
Platforma electorală

a Partidului Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova

Partidul  Ecologist  „Alianţa  Verde”  din  Moldova îşi  pune drept  scop a  făuri  un stat  curat, 
democratic şi prosper. Vom promova drept principii politice fără de alternativă:

1. Independenţa, Integritatea şi aderarea la UE.

2. Vom elabora timp de 6 luni un program pentru aderare la UE odată cu ţările din Balcani.

3. Până la 1 noiembrie 2009 vom prezenta amendamente la legislaţie şi vom promova ca:

• preşedintele ţării să fie ales de toţi cetăţenii prin vot direct.
• alegerea  deputaţilor  pe  circumscripţii  uninominale(fiecare  cetăţean  al  localităţii,  raionului  să 

voteze pentru un candidat concret)
• reducerea numărului de deputaţi până la 65 persoane (economisire 41 mil. lei         anual )
• anularea imunităţii deputaţilor (alesul poporului fiind cinstit şi curat nu are nevoie de imunitate) 
• salariul unui deputat să fie egal cu salariul mediu pe ţară 
• reducerea structurii guvernului până la 9 ministere (economia anuală 180 mil. lei)

4. Vom  elabora  acte  normative,  mecanisme  şi  instrumente  legale  ca  cetăţenii  participanţi  la 
conflictele militare şi apărarea integrităţii ţării să obţină o atenţie şi susţinere demnă pe care o 
merită eroii neamului. 

5. Vom elabora şi vom implementa un program de aprovizionare cu apă calitativă şi de construire a 
staţiilor de purificare până în 2013 în 70% din localităţile republicii.

6. Până la finele anului 2010 vom duce la bun sfârşit procesul de gazeficare a satelor.

7. Vom elabora şi  implementa un program de 4 ani de reparaţie  capitală  a  tuturor  drumurilor 
naţionale şi a 300 km de drumuri rurale.

8. Timp de un an vom elabora un program de dezvoltare social economică pentru toate centrele 
raionale ce va face posibilă absorbirea forţelor de muncă care se eliberează de la sate.

9. Vom deschide 100.000 de locuri de muncă, preponderent la sate prin crearea întreprinderilor 
mici, mijlocii şi a filialelor întreprinderilor mari.

10. Vom asigura creşterea pînă în 2013 a salariilor medicilor, profesorilor şi tuturor categoriilor de 
bugetari cu 50% anual.

11. Vom asigura creşterea anuală a pensiilor cu 30%.

12. Timp de 4 luni de la începerea activităţii în Parlament vom înainta un proiect de lege ca 35% din 
locurile de muncă în organizaţiile de stat obligatoriul să fie ocupate de tineri.

13. Vom propune  modificarea  legii  privind  organizarea  referendumului  în  aşa  mod  încât  să  fie 
posibilă participarea cetăţenilor la rezolvarea problemelor majore de politică externă şi internă.

14. Vom revedea legile existente şi vom elabora un cadru legal adecvat de atragerea investiţiilor 
autohtone şi străine în economia naţională.       

15. Vom crea condiţii de constituire a unei Bănci Agricole pentru acordarea de credite cu o dobândă 
anuală de 5-6% pentru deţinătorii de întreprinderi mici şi mijlocii pe un termen de 10- 25 ani.

16. Vom pleda pentru studierea istorie religiei în instituţiile de cultură generală.

17. Vom elabora şi implementa un program de 4 ani de a extinde de 2 ori ariile naturale protejate, de 
conservare şi perpetuare a diversităţii biologice.



18. Vom reda pădurilor din republica Moldova menirea lor constituţională de protecţie a mediului 
pentru aceasta până în 2013 vom reduce de 2 ori suprafeţele de păduri supuse tăierii şi vom mări 
de 3 ori suprafeţele plantate cu păduri.

19. Vom perfecta legislaţia şi vom elabora un program  de utilizare a surselor renovabile de energie 
(soare,  vânt,  biomasă)  şi  de conservare  a  energiei,  astfel  până  în 2013 vom reduce cu 10% 
importul de energie, consolidând astfel independenţa energetică a Republicii Moldova.

20. Vom elabora noii acte legislative pentru îmbunătăţirea stării sistemului de asistenţă sanitară a 
populaţiei.

21. Nu vom admite în procesul de elaborare  şi adaptare a legislaţiei imixiunii care să conducă direct 
sau indirect la schimbarea climei.

22. Vom monitoriza procesul de elaborare şi implementare a legislaţiei pentru a nu admite încălcarea 
drepturilor omului şi a minorităţilor din Republica Moldova.

23. Vom elabora cadru legislativ şi vom monitoriza procesul de dezvoltare a agriculturii ecologice. 
Până în 2013 10 % din exportul agricol să corespundă standardelor produselor ecologic pure.
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