
Programul Electoral 

al Partidului Popular Creştin Democrat

7 motive, de ce trebuie să votăm pentru PPCD-ul renovat:

• Pentru  a  înlocui  în  Moldova  vechea  politică  post-sovietică  a  conflictelor  cu  noua  politică 
europeană a dezvoltării.

• Pentru ca vechii politicieni să părăsească scena politică. Noi trebuie să-i ajutăm să se „desprindă” 
de cleiul care-i ţine de locurile parlamentare.

• Pentru ca în Parlamentul Republicii Moldova să fie deputaţi de perspectivă şi mult mai tineri 
decât pensionari de stat obosiţi.

• Pentru ca în componenţa noului Parlament să nu intre aceleaşi partide politice care să provoace 
din nou alegeri anticipate.

• Pentru  ca  PPCD,  membru  al  Partidului  Popular  European,  să  fie  capabil  să  atragă  atenţia 
politicienilor europeni asupra problemelor Moldovei.

• Pentru a repara case, drumuri, şcoli şi spitale. Pentru ca părinţii şi bunicii noştri să reuşească să 
trăiască într-un mod nou, în linişte şi cu demnitate.

• Pentru ca împreună cu PPCD SĂ RENOVĂM MOLDOVA!

În Europa prin renovare!

Astăzi, vechii politicieni dezbină ţara în două tabere beligerante. Asta slăbeşte Moldova din 
interior  şi subminează poziţia noastră pe arena internaţională.  Pentru ca ţara noastră să se poată 
dezvolta dinamic, e nevoie să trecem de la vechea politică la noua politică.

Noi înţelegem că simplele încercări de a-i împăca pe duşmani sunt inutile, pentru că aceştia se 
vor bate până la distrugerea totală a ţării. Nu-i rugăm să se împace, noi cerem renovarea Moldovei şi 
am dat startul acesteia chiar de la noi înşine. Prea mult timp, forţe şi resurse au fost irosite în zadar. 
Vechii politicieni din ambele tabere trebuie să iasă din scenă.

Trebuie să fie create condiţii care să permită societăţii moldoveneşti să menţină pacea civică şi 
să beneficieze de mult aşteptatele schimbări:

• Să nu se admită repetarea dezordinelor în masă. Să se renunţe la folosirea violenţei şi la logica 
unei lupte politice purtate „până la biruinţa totală”.

• Pe  scena  politică  nu  trebuie  să  apară  noi  căpetenii,  ci  echipe  politice  viguroase.  Viitorul 
Moldovei nu trebuie să depindă de mofturile câtorva lideri şi de efectele luptei între aceştia. 

• Principala sarcină a tururor forţelor politice este să înveţe a servi interesele Moldovei. Noi le 
spunem tuturor politicienilor că astăzi trebuie să fii nu luptător, ci constructor. Că este nevoie nu 
să distrugem, ci să zidim.

Pentru  asta  se  impune definirea  clară  a  regulilor  de  renovare  a  ţării.  În  locul  principiului 
„împarte  şi  stăpâneşte”,  pe  care  îl  folosesc  vechii  politicieni,  noi  propunem  un  nou  principiu 
„coeziune şi renovare”. Aceasta reprezintă temelia viitorului nostru şi a unei vieţi decente pentru 
milioanele de cetăţeni ai Moldovei.

Suntem europeni.  Pentru noi,  a  fi  cetăţean al  Republicii  Moldova înseamna a fi  european. 
Suntem gata să afirmăm identitatea noastră europeană şi să devenim parte inalienabilă a proceselor 
social-politice şi economice din Europa.



Moldova  este  o  ţară  mică,  cu  un  caracter  puternic.  Trebuie  să  fim  hotărâţi  în  afirmarea 
aspiraţiei  noastre  de  a  face  Moldova  o  ţară  europeană.  Putem  să  începem  chiar  acum.  Pentru 
succesul acestui proiect este important să stabilim limitele înţelegerii  între putere şi societate, să 
schimbăm  sistemul  priorităţilor  naţionale  în  favoarea  dezvoltării,  să  realizăm  democratizarea 
sistemului  politic  şi  să  renovăm modul  de conducere  al  statului,  în  conformitate  cu standardele 
europene. 

