Programul Electoral
al candidatului independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
ŞTEFAN URÎTU
Motoul: DREPTURILE OMULUI MAI PRESUS DECÂT ORICE ! ! !

Acest motou, care a fost principiul meu de viaţă până acum, rămâne a fi şi temelia
programului meu de activitate în Parlament.
Voi coopera cu orice deputat sau fracţiune, care va urmări beneficiul public şi nu a
intereselor de partid, grup sau personal şi invers, voi critica dur orice partid, indiferent de
culoarea lui, dacă va uita de promisiunile electorale, de Constituţie.
1. Garantarea dreptului la un trai decent fiecărui om:
• nu valoarea medie a salariului să devină etalon, ci garantarea că suma veniturilor integrale
pentru orice persoană să nu fie mai mică decât coşul minim de consum;
• impozitele să fie percepute doar din diferenţa dintre suma veniturilor şi suma cheltuielilor
pentru fiecare familie;
• dreptul la adăpost să fie garantat aşa, încât nimeni să nu fie lipsit de spaţiu minim: exemplu
9-12 m. p. dotat cu sufragerie, baie şi toaletă.
• Condiţii şi grijă specială pentru pedagogi, profesori universitari, lucrătorii instituţiilor de
cultură şi arte;
• Transmiterea în proprietatea locuitorilor a odăilor din căminele instituţiilor bugetare, care la
momentul efectuării „marii privatizări”, locuiau în ele;
2. Controlul societăţii asupra funcţionării instituţiilor publice:
• Condiţii de activitate a apărătorilor drepturilor omului să fie garantate fără imixtiune din
partea altor autorităţi;
• Avocatul, real să devină parte egală cu procurorul în procesul de judecată;
• Jurnalistul şi orice altă persoană care solicită sau distribuie informaţii publicului larg, să nu
fie hărţuiţi sau ameninţaţi;
• Perfectarea sistemului de lucru cu petiţiile şi plângerile populaţiei, scurtând calea, micşorând
durata examinării şi garantând eficienţa.
• Independenţa reală a instanţelor judecătoreşti;
3. Soluţionarea echitabilă a conflictului transnistrean:
• Crearea Case Justiţiei pentru Stânga Nistrului; iar în perspectivă şi pentru toată Republica
Moldova;
• Integritatea informaţională pentru Stânga şi Dreapta Nistrului;
• Infrastructura şi locuri de muncă prestigioase în zonele limitrofe;
• Dezvoltarea societăţii civile şi implicarea ei la soluţionarea problemelor comune;
• Crearea şi susţinerea Forumului pentru Democraţie şi Drepturile Omului în Stânga Nistrului.

4. Prevenirea torturii, tratamentului inuman şi degradant:
• Asigurarea reală a protecţiei martorului şi a victimei (instituţii separate de Departamentul
Instituţiilor Penitenciare, pedepse alternative detenţiei, închisori private, etc.);
• Independenţa instituţiilor de monitorizare a drepturilor omului şi diversificarea acestora;

•
•

Controlul civil asupra funcţionării instituţiilor penitenciare, izolatoarelor, azilurilor pentru
bătrâni, spitalelor pentru persoane cu dizabilităţi şi a instituţiilor similare acestora;
Asigurarea locurilor de muncă, instruirii şi pregătirii profesionale pentru reintegrarea
deţinuţilor;
Votaţi ŞTEFAN URÎTU –Votaţi Drepturile Omului !

