
Program electoral a Uniunii Muncii „Patria-Родина”

pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009

I. Protecţia socială

1. Salariul  minim pentru  toţi  lucrătorii  din  sfera  bugetară  –  5000 lei.  Indexarea  salariului  în 
dependenţă de creşterea preţurilor.

2. Stabilirea  pensiei  minime  de  2  000  lei  şi  indexarea  acesteia  în  dependenţă  de  creşterea 
preţurilor.

3. Asigurarea transparenţei mecanismului de formare a preţurilor la toate serviciile comunale.
4. Elaborarea şi implementarea din contul Statului a programului de construcţie a apartamentelor 

pentru familiile tinere şi a locuinţelor sociale.

II. Economie

1. Crearea relaţiilor strategice cu ţările exportatoare de resurse energetice şi materie primă strict 
necesare pentru dezvoltarea economiei RM.

2. Elaborarea unui program naţional de dezvoltare economică orientat spre producerea mărfurilor 
moldoveneşti, care pot concura pe piaţa mondială.

3. Reducerea impozitelor fiscale pentru întreprinderile private pînă la 15%.
4. Dezvoltarea  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  capabile  să producă mărfuri  concurente  pentru 

export şi susţinerea lor de stat.
5. Limitarea importului produselor alimentare şi mărfurilor industriale care se produc în RM.
6. Gestionarea eficientă şi transparentă a banilor publici.
7. Mărirea fondului pentru susţinerea producătorilor agricoli şi stabilirea subvenţiei de 600 lei la 

hectar pentru anul 2009.
8. Accesul producătorilor la credite bancare cu procent redus şi pe termen lung.
9. Micşorarea impozitelor pentru producători agricoli, inclusiv scutirea de plata TVA a importului 

de maşini şi utilaje agricole,  material  semincier,  îngrăşăminte minerale şi altele,  care nu se 
produc în RM.

10. Interzicerea vînzării pămîntului persoanelor cu cetăţenie străină.

III. Politica externă

1. Formarea  relaţiilor  strategice  de  colaborare  politică  şi  economică  prioritare  cu  ţările  CSI, 
Federaţia Rusă.

2. Formarea relaţiilor economice reciproc avantajoase cu ţările UE.

IV. Reintegrarea ţării

1. Organizarea referendumului cu privire la atribuirea limbii ruse a statutului de a doua limbă de 
stat.

2. Anularea tuturor hotărîrilor Guvernului, Parlamentului de colaborare cu blocul militar NATO. 
Păstrarea neutralităţii RM conform Constituţiei.

3. Atribuirea statutului special de autonomie a raioanelor din stînga Nistrului în cadrul teritoriului 
RM.

4. Semnarea tratatului de bază între RM şi România cu privire la recunoaşterea hotarelor RM.

V. Edificarea Statului de drept

1. Alegerea Preşedintelui RM prin vot direct de către cetăţeni.



2. Asigurarea separării reale a puterilor din stat.
3. Asigurarea legislativă a libertăţii mass-media şi adoptarea legislației care prevede tragerea la 

răspundere  (inclusiv  penală)  pentru  publicaţiile  care  nu  corespund  adevărului  şi  afectează 
Statul, persoana juridică sau fizică.

4. Asigurarea transparenţei în procedura de numire şi promovare a judecătorilor.
5. Limitarea Ministerului de Justiţie în activitatea formaţiunilor politice, notariatului şi avocaturii.
6. Eliminarea  din  sistemul  judecătoresc,  procuratură  şi  din  cadrul  Ministerului  de  Interne  a 

persoanelor compromise prin fabricarea dosarelor la comanda puterii.

VI. Administraţia publică

1. Orientarea  activităţii  administraţiei  publice  locale  spre  asigurarea  drepturilor  şi  intereselor 
economice, politice şi sociale a oamenilor muncii.

2. Depolitizarea administraţiei publice şi promovarea în cadrul ei a persoanelor profesioniste.
3. Asigurarea transparenței procesului decizional.
4. Acumularea impozitelor în localitatea de reședință a agenţilor economici, 50% din TVA să 

rămînă la bugetele locale.

VII. Învăţămîntul şi ştiinţa

1. Alocarea integrală a resurselor financiare pentru toate instituţiile de învăţămînt şi de ştiinţă de 
Stat.

2. Accesul pedagogilor tineri la credite bancare cu procent redus şi pe termen lung.
3. Crearea fondului extrabugetar de susţinere pedagogilor şi a oamenilor de ştiinţă.
4. Implementarea unui program de Stat de computerizare a întregului sistem de instruire din RM.
5. Deschiderea contabilităţilor în cadrul instituțiilor liceale şi gimnaziale de instruire.

VIII. Ocrotirea sănătaţii

1. Alocarea integrală a resurselor financiare pentru toate instituţiile medicale de Stat.
2. Asigurarea instituţiilor medicale de Stat cu utilaj modern specializat.
3. Extinderea serviciilor medicale gratuite în baza poliţei de asigurare din contul Statului.

IX. Cultura

1. Alocarea integrală a resurselor financiare pentru toate instituţiile de cultură din RM.
2. Stimularea lucrătorilor din domeniul culturii care prin aportul său promovează valorile general 

umane şi independenţa Statutului RM.

X. Transportul şi drumurile

1. Alocarea resurselor financiare din bugetul de Stat pentru reconstrucţia drumurilor principale 
din RM.

2. Modernizarea parcului de trenuri şi extinderea reţelei de căi ferate.
3. Diversificarea rutelor aeriene şi reducerea preţurilor la călătorie.

XI. Ocrotirea mediului

1. Extinderea suprafeţelor împădurite
2. Crearea reţelelor de parcuri
3. Interzicerea dării în arenă a spaţiilor împădurite agenţilor economici şi persoanelor fizice. 