Noi  considerăm că  tendinţa  moldovenilor  spre  realizarea  drepturilor  lor  civile  nu  poate  fi 
limitată  prin  nici  o  formă  de  violenţă.  Folosirea  forţei,  a  manipulării,  a  intimidării,  admiterea 
ilegalităţilor şi ignorarea normelor morale nu vor salva de eşec nici o forţă politică. Un astfel de 
partid nu va fi susţinut de propriul popor. Politicieni care ţin mai mult la propriile ambiţii decât la 
interesele naţionale ignorează drepturile omului şi împing poporul spre conflict şi deznădejde.

Aceste alegeri parlamentare nu trebuie să se reducă la alegerea unor personalităţi, cărora li se 
înmânează puterea, ele trebuie să devină ALEGERI ALE VALORILOR ŞI IDEILOR, pe care se va 
întemeia  renovarea  Moldovei.  PPCD  este  acea  forţă,  care  apără  în  mod  consecvent  ideile 
democraţiei, a statului de drept şi valorile creştine.

Renovarea Parlamentului, a puterii şi a întregii Moldovei constituie principalul nostru scop fără 
de care este imposibilă dezvoltarea ţării.

Am obţinut şi am apărat independenţa Republicii Moldova şi o vom apăra întotdeauna. Sarcina 
noastră de azi este nu obţinerea puterii, ci reformele care vor determina reformarea Moldovei şi îi 
vor da un impuls puternic de dezvoltarea pe făgaşul european.

RENOVAREA Republicii Moldova înseamnă:

1. Renovarea  politicii. Modernizarea  regimului  politic  al  Republicii  Moldova.  Schimbul 
generaţiilor şi a liderilor politici cu tot cu conflictele, ura şi setea de putere. Vom face reformă 
politică şi nu alegeri nesfârşite. Afirmarea valorilor naţionale şi cetăţeneşti în viaţa politică, în 
loc de lăcomie, corupţie şi nepotism. Democratizare internă a partidelor, în loc de dependenţă 
financiară de oligarhi. Politica trebuie să servească interesele cetăţenilor, iar nu să fie o jucărie în 
mâna unor aventurieri. Priorităţile politice trebuie formulate în funcţie de interesele naţionale, în 
baza voinţei majorităţii moldovenilor. Politica trebuie făcută cu mâinile curate, iar liderii cu un 
trecut corupt nu trebuie să îşi mai găsească loc în această ocupaţie. Politica trebui să fie un mediu 
în care concurează oamenii noi în stare să activeze pentru ţară.

2. Renovarea constituţiei. Competenţele Preşedintele Republicii, a conducătorilor Parlamentului şi 
Guvernului trebuie modificate în corespundere cu normele şi practicile europene, Preşedintele 
Republicii, ales de către Parlament, nu trebuie să aibă dreptul exclusiv de a dizolva Parlamentul, 
ci  doar şă iniţieize un referendum naţionale privind dizolvarea forului legislativ.  Preşedintele 
Republicii nu trebuie să dispună de dreptul exclusiv de a numi primul-ministru, el trebuie să fie 
obligat  să desemneze candidaturile  propuse de majoritatea  parlamentară.  Nici  un membru al 
Guvernului  nu  trebuie  să  fie  propus  sau  demis  de  către  Preşedinte  sau  primul-ministru  fără 
acordul Parlamentului. Preşedintele Parlamentului nu trebuie să fie conducătorul deputaţilor, ci 
doar speeker, el urmând să fie ales şi demis cu simpla majoritate a votului. 

