţărăneşti,  consolidarea  tuturor 
realizărilor din complexul agroindustrial, subvenţionarea garantată de către 
stat a agriculturii.

P.D.M.M. consideră că în activitatea economică e absolut necesar să se ţină cont 
de  caracterul  resurselor  naturale,  situaţia  ecologică  şi  demografică,  tradiţiile 
economico naţionale.

- politica socială activă şi promovarea valorilor  general umane.
P.D.M.M. consideră că politica regimului totalitar în domeniul social a rămas 

practic neschimbată pînă astăzi. Pentru a crea premisele de afirmare a spiritualităţii 
noastre şi pentru a nu admite degradarea potenţialului uman este necesar:

- a  crea  condiţii  normale  de  muncă  şi  de  trai  pentru  învăţători,  medici, 
oamenii de cultură şi de ştiinţă, pentru toţi cei ce făuresc valori spirituale;

- a  asigura  cu  o  bază  materială  adecvată  sferele  ocrotirii  sănătăţii, 
învăţămîntului, culturii, ştiinţei, culturii fizice şi sportului;

- a  realiza  un  cadru  favorabil  pentru  valorificarea  talentelor  populare, 
dezvoltarea  artei  profesioniste;  protejarea  monumentelor  de  cultură  şi 
istorie;

- a  promova  o  politică  fermă  de  protejare  a  categoriilor  vulnerabile  ale 
populaţiei: pensionari, handicapaţi, studenţi, familii cu mulţi copii, mame 
singure;

- a  indexa  echilibrat  veniturile,  salariile,  pensiilor,  cît  şi  depunerile 
populaţiei în funcţie de rata inflaţiei. P.D.M.M. consideră drept sarcină de 
neamînat  promovarea  unei  politici  active  spre  satisfacerea  necesităţilor 
vitale ale tineretului, efectuarea unor paşi concreţi de creare a condiţiilor 
de viaţă şi de trai ale tinerilor cetăţeni.

Toate aceste principii sunt irealizabile fără o protejare temeinică a cetăţeanului 
de către stat, fără egalitatea tuturor cetăţenilor în faţa legii şi combaterea hotărîtă a 
criminalităţii şi corupţiei, instaurarea disciplinei şi ordinii elementare.

Partidul  P.D.M.M.  e  conştient  de  faptul  că  toate  formaţiunile  politice  din 
Republica  Moldova  vor  propune  platforme  electorale  atrăgătoare  şi  promiţătoare. 
Avantajul partidului nostru consta în faptul ca noi nu numai ştim ce trebuie făcut, dar 
avem şi oameni  capabili  să realizeze aceste  idei.  Drept dovadă este activitatea lor 
eficientă în actualele condiţii.
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