Proiectul PPCD:
Republica Moldova - o ţară de succes!
10 angajamente

Campania electorală este perioada în care partidele politice din ţara noastră îşi dau cu adevărat
arama pe faţă. Dintr-o dată, pentru toate aceste partide, cetăţeanul devine foarte important. Dintr-o
dată majoritatea politicienilor nu mai pot dormi noaptea din cauza problemelor din ţară. Dintr-o dată
apar o puzderie de propuneri care de care mai năstruşnice şi mai fanteziste pentru rezolvarea
problemelor, pentru creşterea nivelului de trai, pentru bunăstarea populaţiei. Şi tot dintr-o dată, după
alegeri, aceiaşi politicieni uită cu desăvârşire de cel care în final ar trebui să le fie stăpân, şi anume
electorul, alegătorul simplu, flămând, lipsit de un loc de muncă, cu un venit insuficient, pus în
imposibilitatea de a-şi trimite copiii la şcoală din cauza scumpirilor etc.
Nu încercăm să spunem că suntem mai presus decât alţii. Nu susţinem că am fi singurii
capabili să rezolvăm problemele ţării. Dar în mod sigur suntem cei care avem cu adevărat voinţă.
Ştim că mulţi dintre cetăţeni privesc întregul proces electoral cu neîncredere sau cu indiferenţă. Ştim
că sunt tot mai puţini cei care cred că dacă votează cu un partid sau cu altul se va schimba ceva în
bine în viaţa lor de zi cu zi. De data aceasta însă avem nevoie de o schimbare adevărată. De un partid
care a înţeles că disputele politice şi mesajele electorale amăgitoare sunt de domeniul trecutului. De
un partid care are capacitatea, experienţa, competenţa, oamenii şi dorinţa de a schimba ceva în
această ţară. De un partid care este dispus să îşi asume o serie de obligaţii punându-şi în joc întreaga
experienţă politică.
Alegerile din acest an sunt cele mai importante din întreaga istorie a Republicii Moldova. De
rezultatul lor depinde întreaga evoluţie a ţării. Şi doar un partid european, un partid membru al marii
familii politice de pe continent, care este Partidul Popular European, are capacitatea de a duce ferm
Moldova către dezvoltare şi Uniunea Europeană.
De aceea, Partidul Popular Creştin Democrat propune un program concret, constructiv şi real.
Este angajamentul Partidului Popular Creştin Democrat în faţa alegătorilor, un program prin care
dorim realizarea celor mai profunde reforme economice pentru ca Republica Moldova să fie o ţară
de succes. Este un program care izvorăşte din experienţa de peste 20 de ani ai PPCD şi în acelaşi
timp din puterea şi tinereţea membrilor acestei echipe. Este un program care s-a născut pentru că
PPCD înţelege că trebuie să depună eforturi astfel încât fiecare cetăţean aibă un loc de muncă.
Pentru că PPCD ştie că sporirea veniturilor şi a puterii de cumpărare trebuie să reprezinte o
prioritatepentru viitoarea guvernare. Pentru că PPCD ştie şi poate să asigure integrarea europeană a
Republicii Moldova. Pentru că PPCD este singurul partid care poate asigura o creştere economică
puternică de durată, o economie competitivă şi un mediu de afaceri stabil. Pentru că PPCD este
singurul partid care luptă împotriva corupţiei şi poate asigura reformarea justiţiei. PPCD este
singurul partid pentru care dezvoltarea agriculturii reprezintă o prioritate şi care are în vedere
asigurarea în baza acesteia a unei dinamici economice sănătoase, bazată pe o producţie consistentă.
PPCD este singurul care pune accentul pe relaţii privilegiate şi parteneriate strategice cu vecinii ţării,
România şi Ucraina. PPCD înţelege să impună soluţii paşnice pentru rezolvarea conflictului
transnistrean şi care să nu defavorizeze în nici un fel Republica Moldova. PPCD promovează tinerii,
dar şi sprijină pensionarii, oferindu-le tuturor acestora posibilitatea de a trăi demn. PPCD este
singurul partid care a ieşit deschis în apărarea familiei şi moralei creştine şi cere predarea religiei în
şcoală. PPCD nu poate accepta ca într-o economie sănătoasă 60% dintre salariaţi să aibă salariul
minim pe economie. PPCD vrea o ţară modernă, integrată şi respectată în lume, doreşte micşorarea
diferenţelor dintre sat şi oraş, dintre regiunile dezvoltate şi cele sărace, dar mai ales urmăreşte
înlăturarea sărăciei şi dezvoltarea infrastructurii. PPCD vine nu vorbe, ci cu proiecte concrete.
PPCD este partidul faptelor bune şi al rezultatelor concrete.