3. Renovarea  puterii  şi  a  statului. Reforma  serviciului  public,  profesionalismul  acesteia  şi 
selectarea funcţionarilor prin concurs trebuie să înlocuiască incompetenţa favoriţilor promovaţi 
de către partide, delimitarea funcţiilor politice de funcţiile publice şi stabilirea unor mecanisme 
juridice de apărare a funcţionarilor în faţa unor influenţe politice ilegale, stabilirea unui model de 
selectare prin concurs în serviciul public şi promovarea în funcţie de merit. Ministrul trebuie să 
fie o figură politică, responsabil pentru determinarea strategiei de dezvoltare a unui domeniu 
anume, dar aparatul ministerului şi hotărârea tuturor problemelor de ordin administrativ trebuie 
să fie în gestiunea secretarului de stat, persoană care urmează a fi numit de către Guvern în urma 



unui concurs deschis printr-un proces de selecţie competitivă. Miniştrii nu trebuie să aibă mai 
mult decât un singur adjunct. 

4. Renovarea  Economiei  naţionale.  La  baza  politicii  economice  trebuie  să  stea  principiul 
eficienţei, şi nu demagogia:

• Astăzi  sunt  importante  nu  doar  măsurile  anticriză,  primordial  este  însănătoşirea  economiei, 
tranziţia de la economia subterană la economia legală. Pentru asta, toate relaţiile economice din 
ţară trebuie aduse la un format civilizat care să se bazeze pe supremaţia puterii legii. Acest lucru 
va permite ieşirea economiei din umbră, eficientizarea şi impulsionarea dezvoltării acesteia.

• nouă politică regulatorie a statului trebuie să se bazeze pe economia de piaţă de drept, garantarea 
de către stat a proprietăţii şi a relaţiilor economice civilizate între întreprinzători, întreprinzători 
şi stat, între business şi societate (consumatori). Business-ul trebuie să-şi asume responsabilitatea 
sa socială.

• politică  investiţională  eficientă,  iată  cheia  succesul  economic al  Republicii  Moldova.  Acesta 
trebuie să se bazeze pe crearea unor condiţii speciale pentru atragerea capitalului străin şi crearea 
noilor locuri de muncă pentru concetăţenii noştri care se întorc de peste hotare. 

• În  condiţiile  noilor  procese  economice  la  nivel  mondial,  Moldova  trebuie  să  înveţe  să  se 
folosească de avantajele sale concurenţiale. În primul rând, să devină subiect cheie în regiune pe 
piaţa  agricolă  şi  cea  a  produselor  alimentare.  În  al  doilea  rând,  să  dezvolte  biofarmaceutica 
(biotehnologiile  moderne  bazate  pe  produse  ecologice,  homeopatia).  În  condiţiile  crizei 
alimentare globale trebuiesc atraşi investitori străini în sectorul prelucrării produselor agricole, al 
biotehnologiilor şi farmaceuticii, oferindu-le condiţii avantajoase.

• Renovarea  economiei,  atragerea  de  investiţiil  străine,  crearea  locurilor  de  muncă  în  locul 
exportului forţei de muncă, stimularea inovaţiilor în locul dependenţei de semifabricate de pe 
pieţele externe, stimularea concurenţei în business în loc de monopolurile de clan.

• Este necesară simplificarea procedurilor de administrare a impozitelor şi micşorarea lor până la 
nivelul care va asigura dezvoltarea antreprenoriatului. Dezvoltarea businessului mic şi mijlociu 
prin  perfecţionarea  sistemului  simplificat  de  impozitare,  crearea  sistemului  interdependent 
business-instruire şi a sistemului de microcreditare.

• Acţiuni de lobby pe pieţele externe în interesul întreprinderilor moldoveneşti, inclusiv asistenţă 
pentru  participarea  la  tendere  internaţionale,  protejarea  producătorului  autohton  prin  oferirea 
condiţiilor preferinţiale conforme normelor internaţionale. 

• Eradicarea practicii controalelor ilegale aplicate agenţilor economici de către organele de drept şi 
fiscale  în  scopul  estorcării  unor  sume  de  bani.  Astăzi,  aceste  practici  blochează  iniţiativa 
economică, dar nu o stimulează.

