
Platforma electorală a Partidului Reformei
(Alegeri parlamentare 1994)

Partidul  Reformei  consideră  că  astăzi  pentru  Republica  Moldova  principala 
preocupare este rezolvarea problemei economice. Partidul Reformei şi-a propus drept 
scop crearea condiţiilor necesare pentru formarea, consolidarea şi protejarea păturii 
sociale mijlocii de oameni înstăriţi, care sunt garantul stabilităţii şi independenţei ţării. 
Un stat este bogat şi stabil doar atunci cînd majoritatea cetăţenilor sunt bine asiguraţi, 
de aceea noi vom propune o legislaţie şi un guvern care să permită cetăţenilor ţării 
noastre să-şi poată asigura ei singuri bunăstarea, fără a depinde de cei de la conducere. 
Ne vom concentra deci forţele şi voinţa politică pentru a atinge următoarele scopuri:

1. ÎN SFERA ECONOMICĂ

• egalizarea  în drepturi  a  proprietăţii  private  cu  cea  de  stat,  consfinţirea 
constituţională şi prin lege a dreptului sacru al omului asupra proprietăţii – pămînt, 
imobile, capital, asupra rodului muncii şi valorii individuale; privatizarea reală ca 
mijloc de refacere a economiei şi nu de risipire a avuţiei naţionale. Noi vom cere 
revizuirea  Programului  de Stat  de Privatizare  pentru a  asigura o armonie  între 
interesul economic, care este primordial, şi echitatea socială;

• extinderea sectorului privat, a cărui cotă-parte în timpul apropiat trebuie să devină 
dominantă în avuţia naţională a ţării;

• o  nouă  politică  a  investiţiilor,  orientarea  investiţiilor  străine  şi  a  sprijinului 
financiar extern spre sectorul privat al economiei;

• promovarea  unei  politici  impozitare  stimulative pentru  unităţile  economice, 
acordarea de înlesniri fiscale. Cotele impozitelor în Moldova urmează a fi stabilite 
sub nivelul acceptat în toate ţările vecine, ceea ce ar atrage investiţii masive din 
exterior;

• noi locuri de muncă prin crearea de întreprinderi cu capital privat, mixt şi străin, 
aplicarea  tehnologiilor  avansate  în  sfera  agricolă,  industrializarea  agriculturii, 
diversificarea şi lărgirea considerabilă a serviciilor, descentralizarea industriei şi 
crearea de mici unităţi industriale în localităţile rurale ş.a.;

• crearea pieţei financiare libere şi susţinerea instituţiilor bancare private;
• diversificarea  surselor  de  energie  în  primul  rînd  pentru  mediul  rural  şi  în 

agricultură prin valorificarea potenţialului natural existent;
• legiferarea dreptului  proprietăţii  private asupra pămîntului cu păstrarea oricăror 

forme eficiente de asociere a producătorilor agricoli, crearea unui sistem financiar 
agricol  şi  a unei reţele  generale  de servicii  în agricultură  care să includă toate 
procesele de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor;

• crearea  şi  sprijinirea  în  toate  domeniile  economiei  naţionale  a  întreprinderilor 
model în baza capitalului privat;

• refacerea  bazei  materiale  şi  amplificarea  potenţialului  transporturilor, 
comunicaţiilor  şi  sferei  informaţionale  şi  conectarea  acestor  sisteme  la  reţelele 
europene şi internaţionale;

• formarea şi educarea corpului  managerial  eficient,  competent  şi responsabil,  în 
toate domeniile şi regiunile ţării. Protecţia juridică, economică, politică şi morală a 
proprietarilor şi managerilor.
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2. ÎN DOMENIUL SOCIAL

• reforma  cardinală  a  sistemului  de  salarizare,  participarea  personalului  la 
distribuirea veniturilor şi garantarea unui salariu minim celor ce muncesc;

• revizuirea sistemului de protecţie şi asigurare socială şi acordarea ajutorului social 
cu adresă concretă copiilor, bătrînilor, handicapaţilor, iar pe un termen restrîns – 
şomerilor şi repatriaţilor;

• crearea unui sistem de asistenţă medicală de stat, prin asigurări şi privat, eficient şi 
modern;

• reforma învăţămîntului şi creşterea alocaţiilor bugetare şi a investiţiilor private în 
domeniul instruirii şi culturii;

• reorientarea cercetărilor ştiinţifice spre investigaţiile aplicate cu efect nemijlocit în 
economia naţională;

• liberalizarea presei;
• revigorarea morală a societăţii prin susţinerea de către stat, structurile private şi 

organizaţiile obşteşti a cultelor, respectînd dreptul la libertatea credinţei.

3. ÎN DOMENIUL POLITICII INTERNE A STATULUI

Partidul  Reformei  pledează  pentru  transformarea  Republicii  Moldova într-un 
stat de drept sau unitar, suveran şi independent. Noua constituţie a republicii trebuie 
să reglementeze condiţii favorabile pentru crearea unui stat în care puterea supremă să 
aparţină legii,  în care legea să fie deasupra statului,  în care legea să dicteze,  fiind 
expresia voinţei generale a populaţiei.

Drepturile  şi  libertăţile  fundamentale  ale  omului:  politice,  civile,  economice, 
sociale  şi  culturale,  trebuie  nu  numai  declarate,  ci  şi  asigurate  şi  garantate  prin 
mecanisme  politico-juridice,  cum  ar  fi  Curtea  Constituţională,  Judecătoria 
administrativă, Avocatul poporului.

Reforma  sistemului  judiciar  trebuie  să  ducă  la  independenţa  reală  a 
judecătorilor, la asigurarea dreptului cetăţenilor de a ataca în instanţa judecătorească 
orice act administrativ sau orice acţiune a funcţionarilor de orice nivel care îi lezează 
în drepturi.

Partidul  Reformei  consideră  integritatea  teritorială  a  ţării  drept  o  sarcină  de 
importanţă  majoră.  Teritoriul  ţării  poate  fi  împărţit  numai  în  unităţi  administrativ-
teritoriale, Transnistriei şi localităţilor compact populate de găgăuzi li se vor garanta 
un statut juridic în baza descentralizării puterii de stat şi autonomiei locale.

Partidul consideră necesară efectuarea reformelor în baza unei noi organizări a 
teritoriului  republicii,  deoarece,  realizîndu-se  în  baza  structurii  actuale,  ele  vor  fi 
ineficiente, nu vor conduce la rezultatele dorite, nu vor permite crearea unor centre 
regionale dezvoltate din punct de vedere economic şi social. Numai în baza unei noi 
organizări  administrativ-teritoriale  va  fi  posibilă  realizarea  principiului 
descentralizării puterii de stat şi autonomiei locale, principii care vor asigura dreptul 
colectivităţilor locale de a-şi administra de sine stătător problemele de interes local.
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