Pentru că avem nevoie de toate acestea, avem nevoie de PPCD, singurul partid din Republica
Moldova care îşi asumă acest angajament în faţa alegătorilor.
Dumnezeu să binecuvânteze Republica Moldova !
Angajamentul 1
Crearea de noi locuri de muncă
Lipsa locurilor de muncă este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă astăzi
cetăţenii Republicii Moldova. De aceea, accentul în cadrul programului nostru politic este concentrat
pe atragerea de investiţii, care reprezintă un factor-cheie în creşterea economică şi asigură
prosperitatea cetăţenilor. Mai multe investiţii înseamnă mai multe locuri de muncă, salarii mai mari
şi un trai decent.
În perioada actualului mandat PPCD şi-a asumat sarcina de control a politicilor
guvernamentale şi a reuşit să determine transferul unor importante resurse de la Bugetul de stat către
proiecte concrete pentru localităţi concrete. Au fost promovate peste 200 de proiecte în 146 de
localităţi care s-au concretizat inclusiv în crearea unor noi locuri de muncă. Mii de oameni au avut
un loc de muncă plătit, sporind astfel venitul familiilor lor. Pentru perioada 2009–2013 Partidul
Popular Creştin Democrat îşi propune să realizeze cele mai profunde reforme economice, astfel încât
lipsa locurilor de muncă să nu mai reprezinte o problemă acută pentru Republica Moldova.
Proiecte PPCD:
•
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PPCD va realiza în perioada 2009–2013 un mare proiect: construcţia Magistralei Prut-European
pe ruta Giurgiuleşti (Cahul) – Criva (Briceni), în conformitate cu strategia de dezvoltare a
infrastructurii rutiere a Uniunii Europene. Proiectul include de asemenea construcţia podului
peste râul Ciuhur în zona lacului de acumulare la Costeşti, pecum şi construcţia ulterioară a încă
3 poduri peste râul Prut, astfel încât să existe o legătură directă cu România şi Europa pentru
fiecare raion. Construcţia Magistralei prevede renovarea a 95 de localităţi din zonă, atragerea
după sine a unor investiţii masive şi dezvoltarea a 6 zone industriale transfrontaliere cu
infrastructură, producţie şi servicii. Proiectul va genera în total peste 150.000 de locuri de muncă
permanente şi temporale bine plătite.
PPCD propune strategia de reabilitare a reţelei de drumuri naţionale şi locale, creând peste
20.000 locuri de muncă.
Crearea şi dezvoltarea a 15 parcuri industriale, cu o incidenţă pe piaţa muncii de peste 100.000
de locuri de muncă.
Crearea de noi locuri de muncă prin:
Dezvoltarea unor facilităţi industriale care să asigure prelucrarea la ţară a produselor agricole, a
cărnii şi a laptelui;
Dezvoltarea zootehniei şi subvenţionarea producţiei zootehnice;
Crearea cooperativelor de creditare agricolă;
Dezvoltarea sectorului de servicii în mediul rural;
Dezvoltarea turismului rural, în principal a turismului ecologic şi a agroturismului.
Reorganizarea Agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă astfel încât acestea să fie prezente şi
în mediul rural.
Organizarea cursurilor de reconversie profesională.
Acordarea de facilităţi fiscale întreprinderilor care angajează tineri;
Sprijinirea asociativităţii tinerilor prin crearea cadrului organizaţional care să promoveze
integrarea tinerilor în structurile administrative;

•

Integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin susţinerea dezvoltării unor
activităţi specifice acestor categorii.

