
Printr-un Parteneriat strategic Republica – Moldova - România – în NATO şi UE!

PLATFORMA ELECTORALĂ PNL - 2009

Uniunea Interstatală România - Republica Moldova - un proiect european!

SLOGANE ELECTORALE:

PNL pentru Moldova! 
Sageata liberala – directie europeana!
Doua state, un popor, o cetatenie comuna!
Pentru toti concetatenii – pensii europene!
Ati votat Secera, gata,
Fratilor, votati Sageata!
Votind Secera, Ciocanul, 
Fratilor, distrugem Neamul!
Vreti prosperitate-n tara?
Sa dam comunitii-afara!
Ne-au mintit cei rosii, gata,
Fratilor, votati Sageata!

Partidul National-Liberal este partidul renasterii nationale si al europenizarii Republicii 
Moldova. Platforma electorala PNL-2009, ca si Platforma electorala PNL-2007, din alegerile locale, 
include  principiile  de  baza  ale  Programului  politic  „Prin  libertate,  spre  bunastare”  si  ale 
Manifestului-apel  privind  imperativul  solidarizarii  nationale  in  jurul  conceptului  de  Uniune 
Interstatala  Romania-Republica  Moldova,  ca  un Acord de Parteneriat  Strategic  dintre  Republica 
Moldova si Romania, pentru aderarea statului nostru la NATO si UE. 

PNL afirma ireversibilitatea orientarii euratlantice a Republicii Moldova, care trebuie sa 
devina parte activa a Aliantei Nord-Atlantice si a Uniunii Europene. PNL constata compromiterea 
totala a obiectivului de integrare europeana de catre guvernarea comunista.

PNL  considera  ca  Republica  Moldova  poate  deveni  parte  a  familiei  europene  prin 
desovietizarea,  decomunizarea  si  dekaghebizarea  societatii.  Calea  Parteneriatului  Strategic  al 
Republicii Moldova, ca al doilea stat romanesc, cu Romania, ca primul stat romanesc, este calea cea 
mai  scurta si cea mai  sigura de salvare a populatiei  de saracie,  de coruptie,  de regimul totalitar 
comunist  care,  in  frunte  cu  Vladimir  Voronin,  au  uzurpat  puterea  in  stat  si  au  generat  toate 
faradelegile in societate. Numai apropierea de Romania va scapa Republica Moldova de influenta 
nefasta continua din partea cercurilor politice imperiale din Rusia, ce se opun vehement avansarii 
noastre  spre  familia  euratlantica.  Ani  in  sir  clasa  politica  si  intelectualitatea,  oamenii  de  buna 
credinta din Republica Moldova au asteptat o apropiere de Romania prin accelerarea procesului de 
integrare  europeana care,  acum,  dupa  evenimentele  din  7  aprilie,  s-a  vazut  clar  ca  nu  mai  este 
obiectivul politic strategic al conducerii comuniste si a aliatilor ei.  

Pentru aceasta se cere:

a) debarcarea  comunistilor  de  la  guvernare  si  inceputul  realizarii  practice  a  conceptului 
europenizarii  statului,  prin  aplicarea  mecanismului  Uniunii  Interstatale  Romania-Republica 
Moldova;

b) declansarea procedurilor legale de anchetare a actiunilor liderilor PCRM de uzurpare a puterii de 
stat  in  Republica  Moldova,  inclusiv  de  incalcare  a  Constitutiei  prin  ridicarea  romanofobiei  la 
nivelul politicii de stat;



c) initierea procesului de examinare si condamnare politico-juridica a crimelor regimului totalitar 
comunist  din Republica Moldova si  scoaterea in afara legii a partidelor de sorginte marxist-
leninista;

d) adoptarea Legii lustratiei si ingradirea accesului fostilor colaboratori KGB la functii publice.

PNL constata lipsa reformelor liberale autentice pe parcursul ultimilor 15 ani, fapt ce a condus 
la oligarhizarea societatii.

