
Programa electorală 

a Partidul Republican din Moldova

pentru alegerile în Parlamentul RM din 5 aprilie 2009

ÎNTRODUCERE

Forma democratică de guvernare a statului este republica. În dorinţa cetăţenilor de a avea o 
guvernare democratică ţara noastră poartă denumirea de Republica Moldova. Democratismul şi 
patriotismul partidului nostru sunt reflectate în denumire-Partidul Republican din Moldova.

Partidul participă în campania electorală a Parlamentului ţării care va avea loc la 5 aprilie 
2009, pornind de la conştientizarea valorilor supreme ale societăţii-statul de drept, pacea civică, 
democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic. În deosebire de partidele fără scopuri bine determinate,  Partidul 
Republican  din  Moldova  declară  solemn că  sarcina  noastră  de  bază  cuprinde valorile  supreme 
înscrise în Legea Supremă-Constituţia Republicii  Moldova, care urmează a fi respectată de toţi, 
inclusiv şi de funcţionarii tuturor organelor statale.

SFERA SOCIALĂ

Pînă la atingerea obiectivului de stabilire a pensiilor de nivel european:

• Va fi îmbunătăţită starea socială a păturilor social vulnerabile,
• Vor fi construite spaţii locative pentru familii social vulnerabile.
• Vor fi construite locuinţe în baza creditelor ipotecare eliberate pe termen de 25 de ani cu o 

dobîndă prielnică pentru solicitanţi.
• Se vor majora salariile. Salariul minimal al bugetarilor va acoperi coşul minim de consum.
• Va fi revizuită metodologia stabilirii pensiilor, astfel încît pensia să nu fie mai mică de 1400 de 

lei. 

Votaţi Partidul Republican din Moldova !

Bursele pentru tineretul studios vor constitui nu mai puţin de 600 lei lunar.

Se vor deschide cantine cu alimentare gratuită pentru păturile social 
vulnerabile.

Se vor alimenta gratuit copiii în grădiniţele de copii şi în şcoli (clasele 
primare).

Se vor crea spitale sociale pentru tratamentul persoanelor social vulnerabile.

Se vor demonopoliza asigurările medicale. 

Pentru  ameliorarea  activităţii  curativ-profilactice  se  vor  crea  asociaţii  clinice  care  vor 
contribui la soluţionarea problemelor de deservire a populaţiei în sistemul medical.

Pacienţii social vulnerabili vor fi asiguraţi cu asistenţă medicală stomatologică, terapeutică şi 
protetică gratuită.

Pacienţii social vulnerabili vor fi asiguraţi cu medicamente gratuite.

Vor fi protejate mamele şi copiii. Vor fi majorate considerabil îndemnizaţiile pentru naşterea 
copiilor.



Vor fi micşorate tarifele la serviciile comunale, inclusiv la energia electrică şi la serviciile de 
telefonie fixă prin demonopolizarea SA “Moldtelecom”.

Va  fi  lichidată  ilegalitatea  funcţionării  Termocomului  ca  agent  economic  şi  micşorat 
sinecostul pentru energia termică.

Vor fi protejaţi şi asiguraţi social persoanele care activează peste hotarele ţării.

AGRICULTURA ŢĂRII

Vor fi create condiţii pentru exploatarea raţională a terenurilor agricole şi a celorlalte resurse 
naturale în concordanţă cu interesele naţionale.

Se vor consolida terenurile agricole şi va apărea posibilitatea de a aplica la prelucrarea lor 
ştiinţa, tehnica şi tehnologiile moderne.

Se va mecaniza complet agricultura.

Se vor armoniza multilateral relaţiile dintre producătorul agricol şi ramura de prelucrarea a 
acestuia. Prin construcţia întreprinderilor de prelucrare a producţiei agricole la locul producătorului 
va fi demonopolizată ramura de prelucrare.

Producătorul autohton va fi protejat.

Va fi protejată piaţa internă şi vor fi cuprinse noi pieţe de desfacere a produselor agricole 
autohtone.

Zootehnia va fi restabilită şi dezvoltarea sa va fi accelerată.

Votaţi Partidul Republican din Moldova !