Angajamentul 2
Creşterea veniturilor şi a puterii de cumpărare
De aproape 20 de ani toate guvernările au pus în centrul discursului politic stabilitatea şi
creşterea economică, dar avem degradarea continuă a situaţiei şi a nivelului de trai. Astăzi salariul
mediu pe economie este de 2286 lei, în timp ce în agricultură este de 2 ori mai mic: 1130 lei şi
acoperă doar 81,2% din coşul minim de consum. Pensia medie pentru limita de vârstă este de 643,7
lei, acoperind doar 56% din minimumul de existenţă calculat pentru pensionari. Circa 1 milion de
persoane trăiesc în sărăcie. 100 mii dintre bugetari au venituri mai mici decât coşul minim de
consum. În situaţia când criza financiară mondială se aprofundează şi se înregistrează o creştere
considerailă a preţurilor pe piaţa internaţională şi cea internă, Partidul Popular Creştin Democrat
consideră problema sporirii veniturilor şi a puterii de cumpărare drept o prioritate pe care o fixează
ca deziderat al programului său politic circumscris modelului de dezvoltare european.
Proiecte PPCD:
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Sporirea de 2,5 ori a câştigului salarial mediu pe economie în perioada 2009–2013: de la 2286 lei
la 5700 lei (420 euro).
Stabilirea unui nou sistem de salarizare a funcţionarului public şi a personalului contractual
bugetar care să aibă la bază criterii de diferenţiere şi corelare a salariilor între funcţii şi domenii
de activitate bugetară. Asigurarea prin lege a salariului minim garantat.
Stabilirea unui nivel minim garantat al pensiilor corelat cu nevoile de consum şi cu evoluţia
inflaţiei.
Încurajarea sistemului privat de pensii în conformitate cu practicile Uniunii Europene.
Eliminarea totală a inechităţilor şi anomaliilor din sistemul de pensii.
Susţinerea pe toate căile, inclusiv cu credite, a iniţiativelor privind deschiderea de întreprinderi
mici şi mijlocii.
Introducerea plăţii alternative a impozitului funciar în produse. uReducerea, în acelaşi timp, cu
15% a impozitului funciar, în cazul achitării în expresie bănească.
Reducerea cu 25% a impozitului pe venit pentru cadrele didactice şi medicii care lucrează în
mediul rural.
Neimpozitarea venitului reinvestit în producţie şi formare profesională.
Implementarea unui program privind măsuri de menţinere a preţurilor, inclusiv reducerea TVA
cu 10% pentru produsele alimentare de bază.

Angajamentul 3
O creştere economică sigură, o economie competitivă, un mediu de afaceri stabil
Creşterea economică reprezintă esenţa oricărui act de guvernare. Până în momentul de faţă nici
o formaţiune politică nu a fost capabilă să definească soluţii adecvate care să ducă la o creştere
economică reală a Republicii Moldova. Partidul Popular Creştin Democrat propune prin programul
său un pachet de măsuri menite să asigure o creştere economică susţinută şi o distribuire echitabilă a
beneficiilor acestiea, astfel încât bogăţia rezultată să fie regăsită în creşterea nivelului de trai pentru
toţi cetăţenii.
Un ritm sporit de creştere economică reprezintă cea mai importantă modalitate de combatere a
sărăciei care afectează în momentul de faţă largi categorii de oameni.