PNL il acuza pe liderul PCRM Vladimir Voronin de transformarea Republicii Moldova intr-
un stat oligarhic, in care, prin trafic de influenta, a folosit puterea de stat pentru imbogatirea propriei 
familii  si  a  clientelei  sale  politice.  Derapajele  antidemocratice  ale  guvernarii  rosii-oranj  sint 
consecinta concresterii structurilor statale corupte cu cele mafiote. Puterea lupta contra oponentilor 
politici si a oamenilor de afaceri ce activeaza legal. PNL vede iesirea din situatia catastrofala prin 
promovarea reformelor cu adevarat liberale si crearea conditiilor necesare extinderii rapide a clasei 
de mijloc – baza societatii liberale. 

PNL constata ca parteneriatul ros-oranj a pus si mai poate pune in pericol viitorul democratic 
si european al statului, adus la conditia de semicolonie a Moscovei. Coalitia de guvernamint PCRM-
PPCD a deturnat realizarile Miscarii de Eliberare Nationala, de aceea, votul pentru Programul politic 
al PNL este un vot al demnitatii nationale, al viitorului nostru romanesc si european.

PNL ii indeamna pe toti oamenii liberi in aspiratiile lor identitare si democratice sa contribuie 
la debarcarea guvernarii comuniste antinationale. PNL-Moldova pledeaza pentru unitatea nationala 
romaneasca in spatiul comun etnocultural al celor doua actuale state romanesti.

PNL  propune oferta programatica a Uniunii Interstatale Romania–Republica Moldova, ca 
proiect romanesc european, menit sa conduca treptat, prin integrare in NATO si UE, la unificarea 
celor doua state romanesti – unica solutie de natura sa salveze de la pieire si genocid partea de 
natiune romana din Republica Moldova, oferind un destin european tuturor cetatenilor celui de-al 
doilea stat romanesc. 

PNL concepe Parteneriatul strategic Republica Moldova – Romania ca pe un mecanism 
imperativ pentru atragerea fondurilor si a investitiilor europene pentru depasirea saraciei si a crizei 
de sistem din Republica Moldova, pentru implementarea standardelor europene la toate nivelurile 
de administrare publica, pentru transformarea radicala a tuturor domeniilor vietii social-economice 
dupa  model  european,  prin  eradicarea  coruptiei  generalizate,  printr-o  presa  libera  si  o  justitie 
independenta.       

PNL opteaza pentru schimbarea mecanismului actual de despagubire a persoanelor deportate 
si restituirea de la Bugetul de stat a valorii bunurilor confiscate de la persoanele supuse represiunilor 
staliniste.  PNL pledeaza  pentru  respectarea  neconditionata  a  legilor  privind  protejarea  sociala  a 
participantilor la razboiul de la Nistru si a refugiatilor din zona transnistreana. In conformitate cu 
principiul  liberal,  PNL  opteaza  pentru  asigurarea  sociala,  inclusiv  de  la  bugetele  locale,  a 
persoanelor  cu  disabilitati,  a  invalizilor  si  pentru  asigurarea  lor  cu  locuri  de  munca  special 
amenajate.

PNL pledeaza pentru acordarea de sanse egale tuturor copiilor, indiferent de originea sociala 
si situatia lor materiala, pentru asigurarea unei copilarii decente celor din familiile defavorizate si 
copiilor cu disabilitati.

PNL realizeaza ca, intr-o societate cu grave derapaje antidemocratice si cu o justitie corupta, 
este imposibila  o administrare  eficienta.  PNL opteaza pentru o buna selectie a cadrelor  de toate 
nivelurile, pentru respectarea oportunitatilor si a sanselor egale, indiferent de sex, ale cetatenilor, 
care  trebuie  sa  demonstreze  responsabilitatea,  inteligenta  si  profesionalismul  de  a  gasi  solutii 
concrete  pentru  diversele  probleme,  dar  si  sa  promoveze  neconditionat  principiul  aflarii 
functionarului in serviciul cetatenilor, si nu invers.