5. Renovarea  infrastructurii  naţionale. Reţele  de  transport  moderne:  drumuri,  căi  ferate, 
telecomunicaţii. Construcţia magistralei Prut European, de la Giurgiuleşti (r-ul Cahul) până la 
Criva (r-ul Briceni), proiectul incluzând şi construcţia podului peste râul Ciuhur în zona Costeşti-
Stînca şi a altor trei poduri peste râul Prut. Reabilitarea reţelei de drumuri naţionale şi locale 
(aproximativ 4000 km). Promovarea proiectului Comisiei Europene «Şina a treia» începând cu 
sectoarele  de  cale  ferată  Chişinău-Iaşi  şi  Galaţi-Giurgiuleşti.  Dezvoltarea,  modernizarea  şi 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în 400 de localităţi. Elaborarea strategiei naţionale de 
reabilitare termică a blocurilor, atragerea în acest proiect a întreprinderilor private care ar putea 
finanţa lucrările de reabilitare termică în schimbul obţinerii dreptului de a construi mansarde. 
Reforma  sistemului  SEL  (sectoare  de  exploatare  a  locuinţelor)  şi  stimularea  organizării  de 
Asociaţii  de  Proprietari  de  Locuinţe  Private.  Asigurarea  securităţii  energetice  (independenţa 
energetică),  implementarea  tehnologiilor  de  eficienţă  energetică.  Accent  pe  dezvoltarea 
microenergeticii, energia eoliană, solară etc..

6. Modernizarea  autoadministrării  locale. Descentralizarea  funcţiilor  şi  resurselor  publice, 
crearea unor administraţii  locale competitive sub aspect  economic,  instituirea unei autonomii 
reale la nivelul administraţiei publice raionale. Scopul major al reformei la nivel municipal este 



crearea condiţiilor pentru prestarea serviciilor publice de calitate cât mai aproape de cetăţean. 
Descentralizarea puterii executive şi transformarea administraţiei publice locale într-o instituţie 
eficientă, responsabilă şi potentă din punct de vedere financiar. Optimizarea bazei financiare şi 
economice a administraţiei publice locale, relaţii  interbugetare organizate de jos în sus, şi nu 
invers, formarea bugetelor locale active capabile să asigure independenţa administraţiei publice 
locale.

7. Modernizarea administraţiei  publice. Drept  bază ideatică  a  reformei administraţiei  publice 
trebuie  luată  doctrina  serviciilor  administrative:  cetăţenii  nu  trebuie  puşi  în  situaţia  să  ceară 
invoire de la organele puterii, ci organele puterii sunt obligate să presteze servicii administrative 
cetăţenilor. Procedura administrativă trebuie să fie simplă şi eficientă, iar reglementarea juridică 
a relaţiilor procedurale dintre organele administraţiei  publice şi persoanele fizice, raţională şi 
echitabilă. Statul trebuie să garanteze fiecărei persoane dreptul la soluţionarea cazului său în mod 
dezinteresat  şi  echitabil,  în  termen rezonabil  (deci,  argumentat).  În afară  de aceasta,  fiecărei 
persoane  trebuie  să  i  se  asigure  dreptul  la  compensarea  pierderilor  cauzate  de  administraţia 
publică.  Trebuie  sistată  practica  prestării  de către organele administrării  publice  a  serviciilor 
contra  plată  în  domeniul  gospodăririi,  fapt  care  discreditează  însăşi  ideea  serviciilor.  Or, 
prestarea contra plată a serviciilor de acest fel duce la utilizarea ineficientă a resurselor publice şi 
realizarea  necorespunzătoare  a  sarcinilor  publice.  În  scopul  îmbunătăţirii  calităţii  serviciilor 
administrative este necesară descentralizarea lor, stabilirea programelor de lucru ale organelor 
respective, comode cetăţenilor, elaborarea standardelor de calitate.