Propunem o creştere economică bazată pe producţie autohtonă şi atragerea de investiţii străine,
şi nu bazată pe datorie şi pe resursele celor care lucrează în străinătate.
Avem în vedere realizarea de investiţii în sectoare strategice precum infrastructura, educaţia,
sănătatea, tehnologiile avansate etc. Aceste domenii sunt creatoare de locuri de muncă, dar şi de
specialişti bine pregătiţi care să contribuie la dezvoltarea economică a ţării.
Proiecte PPCD:
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Creşterea economică medie de 7% printr-un amplu program de investiţii în infrastructură şi
comunicaţii, prin asigurarea de stimulări fiscale pentru dezvoltarea producţiei autohtone şi
încurajarea exporturilor.
Implementarea unor mari proiecte investiţionale: umagistrala Prut-European cu dezvoltarea a 5
zone industriale transfrontaliere.
Crearea a 15 parcuri industriale cu impact direct pe întreaga suprafaţă a Republicii Moldova.
Promovarea proiectului Comisiei Europene, denumit „Şina a treia”, începând cu segmentul de
cale ferată Chişinău–Iaşi şi Galaţi–Giurgiuleşti
Reforma bancară, care va duce la liberalizarea pieţei bancare şi atragerea unor mari bănci
europene pe piaţa moldovenească, astfel încât să fie create condiţii bune de creditare pentru
domenii strategice de activitate, pentru dezvoltarea întreprinderilor de producţie mici şi mijlocii.
Consolidarea capacităţii instituţionale şi personale, la nivel de administraţie centrală şi
administraţie publică locală, pentru atragerea de fonduri europene.
Pregătirea specialiştilor privind managementul proiectelor şi al fondurilor europene, precum şi
cursuri de instruire pentru specialişti din diferite ramuri ale economiei naţionale.
Eliminarea taxelor vamale pentru importul unor categorii de produse menite să asigure
dezvoltarea: calculatoare, tehnică, maşini agricole, utilaj, inclusiv medical, etc.
Încurajarea exportului de produse în Uniunea Europeană conform nomenclatorului acceptat de
UE; crearea unui fond destinat promovării capitalului moldovenesc peste hotare.
Identificarea şi dezvoltarea resurselor termoenergetice de alternativă, inclusiv a resurselor
regenerabile.
Conectarea la surse şi proiecte energetice europene.
Sporirea rezervei strategice de gaze.

Angajamentul 4
Paşi concreţi de integrare europeană.
Parteneriate strategice cu România şi Ucraina
Partidul Popular Creştin Democrat a fost ani în şir singura forţă care pleda pentru integrarea
europeană. Astăzi această temă este abordată de mai multe partide, dar, cu mici excepţii, nici unul
dintre ele nu este capabil să depăşească vorbele şi să realizeze acţiuni concrete de integrare
europeană.
Republica Moldova se află la etapa negocierii unui nou acord cu UE. Un asemenea plan de
acţiuni poate fi realizat doar de PPCD, care a demonstrat de-a lungul istoriei sale că activează
exclusiv în interesul Republicii Moldova şi a cetăţenilor ei, care are capacitatea de a duce ţara în
Europa, pentru că este membru al Partidului Popular European, care are relaţii de parteneriat cu
partide politice şi guverne creştin-democrate din statele membre ale UE şi va beneficia de susţinerea
acestora în procesul de integrare europenă a ţării noastre.

Proiecte PPCD:
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Anularea obligativităţii vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, cel târziu în 2010.
Semnarea unui nou acord cu Uniunea Europeană ca etapă absolut necesară realizării paşilor
concreţi către integrare.
Eliminarea restricţiilor de pe piaţa muncii din statele UE pentru cetăţenii Republicii Moldova.
Implementarea de măsuri adecvate care să ducă la încetarea monitorizării din partea Consiliului
Europei, ca o condiţie obligatorie pentru avansarea procesului de negociere cu Uniunea
Europeană.
Dialog continuu, constructiv şi eficient cu România şi Ucraina. uPromovarea unui parteneriat
tripartit Republica Moldova – România – Ucraina.
Semnarea cu România a tratatului privind micul trafic de frontieră şi altele.
Deschiderea de noi consulate ale Republicii Moldova în România şi ale României în Republica
Moldova.
Multiplicarea căilor de comunicaţie între Republica Moldova şi România prin dezvoltarea
infrastructurii rutiere, construcţia de poduri, linii de cale ferată cu ecartament european (proiectul
„Şina a treia“) etc.
Cooperare transfrontalieră în beneficiul reciproc al comunităţilor de pe ambele maluri ale
Prutului.
Majorarea numărului de burse pentru studenţi din Republica Moldova în instituţiile de
învăţământ din România.
Asigurarea tuturor bibliotecilor cu fonduri de carte în limba română.