PNL mizeaza pe oamenii de buna credinta, cu aspiratii  democratice, pe partea constienta a 
electoratului,  pentru  care  renasterea  nationala,  in  conditiile  integrarii  europene  prin  unirea 
constitutionala cu Romania, este o aspiratie de nestramutat. PNL adreseaza un mesaj de solidarizare 
tuturor  cetatenilor  nostri  cu  identitate  romaneasca.  Votarea  solidara  a  listei  PNL  va  insemna 
falimentul moldovenismului vulgar si victoria fortelor anticomuniste asupra fortelor antiromanesti si 
antieuropene. 

Toti  cetatenii  Republicii  Moldova, indiferent de gradul  de emancipare nationala,  trebuie sa 
cunoasca un adevar: prezenta PNL in Parlament va insemna o lupta neobosita pentru apropierea si 
unificarea celor doua state romanesti. De 18 ani, de dupa proclamarea Independentei, clasa politica 
din  R.Moldova  cauta  solutii  intermediare  pentru  democratizarea  si  europenizarea  societatii,  insa 
situatia a degradat continuu. Este timpul sa recunoastem ca nu exista alte cai, decit prin Romania, 
pentru eliberarea rapida a romanilor si a alogenilor din Republica Moldova de ocupatia ruseasca. 

Votul pentru Sageata liberala va insemna si apropierea unificarii sistemelor de pensionare din 
cele doua state romanesti. Votind Sageata liberala, pentru PNL, pensionarii din Republica Moldova 
voteaza pentru pensii lunare de pina la trei-patru mii de lei moldovenesti. Acest miracol poate deveni 
realitate, daca ii vom da jos de pe spatele nostru pe oligarhii comunisti. Sa incetam a fi sclavi si 
argati la noi acasa si peste hotare! 

Partidul National Liberal ramine fidel pozitiei si actiunilor sale, promovate constant, in acesti 
ani,  in  cadrul  diferitelor  entitati  politice,  precum si  prin  Platforma  electorala  a  echipei  unite  a 
democratilor care, in alegerile parlamentare din 2005,  si-a declarat atasamentul pentru urmatoarele 
ZECE PRINCIPII FUNDAMENTALE:

1. Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil.
2. Obiectivul strategic al Republicii Moldova este integrarea in Uniunea Europeana si in structurile 

euratlantice, precum si edificarea unui parteneriat durabil cu SUA.
3. 3. Republica Moldova constata ca structurile Comunitatii Statelor Independente si-au demonstrat 

ineficienta si isi va retrage calitatea de membru al CSI, pledind pentru relatii bilaterale profunde 
si reciproc avantajoase cu Rusia, Ucraina si cu alte state din spatiul ex-sovietic.

4. Republica Moldova considera drept ilegala prezenta fortelor armate straine pe teritoriul sau si 
cere retragerea imediata, neconditionata si completa a acestora si a arsenalelor lor militare.

5. Republica  Moldova  isi  asigura,  in  baza  Declaratiei  de  Independenta,  unitatea  poporului  si 
armonia  relatiilor  interetnice,  prin  integrarea  cetatenilor  de  alta  origine  etnica  in  societatea 
moldoveneasca, conform criteriilor de la Copenhaga. 

6. Statul incurajeaza solidaritatea sociala si asigura un nivel de viata decent fiecarui cetatean, prin 
plati compensatorii, la nivelul bugetului minim de consum.

7. Republica  Moldova  asigura  respectarea  principiilor  economiei  de  piata  functionale,  care  sa 
garanteze cresterea bunastarii cetatenilor.

8. Statul asigura functionarea optima a institutiilor democratice si independenta reala a justitiei.
9. Sectorul public trebuie depolitizat,  iar functionarii  publici sint angajati pe baza de concurs si 

contribuie  la  sporirea  rolului  structurilor  administrative  centrale  si  locale  in  imbunatatirea 
mediului de afaceri si ridicarea eficientei economiei.

10. Actul de guvernare este transparent, consecvent si asigura continuitatea in atingerea obiectivelor 
strategice ale Republicii Moldova.


