
Alegătorule! Votînd pentru comunişti, îţi dai votul pentru un program real de salvare a republicii  
şi poporului!

ZECE PRINCIPII
ale Platformei preelectorale

a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
(Alegeri parlamentare 1998)

1. A opri în termeni scurţi procesele distrugătoare din domeniile social-economic şi spiritual ale 
republicii, a curma cu hotărîre jefuirea şi înrobirea ei.

2. A restabili pe cale exclusv paşnică integritatea teritorială a ţării, a asigura real suveranitatea ei 
economică şi politică, neutralitatea constantă.

3. Utilizînd  structura  existentă  plurivalentă  a economiei,  a  redresa  producţia,  a  organiza 
repunerea în funcţiune a capacităţilor de producţie stopate şi modernizarea lor ulterioară, a 
proteja şi încuraja producătorii din ţară, indiferent de forma de proprietate.

4. A  asigura  rolul  prioritar  al  statului  în  regenerarea  şi  dezvoltarea  economiei,  realizarea 
reformelor cu adevărat utile pentru societate, formarea unei pieţe civilizate.

5. A reface agricultura pe baza actuală reală plurivalentă,  oferind drept de existenţă diferitor 
forme de Organizare a muncii, prevăzute de legislaţia în vigoare. Statul va încuraja activ toate 
formele colective de gospodărire (inclusiv, asociaţiile de ţărani), ca fiind mai rentabile.

6. A realiza o integrare deplină şi eficienta a republicii cu ţările CSI într-o uniune economică şi 
politică  a  statelor  independente  şi  suverane,  a  dezvolta  relaţiile  economice  reciproc 
avantajoase cu alte ţări.

7. A  asigura  un  mod  de  viaţă  demn  populaţiei,  restabilind  treptat  garanţiile  sociale  pentru 
oamenii muncii, realizate în anii Puterii Sovietelor, a lupta pentru instaurarea echităţii sociale.

8. A restabili adevărata democraţie, posibilitatea reală pentru majoritatea oamenilor muncii de a 
administra producţia şi toate procesele sociale direct şi prin intermediul reprezentanţilor lor în 
organele de conducere.

9. A restabili ordinea de drept în societate, a asigura securitatea deplină a cetăţenilor.

10. A exclude definitiv discriminarea după principiul etnic şi cel  lingvistic, asigurînd respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a libertăţii conştiinţei, reieşind din respectul faţă de ortodoxie şi 
alte confesiuni religioase.

Votaţi pentru Partidul Comuniştilor, deci — pentru această Platformă creativă!
Doar împreună vom face din nou Moldova noastră prosperă, Iar poporul— fericit!