Angajamentul 5
Combaterea corupţiei şi reforma justiţiei
Problema corupţiei a devenit extrem de acută în Republica Moldova în ultimii ani. Ea a cuprins
toate nivelurile realităţii socio-economice, de la agenţi economici până la demnitari şi oameni
politici.
Partidul Popular Creştin Democrat a declarat demult război total corupţiei, făcând paşi
importanţi în demascarea acestiea şi arătând că sărăcia este cauzată de corupţie. Privatizarea
hoţească dirijată de către demnitari corupţi a constituit una dintre cele mai grave lovituri care a
sărăcit oamenii şi ţara. PPCD a scos la iveală marile hoţii din ultimii 10 ani, publicând zeci de dosare
ale corupţiei.
În opinia PPCD, justiţia trebuie să fie un scut pentru toţi cetăţenii cinstiţi.
Proiecte PPCD:
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Punerea în aplicare a unui program naţional anticorupţie.
Eficientizarea activităţii organelor de control fiscal.
Controlul asupra utilizării fondurilor provenite din programe de asistenţă ale UE.
Sporirea acţiunilor de control asupra procedurilor de privatizare.
Creşterea transparenţei instituţionale şi implicarea activă a reprezentanţilor societăţii civile în
activităţile de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie.
Adoptarea legii răspunderii ministeriale.
Adoptarea unei noi Legii privind Procuratura.
Continuarea reformei privind organizarea judecătorească.
Depolitizarea şi democratizarea actului de justiţie.
Înăsprirea pedepselor pentru darea şi luarea de mită, abuzul în serviciu şi traficul de influenţă.
Sporirea rolului Institutului Naţional al Magistraturii şi al Consiliului Superior al Magistraturii.
Acordarea, anual, a 10-15 burse de studiu pentru perfecţionarea magistraţilor.

•

Asigurarea unor salarii decente magistraţilor.

Angajamentul 6
Agricultură performantă
Deşi majoritatea populaţiei Republicii Moldova locuieşte la sat, fiind angajată cu precădere în
agricultură, tocmai acest sector se află în cea mai proastă situaţie, cu cele mai mici venituri, cu cea
mai mare sărăcie şi cu cele mai multe probleme. Susţinerea ţăranilor a fost întotdeauna o preocupare
majoră a PPCD. Şi atunci când a obţinut dreptul de a ieşi din colhoz cu titluri de proprietate. Şi
atunci când a creat Cartelul Ţărănesc „Sf. Gheorghe“, asigurând metodic şi juridic împroprietărirea
ţăranilor. Şi recent când a acordat ajutoare ţăranilor în 190 de localităţi. PPCD are un program politic
coerent pentru dezvoltarea unei agriculturi performante. Performanţa în agricultură înseamnă,
deopotrivă, o viaţă mai bună pentru lumea satului şi securitate alimentară pentru toţi cetăţenii.
Proiecte PPCD:
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PPCD va sprijini sectorul agricol ca domeniu strategic, orientat spre cererea continuă a livrărilor
pe piaţa europeană a produselelor agroalimentare cu valoare adăgată înaltă şi de natură ecologic
pură.
PPCD va realiza un amplu program de sporire a competitivităţii şi productivităţii muncii, prin:
Majorarea de 3 ori a subvenţiilor în agricultură, şi respectiv pentru fiecare hectar cultivat.
Acordarea unei subvenţii de 50% pentru preţul motorinei.
Anularea taxei vamale pentru importul de maşini şi utilaje agricole, precum şi pentru importul de
îngrăşăminte.
Dezvoltarea reţelei de pieţe, încât producătorul să aibă acces direct pe piaţă fără a fi nevoit să
recurgă la intermediari.
Dezvoltarea unei reţele de pieţe de tip en-gros pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Asigurarea unor credite preferenţiale pentru producătorii de alimente de bază.
Dezvoltarea unui sistem de asigurări ale producţiei agricole, garantate pentru primii cinci ani de
către stat.
Diversificarea producţiei agricole în acord cu cerinţele pieţei. Promovarea prin contribuţia
statului, a proiectelor europene privind irigarea terenurilor agricole.
Crearea unui Fond special pentru finanţarea seminţelor de calitate, a soiurilor, precum şi a raselor
înalt productive de animale.
Promovarea unei politici privind achiziţiile de stat de la gospogăriile ţărăneşti a produselor
strategice în anii cu recolte înalte, asigurând astfel rezerve strategice pentru anii nefavorabili.

