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

Republica  Moldova  este  un  stat  suveran,  independent,  unitar,  indivizibil  şi 
democratic:

− libertatea economică constituie baza libertăţilor politice şi sociale, fiecare cetăţean 
să devină proprietar;

− privatizarea şi deetatizarea sînt chezăşia libertăţii economice, o garanţie a trecerii 
la economia de piaţă;

− cine munceşte bine – să trăiască bine;

− stoparea  declinului  economic  şi  a  inflaţiei,  stabilizarea  economiei  naţionale; 
crearea de noi locuri de muncă;

− politica fiscală ce stimulează creşterea producţiei şi stăvileşte îmbogăţirea pe cale 
ilicită;

− transformări în economie cu un grad sporit de protecţie socială a populaţiei;

− o  reală  protecţie  socială  a  bătrînilor,  handicapaţilor,  familiilor  cu  mulţi  copii, 
mamelor şi copiilor, studenţilor, elevilor;

− respectarea strictă a legilor cu privire la indexarea veniturilor şi a depunerilor în 
băncile de economii;

− indexarea completă a depunerilor în băncile de economii începînd cu anul 1989 
pînă la introducerea monedei naţionale, ţinîndu-se cont de nivelul inflaţiei;

− o legislaţie nouă orientată spre lupta contra corupţiei şi criminalităţii şi sporirea 
eficienţei acestei lupte;

− asigurarea ordinii  şi disciplinei în ţară,  maximumul de securitate pentru fiecare 
cetăţean;

− crearea bazei legislative pentru tragerea oricărui subiect juridic (Guvern, minister, 
departament, comitet executiv ş.a.) la răspundere judecătorească pentru încălcări;

− perfecţionarea activităţii armatei, poliţiei şi forţelor de securitate;

− la posturi  de conducere să fie promovaţi  oameni  competenţi,  oneşti  şi devotaţi 
ţării;

− reducerea cu 50% a aparatului organelor puterii de stat;
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− angajarea  la  lucru  în  instituţiile  de stat  se  efectuează  pe bază  de concurs  prin 
testare;

− relaţii  bune cu toate ţările lumii,  îndeosebi cu cele vecine,  pe baza principiilor 
colaborării reciproc avantajoase, respectului şi neamestecului în treburile interne;

− perspectiva geostrategică şi perspectiva doctrinei militare a Republicii  Moldova 
este  transformarea  ei  în  zonă  demilitarizată,  a  cărei  securitate  se  asigură  de 
garanţii colective;

− pentru agitaţie antistatală în instituţiile de stat – răspundere penală;

− condamnarea separatismului, unionismului şi a ambiţiilor proimperiale;

− soluţionarea  tuturor  problemelor  în  exclusivitate  pe  cale  paşnică,  prin  dialog 
politic;

− condamnarea cu hotărîre a neobolşevismului în dialogul politic şi în general în 
viaţa societăţii; fiecare cetăţean are dreptul garantat la opinie proprie în politică, 
filosofie, artă;

− construirea societăţii civice în conformitate cu normele dreptului internaţional;

− adoptarea  noii  Constituţii  care  ar  garanta  şi  consfinţi  statalitatea  şi  integritatea 
Republicii  Moldova,  drepturile  omului  şi  ale  minorităţilor  naţionale,  libertăţile 
economice, dreptul la proprietate privată ş.a.;

− drepturile şi libertăţile omului sînt sacre şi prioritare, indiferent de convingerile lui 
politice, confesiune, limbă, origine, etnică, sex etc.;

− sîntem stăpîni în casa noastră proprie: am obosit să ne ploconim, am obosit să fim 
gubernie şi nu dorim să fim provincie;

− învăţămîntul, ştiinţa şi cultura sînt prioritare şi în aceste sfere trebuie să se aloce 
investiţii mari;

− renaşterea  spirituală  şi  naţională  a  poporului  moldovenesc  şi  a  minorităţilor 
naţionale;

− renaşterea  şi  dezvoltarea  tradiţiilor  şi  obiceiurilor  ce  semnifică  înţelepciunea 
seculară a poporului;

− Ştefan cel Mare şi Sfînt trebuie să fie figură centrală în imnul de stat al Republicii 
Moldova;

− pentru toate minorităţile naţionale din republică;

− efectuarea în mod eşalonat şi selectiv a atestării privind posedarea limbii de stat, 
ţinîndu-se cont de condiţiile create de către stat pentru studierea ei;



− asigurarea libertăţii creaţiei;

− toate religiile şi confesiunile cu drepturi egale; statul asigură libertatea conştiinţei; 
biserica este separată de stat;

− adoptarea  de  măsuri  urgente  privind  perfecţionarea  activităţii  instituţiilor 
ecologice;

− Republica  Moldova trebuie  să devină o ţară  industrial-agrară  prosperă,  care  să 
aplice tehnologii moderne şi eficiente.
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