8. Modernizarea sferei  sociale  şi  umanitare. Moldova  are  nevoie  de  modernizarea  politicilor 
sociale,  orientarea  lor  spre  asigurarea  condiţiilor  decente  pentru  cetăţenii  cu  venituri  mici 
(pensionari,  invalizi,  familii  cu mulţi  copii).  Trebuiesc revăzute  standardele sociale în  sensul 
ridicării lor, iar politica bugetară trebuie să urmeze aceste standarde ridicate. Crearea Fondului 
de dezvoltare socială (pentru programele de combatere a fenomenului „copiii străzii”, a sărăciei, 
pentru  tratarea  celor  săraci).  Fondul  se  completează  din  contul  marilor  întreprinderi,  din 
combaterea  corupţiei  şi  a  contrabandei.  Crearea  condiţiilor  pentru  revenirea  acasă  a 
concetăţenilor  care  lucrează  în  străinătate.  Programul  „Revenire”  desfăşurat  în  complex  cu 
politica  economică  (investiţională).  Protejarea  la  nivel  de  stat  a  gastarbeiter-ilor,  apărarea 
intereselor lor de către Republica Moldova.

Modernizarea  sistemului  educaţional,  implementarea  integrală  a  procesului  de  la  Bologna, 
înnoirea şi perfecţionarea cadrelor didactice. Crearea Fondului pentru Ştiinţă şi Cercetare destinat 
oferirii de granturi pentru sistemul noilor cunoştinţe, îndeosebi a descoperirilor ştiinţifice, crearea 
condiţiilor de lucru pentru savanţi şi asigurarea lor cu comenzi de stat.

Modernizarea sistemului de ocrotire a sănătăţii, asigurarea medicală obligatorie şi dezvoltarea 
medicinii  municipale;  investiţii  în  repararea  clădirilor;  dotare  tehnică  şi  materială  modernă; 
implementarea programelor de stat pentru combaterea celor mai periculoase şi răspândite maladii. 
Combaterea narcomaniei, SIDA, a bolilor oncologice şi tuberculozei.

9. Modernizarea politicii externe. Noi vedem asigurarea intereselor naţionale de perspectivă ale 
Republicii  Moldova în  participarea  activă a  ţării  noastre  în  procesele  integraţioniste  la  nivel 
european şi euro-atlantic. Integrarea în Uniunea Europeană este scopul strategic al ţării. Folosirea 
experienţei României şi a Ucrainei pentru procesul negocierilor cu Uniunea Europeană în scopul 
semnării  acordului  de asociere,  a  regimului  de comerţ  liber  şi  ridicare  a  regimului  de  vize. 
Consolidarea parteneriatului Moldova-Ucraina-România, ca instrument de stabilitate regională, 
de dezvoltare economică şi sporire a exportului moldovenesc pe pieţele învecinate. Prelungirea 
misiunii  EUBAM  pe  segmentul  transnistrean  al  frontierei  moldoveneşti  până  la  restabilirea 
controlului deplin al Republicii Moldova asupra frontierelor sale. Determinarea statutului juridic 
şi modernizarea frontierei moldo-române. Ameliorarea relaţiilor bilaterale cu România, anularea 
regimului de vize între Moldova şi România.



10. Refacerea  imaginii  Republicii  Moldova. Îmbunătăţirea  imaginii  Republicii  Moldova  în 
străinătate, sporirea ponderei cetăţeniei moldoveneşti,  regim fără vize cu Uniunea Europeană. 
Campanii promoţionale în media internaţională. Moldova ca loc ideal pentru turismul ecologic şi 
degustare de vinuri. Implementarea guvernării electronice ca instrument eficient de asigurare a 
transparenţei  actului  guvernării  şi  a responsabilităţii  în faţa societăţii.  Guvernarea electronică 
oferă fiecărei persoane fizice şi juridice posibilitatea de a cere administraţiei prin intermediul 
Internet-ului diverse informaţii şi realizarea unor operaţiuni juridice legale.

Să renovăm Moldova ! Vino cu noi !