Angajamentul 7
Dezvoltarea rurală şi urbană durabilă
Dezvoltarea durabilă a oricărei regiuni şi a unei ţări, în ansamblu, este asigurată doar de o
infrastructură performantă. Autostrăzile, drumurile naţionale, aeroporturile sau căile ferate sunt baza
pe care se sprijină şi se dezvoltă o economie. În momentul de faţă, Republica Moldova dispune de o
infrastructură învechită şi deteriorată, acest lucru reprezentând un factor limitativ care duce la
stagnare sau regres.
Infrastructura are un rol primordial în dezvoltarea Republicii Moldova. De aceea, PPCD, prin
programul propus, consideră ca prioritate implicarea statului în această problemă. Dezvoltarea cere
infrastructură, iar infrastructura aduce după sine dezvoltare.

Avem nevoie de drumuri şi, pentru aceasta, avem nevoie de voinţă şi determinare politică.
Obiectivul nostru îl reprezintă asigurarea unui mediu rural şi urban comod pentru viaţă, care
constituie o condiţie majoră pentru dezvoltare.
Proiecte PPCD:
•

•

•
•
•
•

Interconectarea reţelei de drumuri din Republica Moldova cu reţeaua de drumuri europeană.
Reabilitarea a 4000 km de drumuri locale şi naţionale. uconstruirea Magistralei Prut-European pe
ruta Giurgiuleşti (Cahul) – Criva (Briceni), care prevede şi renovarea a 95 de localităţi din zonă.
uRealizarea părţii moldoveneşti a Coridrului IX European, precum şi a Coridorului Budapesta –
Odesa (BOK); uconstruirea unei infrastructurii de terminale şi centre de logistică de-a lungul
Magistralei Prut-European şi a coridorului Budapesta – Odesa;
Implementarea unui program naţional de reparaţie a tuturor şcolilor, grădiniţelor de copii, a
centrelor de sănătate şi a caselor de cultură. uExtinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemului
de alimentare cu apă în 400 de localităţi. u Finalizarea programului de conectare la conducta de
gaz a tuturor localităţilor, conectarea tuturor instituţiilor de învăţământ şi sănătate.uReabilitarea
şi întreţinerea căminelor culturale şi a bibliotecilor comunale.
Elaborarea unei strategii naţionale de reabilitare termică a blocurilor, implicarea firmelor private
care să finanţeze un astfel de proiect în schimbul mansardării blocurilor;
Implicarea statului cu contribuţie financiară la promovarea proiectelor cu finanţare din fonduri
europene.
Elaborarea cu titlu gratuit pentru fiecare localitate rurală a planului urbanistic de dezvoltare.
Identificarea soluţiilor pentru cele 80 de locuri de pe drumurile naţionale unde se produc cele
mai multe accidente rutiere.

Angajamentul 8
Rezolvarea paşnică a problemei transnistrene
O chestiune fundamentală pentru menţinerea independenţei statului nostru şi a perspectivelor
lui de integrare europeană o reprezintă problema transnistreană. PPCD consideră că diferendul
transnistrean nu poate fi rezolvat în mod echitabil şi durabil fără înlăturarea cauzei lui fundamendale:
prezenţa ilegală a trupelor militare ruse pe teritoriul nostru naţional. Orice abordare superficială a
acestei chestiuni şi acceptarea unei pretinse soluţionări rapide, fără înlăturarea factorului de presiune
militară externă, reprezintă o capcană care poate fi fatală pentru ţara noastră. Legea din 22 iulie 2005
privind principiile de reglementare a diferendului reprezintă un scut politico-juridic solid şi o
platformă constructivă de negocieri cu Moscova. Noi trebuie să restabilim partea deteriorată a
construcţiei noastre statale, nu să distrugem întregul după modelul strâmb al separatiştilor. Noi vrem
să reunim Transnistria la Republica Moldova, nu să anexăm Republica Moldova la Federaţia Rusă
prin intermediul Transnistriei.
Proiecte PPCD:
•
•
•
•

