
Platforma electorală a Partidului Ecologist „Alianţa Verde” din 
Moldova

(Alegeri parlamentare 1994)

În  condiţiile  adîncirii  în  continuare  a  crizei  politice,  economice  şi  morale 
deteriorarea puternică a mediului a devenit o problemă socială acută, care afectează 
puternic  calitatea  vieţii,  ceea  ce  se  manifestă  în  creşterea  morbidităţii  în  rîndul 
populaţiei,  scăderea  capacităţii  imunologice  a  tineretului  şi  copiilor,  apariţia  unor 
patologii  noi,  toate  acestea  periclitînd  însuşi  fondul  genetic  al  neamului  şi  însăşi 
supravieţuirea.

Pornind de la aceste realităţi sumbre şi fiind conştient şi îngrijorat de agravarea 
situaţiei ecologice, economice şi politice în Republică, cît şi de incapacitatea actualei 
conduceri  a  ţării  de  a  face  faţă  acestei  situaţii,  exprimându-şi  adeziunea  faţă  de 
principiile expuse în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Partidul Ecologist 
«Alianţa Verde» din Republica Moldova, încadrîndu-se în campania electorală, vine 
cu următoarele propuneri:

ÎN DOMENIUL ECOLOGIC

− considerarea  tuturor  unităţilor  de  producţie  şi  a  regiunilor  administrative  drept 
ecosisteme naturale, care să fie gospodărite pe criterii ecologice, trecîndu-se astfel 
la administraţia ecologică;

− accelerarea  regenerării  ciclurilor  biosferice  în  scopul  dinamizării  proceselor  de 
producere a biomasei necesare vieţii umane;

− limitarea şi prevenirea poluărilor de orice natură, includerea costului mediului în 
preţul produselor realizate;

− stimularea şi promovarea liberei iniţiative prin adoptarea unor legi care să asigure 
administraţia ecologică a teritoriilor;

− scoaterea din circuitul producţiei agricole a terenurilor erodate şi transformarea lor 
în păşuni şi păduri, extinderea suprafeţelor ocupate de păduri pînă la 400,000 ha 
(12  la  sută  din  suprafaţa  totală  a  ţării)  pe  contul  terenurilor  erodate  şi  prin 
extinderea fîşiilor de protecţie;

− interzicerea  utilizării  apelor  arteziene  cu  excepţia  celor  folosite  în  scopuri 
menagere (apă potabilă);

− elaborarea  unui  sistem  de  cote  raţionale,  ştiinţific  fundamentate  şi  ecologic 
inofensive de extragere a minereurilor utile;

− implementarea  mecanismului  economic  în  domeniul  exploatării  resurselor 
naturale, formarea de fonduri ecologice, centrale şi locale, obţinerea alocării a 5 la 
sută din venitul naţional pentru protecţia naturii;

− crearea  poliţiei  ecologice  în  cadrul  poliţiei  municipale  şi  a  unei  reţele  de 
inspectorate ecologice.

ÎN DOMENIUL POLITIC

− adoptarea unei Constituţii,  care ar asigura democraţia  bazată  pe pluralismul de 
opinii  fundamentale  politice  în  conformitate  cu  Declaraţia  Universală  a 
Drepturilor Omului;

− introducerea de măsuri eficiente pentru a împiedica instaurarea în Moldova a unui 
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regim totalitar, de dictatură sau autoritar;
− promovarea fermă a politicii de realizare a unui stat de drept, de separare a celor 3 

puteri: legislativă, executivă şi judiciară;
− sprijinirea eforturilor altor forţe politice din ţară pentru obţinerea suveranităţii şi 

integrităţii autentice a Moldovei, problema Transnistriei şi a localităţilor populate 
masiv  de  găgăuzi  urmînd  a  fi  soluţionată  prin  intermediul  ONU  şi  a  altor 
organisme internaţionale;

− retragerea neîntîrziată şi necondiţionată a armatei 14 de pe teritoriul Moldovei;
− excluderea amestecului vreunui stat în treburile interne ale ţării;
− promovarea unei politici externe de pace, şi colaborare cu toate statele de orientare 

democratică, îndeosebi cu cele din regiunea Mării Negre şi din imediata apropiere, 
extinderea  şi  adîncirea  integrării  economice  şi  culturale  cu  România;  ne 
pronunţăm pentru federaţii  statale regionale, pentru comunităţi de state de tipul 
Consiliului European;

− ne exprimăm pentru colaborarea cu toate grupurile şi păturile sociale, indiferent de 
apartenenţă etnică, religioasă şi profesională;

− acţionăm pentru  renaşterea  spirituală  a  poporului  pe  baza  mortalei  creştine,  a 
valorilor general-umane şi a tradiţiilor naţionale.

ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Fiind conştienţi  de faptul  că  proprietatea de stat  asupra resurselor  naturale  nu 
permite o gospodărire judicioasă a resurselor naturale, ci din contra, duce la irosirea 
prădalnică  a  acestora,  considerăm  că  numai  o  reformă  economică  eficientă  şi 
ameliorarea pe baza acesteia a economiei naţionale pot permite soluţionarea în bune 
condiţii  a  problemei  ecologice,  criza  ecologică  putînd  fi  aplanată  prin 
autodeterminarea tuturor  factorilor  implicaţi  în procesul  de producţie  şi  impunerea 
unui riguros control de stat. Atît timp cît lipseşte o strategie economică clară elaborată 
pe  baza  unei  profunde  analize  competente  a  situaţiei  economice putem  aştepta 
schimbări palpabile în bine atît în nivelul de trai al populaţiei; cît şi în starea ecologică 
pe ansamblul ţării.

PARTIDUL ECOLOGIST ACŢIONEAZĂ PENTRU:

− revenirea  treptată  la  economia  de  piaţă  şi  ecologizarea  întregii  activităţi 
economice;

− aplicarea  unui  sistem  de  impozite  avantajos,  diferenţiat,  menit  să  stimuleze 
producţia de bunuri de consum, inclusiv crearea de noi locuri de muncă;

− intensificarea  producţiei  prin  reducerea  consumurilor  de  energie  şi  de  materii 
prime  pe  unitate  de  produs  şi  sprijinirea  acţiunilor  menite  să  îmbunătăţească 
situaţia socială a populaţiei;

− promovarea unei industrii  moderne,  structurate  pe exigenţe  ecologice ferme cu 
folosirea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific;

− împroprietărirea  urgentă  a ţăranilor  în condiţii  benevole  şi  gratuite  cu sprijinul 
acordat de stat;

− reexaminarea Codului Funciar în scopul asigurării accesului la un număr mai mare 
de cetăţeni la loturi de pămînt, crearea în acest scop a unor fonduri funciare de 
rezervă;

− stimularea  deschiderii  de  întreprinderi  de  prelucrare  a  produselor  agricole  şi 



meşteşugăreşti în mediul rural.

ÎN DOMENIUL SOCIAL

Politica socială a ecologiştilor este îndreptată spre edificarea unei societăţi, care 
să ofere fiecărei persoane condiţii şi şanse de protecţie socială:

− ne  pronunţăm  pentru  asigurarea  libertăţii  activităţii  intelectuale,  sprijinirea 
materială a uniunilor de creaţie a instituţiilor de cultură, ştiinţă şi învăţămînt;

− vom  acţiona  pentru  reorganizarea  asistenţei  medicale  şi  sociale  într-o  viziune 
umanistă şi eficientă;

− suntem conştienţi de faptul că edificarea unei societăţi de nonviolenţă este posibilă 
prin trecerea de la monolog la dialog, de la discriminare la egalitatea în drepturi, 
de la egoism la altruism, de la căutarea de duşmani la căutarea de prieteni;

− vom acţiona energii pentru combaterea corupţie şi întronarea echităţii în acordarea 
de privilegii, reducere considerabilă a aparatului structurilor de stat, combaterea 
nepotismului şi a altor fenomene sociale negative;

− vom  depune  eforturi  pentru  adoptarea  de  legi  pentru  susţinerea  păturilor 
socialmente vulnerabile,  indexarea lunară a salariilor  pînă la nivelul coşului de 
consum;

− vom promova o politică rezonabilă in domeniul şomajului.
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