PROPRIETATEA ŞI PROTECŢIA ACESTEIA 

Proprietatea privată, publică, intelectuală(industrială) va fi garantată şi 
protejată prin lege. Nimeni nu va fi expropriat de averea sa în mod abuziv. Va 
fi stopată exproprierea patronilor, investitorilor autohtoni şi celor străini. Va fi 
interzisă  recuperarea  din  bujetul  de  stat  a  daunelor  cauzate  de  către 
funcţionarii  de  stat.  Astfel  vor  apărea  noi  locuri  de  muncă  prestigioase 
remunerate  la  nivel  european.  Cetăţenii  Republicii  Moldova  impuşi  de  a 

părăsi ţara din cauza sărăciei dominante în republică, vor avea posibilitatea să se întoarcă acasă la 
copii  şi  părinţi.  Defalcările  stabile  în  fondul  social  din salariile  de nivel  european vor  permite 
achitarea pensiilor de nivel european şi îmbunătăţirea stării sociale a păturilor vulnerabile. Pentru 
aceasta va fi suficientă suma de circa 2000 000 000 (două miliarde) de dolari, pe care îi primeşte 
acum anual populaţia Moldovei de la cei care muncesc în străinătate.

ECONOMIA ŢĂRII

Partidul Republican din Moldova va aplica în economia ţării PLANIFICAREA şi, astfel ţara 
va obţine un rezultat bine aşteptat ce va permite ieşirea din sărăcie care a predominat timp de 19 
ani.  Însăşi  planificarea  economiei  v-a  fi  reglamentată.  Un  loc  deosebit  va  ocupa  ştiinţa  şi 
nanotehnologiile. Piaţa, ca instrument al economiei planificate, va fi mai efectivă. 

Activitatea de întreprinzător va fi eliberată complect de piedicile care încă mai există după 
gheliotinele care au anulat seturile de legi elaborate de parlamentele anterioare ce au lucrat în zadar 
aproape două decenii. Producătorul autohton va fi protejat.



Concurenţa loială va fi  protejată  astfel  încît  fiecare producător să aibă acces la realizarea 
produselor sale. 

ECOLOGIA ŢĂRII

Vor fi create condiţii pentru refacerea şi protecţia mediului, precum şi menţinerea echilibrului 
ecologic.

Se vor planta anual un milion de arbori şi arbuşti.

Vor fi restabilite fîşiile forestiere.

Se vor construi întreprinderi de prelucrare a deşeurilor.

Vor fi construite întreprinderi de purificare a apelor.

Astfel vom avea o ţară verde, curată, cu oameni sănătoşi.

Votaţi Partidul Republican din Moldova !

PROBLEMA TRANSNISTRIANĂ 

Constituţia RM spune că Teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. 
Reieşind  din  aceasta,  Partidul  Republican  din  Moldova  va  contribui  prin 
mijloace  paşnice  la  dezrădăcinarea  tuturor  pricinilor  care  au  dus  la 
dezmembrarea  teritoriului  ţării  şi  la  menţinerea  lui  în  această  stare.  În 
rezolvarea acestei probleme Partidul Republican din Moldova porneşte de la 
faptul  că  Republica  Moldova  este  patria  comună  şi  indivizibilă  a  tuturor 

cetăţenilor săi şi că lor li se garantează dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale, lingvistice şi religioase şi se va sprijini pe fundamentul pe care îl avem-integritatea 
poporului Republicii Moldova. Iată de ce suntem convinşi în soluţionarea cu succes a problemei 
Transnistriene.

RELAŢIILE EXTERNE

Partidul Republican din Moldova va depune eforturi majore pentru integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea Europeană în cel mai scurt timp, ceea ce va presupune libera circulaţie a 
cetăţenilor noştri pe teritoriul Europei şi accesul direct al acestora la valorile europene. 

Partidul  Republican  din  Moldova  porneşte  de  la  neutralitatea  permanentă  a  Republicii 
Moldova şi neadmiterea dislocării de trupe militare ale altor state pe teritoriul său, fapt proclamat 
prin Constituţie. Republica Moldova va stabili şi va dezvolta relaţii avantajoase cu vecinii săi, cu 
statele  cu  care  Moldova  tradiţional  are  relaţii  şi  cu  ceilalţi  subiecţi  ai  dreptului  international. 
Aspiraţiile europene ale poporului vor fi atinse prin implimentarea şi dezvoltarea valorilor general-
umane şi europene la noi acasă. SUA, China, Japonia vor rămîne şi în continuare pentru Moldova, 
ca şi pentru popoarele lumii, un model de democraţie şi economie.

ÎNCHEIERE

Partidul Republican din Moldova este convins că alegătorul are nu numai din cine, dar şi pe 
cine a alege. Însă, alegerea corectă depinde de el, de Măria Sa alegătorul.

Votaţi Partidul Republican din Moldova !