Soluţionarea paşnică a diferendului transnistrean în conformitate cu interesul naţional al
Republicii Moldova şi respectarea cu stricteţe a Legii privind principiile de bază ale rezolvării
diferendului transnistrean, adoptată la 22 iulie 2005.
Continuarea negocierilor privind soluţionarea diferendului în formatul 5+2.
Înlocuirea prezenţei ilegale a militarilor ruşi cu un mecanism internaţional de observatori civili.
PPCD a cerut cu insistenţă şi va continua să revendice retragerea necondiţionată şi ordonată a
armatei şi armamentului rusesc de pe teritoriul naţional al Republicii Moldova, ca premiză
principală pentru soluţionarea diferendului.

•
•

•

•

PPCD a respins şi va respinge orice plan de federalizare a statului independent şi suveran, unitar
şi indivizibil Republica Moldova.
Promovarea cu consecvenţă strategia celor 3 D în soluţionarea paşnică a diferendului:
democratizarea, demilitarizarea şi decriminalizarea Transnistriei. În acelaşi timp, PPCD
pledează pentru consolidarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova ca factor fundamental în
apărarea independenţei şi suveranităţii, fără implicarea ei sub nici o formă în soluţionarea
problemei transnistrene.
Implementarea unui program amplu şi complex de integrare a persoanelor juridice şi fizice din
Transnistria în viaţa social-economică a Republicii Moldova: agenţi economici, organizaţii
neguvernamentale, studenţi, organizaţii de tineret, oameni de ştiinţă, instituţii culturale etc.,
precum şi un program de acţiuni de diplomaţie populară.
Anularea oricăror restricţii şi impedimente de circulaţie între localităţile de pe cele două maluri
ale Nistrului.

Angajamentul 9
Promovarea valorilor familiei şi sprijinirea tineretului
Partidul Popular Creştin Democrat nu poate rămâne indiferent faţă de ignoranţa manifestată de
către toate celelalte formaţiuni cu privire la familie şi tineret. În consecinţă, PPCD propune un amplu
proiect de sprijinire a familiei şi tinerilor, un prim pas fiind realizat prin promovarea acestora pe
listele de candidaţi ale partidului.
PPCD are cea mai tânără listă de candidaţi, dovedind astfel că nu foloseşte doar vorbe goale
atunci când se referă la promovarea şi sprijinirea tinerilor, ci efectiv recurge la acţiuni concrete.
Partidul Popular Creştin Democrat propune un plan de măsuri care să faciliteze accesul
tinerilor în viaţa socială şi politică, să nu mai fie nevoiţi să emigreze din cauza indiferenţei şi mai
ales din cauza lipsei de perspective.
Partidul Popular Creştin Democrat a fost şi rămâne un mare apărător al familiei şi moralei
creştine.
PPCD consideră că liantul dintre Familie, Şcoală şi Biserică este un factor al stabilităţii şi
prosperităţii unei societăţi.
Proiecte PPCD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burse sociale pentru copiii/tinerii de la sate care provin din familii cu venituri salariale medii,
începând din clasa I şi până la terminarea studiilor, bursa socială acoperind cheltuielile de masă,
rechizite şi cazare, necesare tânărului pentru o lună de studiu.
Înfiinţarea a 4 noi centre universitare la Orhei, Edineţ, Ungheni şi Soroca.
Corelarea programelor educaţionale cu programele definite în cadrul Uniunii Europene în
vederea asigurării recunoaşterii reciproce a diplomelor.
Înfiinţarea unor centre de excelenţă regionale.
Stimularea inteligenţei autohtone prin acordarea unor burse de performanţă.
Extinderea programului de alimentaţie a copilului până la clasa a IX-a.
Asigurarea unui control medical profesionist gratuit anual pentru toţi elevii şi cadrele didactice.
Consultarea studenţilor cu privire la toate măsurile de ordin social care-i vizează şi pe care
guvernul intenţionează să le adopte.
Apărarea şi promovarea valorilor familiei şi moralei creştine. u Introducerea religiei ca obiect de
studiu în şcoală.

