
Platforma electorală
a candidatului independent în Parlamentul Republicii Moldova, Sergiu Banari

Un singur OM poate să aducă SCHIMBAREA în ţară, dacă este susţinut de mii de oameni!!!

Astăzi, toţi cetăţenii Republicii Moldova au conştientizat –AŞA NU MAI PUTEM TRĂI!
Principiile: „Toţi suntem egali în faţa legii” şi „Hoţul trebuie să stea în puşcărie” - trebuie să 

devină o normă principală pentru poporul Republicii Moldova. 

O Moldovă nouă trebuie şi poate fi edificată numai de oameni noi care nu au participat la 
privatizarea prădalnică, n-au provocat războiul civil din Transnistria şi care nu au nici o legătură cu 
regimul totalitar Voronin - Tkaciuk. Sunt gata să depun toate eforturile pentru renaşterea Moldovei 
şi îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor săi. 

Sarcina principală la care voi lucra este accelerarea industrializării economiei şi modernizării 
sectorului social.  Acest lucru va permite  crearea locurilor  noi de muncă,  creşterea veniturilor  în 
bugetul naţional, alinierea pensiilor şi salariilor bugetarilor la coşul minim de consum, asigurarea 
unui nivel mai înalt de instruire, îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale şi va da un impuls necesar 
dezvoltării raioanelor. 

Voi  lupta  împotriva  corupţiei  şi  samovolniciei  funcţionarilor  în  scopul  redobîndirii 
proprietăţii publice furate. 

PRO INVESTIGAREA PRIVATIZĂRII CRIMINALE A PROPRIETĂŢILOR DE STAT 
CONTRA BONURILOR PATRIMONIALE

• Este  necesar  identificarea  persoanelor  responsabile  de  sărăcirea  poporului  şi  pedepsirea 
acestora în conformitate cu Codul Penal al Republicii Moldova; 

• Privatizarea ulterioară a întreprinderilor de stat trebuie să se desfăşoare în cadrul unor licitaţii 
deschise, cu participarea experţilor independenţi. 

• Fondurile  acumulate  în  urma  privatizării  proprietăţii  de  stat  trebuie  să  fie  îndreptate  spre 
compensarea  pierderilor  suportate  de  cetăţenii  Republicii  Moldova  în  urma  privatizării 
proprietăţilor de stat contra bonurilor patrimoniale şi indexarea depozitelor pierdute. 

PRO INSTITUIREA MONOPOLULUI DE STAT ASUPRA ALCOOLULUI, TUTUNULUI 
ŞI ZAHĂRULUI

• Este  o  măsură  necesară  şi  reală  de  a  suplini  bugetul  RM,  şi,  astfel  de  a  asigura  la  timp 
indexarea salariilor, pensiilor şi indemnizaţiilor. Acest articol de venituri se poate ridica la 5 
miliarde de lei încasări, de care beneficiază astăzi  sectorul tenebru al economiei. 

PRO ECONOMIE SOCIALĂ

Setul de măsuri de atenuare a impactului crizei economice: 

1) Toate pieţile autorizate – ZONA PATENTELOR 

• Extinderea activităţilor în bază de patentă. Toate persoanele juridice şi fizice care au pînă la 
cinci angajaţi ar trebui să activeze în bază de patentă. 

• Întroducerea  plăţii  diferenţiate  pentru  patenta  de  întreprinzător  (în  funcţie  de  tipul  de 
activitate). 

• A egala un an de muncă în baza patentei de întreprinzător cu un an de vechime în muncă. 
• A permite importul pentru deţinătorii de patente în valoare de 10 000 $ / luna. 



2) Activitatea economică cinstită trebuie să fie profitabilă. 

• Reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA): 
 domeniul comerţului şi serviciilor pînă la 12%; 
 pentru producători până la 8%. 
• A aloca pentru toţi fermierii autohtoni subvenţii suplimentare din bugetul de stat: 1 ha - 35 

dolari pe an. 

3) A extinde autonomia economică a raioanelor. 

• A crea până la finele anului 2009 trei zone economice libere: Bălţi, Orhei, Comrat. 

PRO PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII TERITORIALE A ŢĂRII CA BAZĂ A PROCESULUI 
DE INTEGRAREA EUROPEANĂ 

Principiile de soluţionare a conflictului transnistrean: 

• Desfăşurarea unui referendum naţional cu privire la două probleme: 

1) Denumirea limbii de stat din Republica Moldova - moldovenească / română; 

2) Acordarea limbii ruse statut de limbă oficială. 

• Federaţia – formulă de bază în soluţionarea conflictului transnistrean. 
• A înceta orice cooperare militară cu NATO, cu excepţia implicării în proiectele umanitare ale 

acestui bloc.
• A interzice prezenţa forţelor militare ale altor state pe teritoriul Republicii Moldova. 
• Recunoaşterea internaţională a neutralităţii Republicii Moldova. 

PRO COMBATEREA CORUPŢIEI. 

• Reducerea cu 30% a numărului funcţionarilor de stat, mijloacele economisite să fie îndreptate 
în sfera socială. 

• A supune funcţionarii de toate nivelele la testarea anuală cu detectorul de minciuni. 
• Înăsprirea sancţiunilor pentru darea şi luarea de mită. 

PRO PROTECŢIA SOCIALĂ A CETĂŢENILOR. 

• Pensia minimă trebuie raportată  la coşul minim de consum (pentru persoanele cu 25 de ani 
vechime în muncă şi mai mult). 

• A ridica salariul mediu din sectorul public către  anul 2010 la 400 dolari. 
• Reforma  sistemului  de  asigurări  medicale  obligatorii.  Instiituirea  asigurărilor  medicale 

acumulative. 
• Practicarea comenzilor de stat în vederea pregătirii specialiştilor în instituţiile profesionale şi 

superioare de învăţământ. 

PRO REFORMA SISTEMULUI POLITIC ŞI ELECTORAL. 

• Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin votul direct al alegătorilor. 
• Stabilirea unui sistem electoral mixt (50% pe listele de partid şi de 50% prin vot uninominal 

care presupune că în fiecare circumscripţie se dispută un singur mandat). 
• Adoptarea unei legi  ce va permite  alegătorilor  să decidă retragerea anticipată  din funcţie  a 

deputaţilor care nu-şi onorează obligaţiunile faţă de alegători. 
• Anularea  imunităţii  parlamentare  a deputaţilor  din  Parlamentul  Republicii  Moldova  în 

condiţiile comiterii infracţiunilor economice.