•
•
•
•
•
•

Y Reînfiinţarea unei Agenţii Naţionale a Locuinţei care să se preocupe de construirea de locuinţe
sociale pentru tineri. Deschiderea unei linii de creditare pentru construcţia ipotecară de locuinţe,
prin distribuirea gratuită a terenurilor .
Acordarea de facilităţi în obţinerea de credite pentru tinerii care doresc să îşi achiziţioneze o
locuinţă.
Sprijinirea angajării tinerilor în conformitate cu specializările obţinute pentru a stopa exodul
forţei de muncă tinere şi specializate din ţară, în aşa fel încât nici un tânăr să nu rămână fără loc
de muncă.
Subvenţionarea dobânzii pe o perioadă de 12 luni, în cazul creditelor pentru achiziţia de bunuri
de folosinţă îndelungată procurate în primul an de căsnicie.
Maşină de spălat auromată pentru fiecare familie la naşterea copilului.
Majorarea indemnizaţiei la naşterea copilului.

Angajamentul 10
Reforma legislativă şi constituţională
Republica Moldova ca democraţie în tranziţie trebuie să-şi încheie etapa de ajustări
constituţionale şi legislative care să consolideze instituţiile statului de drept şi să echilibreze
atribuţiile puterilor în stat. În acest sens Constituţia ţării necesită îmbunătăţiri. Modelul constituţional
care se potriveşte cel mai bine ţării noastre este cel de republică parlamentară - modelul Germaniei,
Italiei, Cehiei, Estoniei, Letoniei etc.
În 2000 Constituţia a stabilit că Preşedintele republicii este ales de Parlament, însă
competenţele şefului statului şi ale Parlamentului nu au fost modificate. De aceea, PPCD va propune
modificarea în acest sens a Constituţiei şi a unor legi. Competenţele Preşedintelui republicii, ale
Parlamentului şi Guvernului trebuie să fie reaşezate în conformitate cu normele şi practicile
europene. Această reformă trebuie făcută pentru a înlătura orice risc de alunecare spre autoritarism,
de formare a aşa-numitei „verticale a puterii” sau chiar a uzurpării puterii în stat.
Proiecte PPCD:
•
•

•
•
•
•
•

Modificarea art. 78 şi 85 din Constituţie prin care Preşedintele republicii ar fi lipsit de dreptul de
a dizolva Parlamentul.
Art. 98 din Constituţie, prin care dreptul de a desema candidatura la funcţia de Prim-Ministru
aparţine doar Preşedintelui, trebuie modificat cu prevederea: “Fracţiunea parlamentară sau
coaliţia postelectorală majoritară în Parlament, care deţine nu mai puţin 50+1 mandate, îi
prezintă Preşedintelui spre desemnare candidatura Primului Ministru”.
Art. 100 din Constituţie trebuie modificat în aşa fel încât Preşedintele republicii şi Primul
Ministru să nu dispună de dreptul de a revoca membrii Guvernului fără participarea
Parlamentului ca organ reprezentativ legislativ şi suprem.
Modificarea art. 88 din Constituţie prin care Preşedintele republicii trebuie lipsit de dreptul de a
„suspenda actele Guvernului”. Preşedintele republicii trebuie să aibă dreptul de a contesta actele
Guvernului în Curtea Constituţională.
Modificarea art. 64 din Constituţie şi art 7-11 din Regulamentul Parlamentului, prin care
Preşedintele Parlamentului trebuie să fie ales cu 50+1 din numărul deputaţilor aleşi şi demis în
aceleaşi condiţii.
Prin modificarea art. 91 al Constituţiei, care prevede suplinirea provizorie a funcţiei de şef al
statului de către preşedintele Parlamentului sau Primul Ministru, această atribuţie urmând să fie
păstrată doar pentru Primul Ministru.
Prin modificarea art. 125 şi 133 din Constituţie şi a unor legi organice, Preşedintele
Parlamentului trebuie lipsit de dreptul de a propune numirea şi demiterea: Procurorului General,

a Preşedintelui Curţii de Conturi, a Guvernatorului Băncii Naţionale . Această funcţie trebuie
atribuită fracţiunilor parlamentare legal constituite.

