
SPICUIRI
din programul electoral al candidatului independent Valentina Cuşnir

pentru alegerile din 05 aprilie 2009

Vin în această campanie cu cîteva priorităţi :

1. Stoparea declinului economic în toate ramurile economiei naţionale şi trecerea la creştere pas-cu- 
pas, pentru ce:

• Gospodăria Ţărănească să fie principala structură în sectorul agrar şi consolidarea să fie în baza 
GŢ, nu a dării în arendă a terenurilor. 

• Voi  elimina  barierele  în  calea  deschiderii  locurilor  de  muncă  prin  procurarea  poliţelor  de 
asigurare de către capul GŢ la ½ preţ pe tot parcursul anului şi achitarile la Fondul Social în rate, 

• Voi face drum investiţiilor străine direct la Ţărani, fără intermediari.

2. Reducerea unor subdiviziuni ineficiente din structurile statale ca Direcţia Expertize Anticorupţie  
din  cadrul  CCCEC,  diferite  Centre  create  de  guvernarea  comunistă,  direcţii  din  cadrul  
ministerelor şi agenţiilor

3. Modificarea  Legii  cu  privire  la  Regulamentul  Parlamentului  şi  readucerea  activităţii 
Parlamentului la cerinţele Constituţiei prin:

• egalarea în drepturi a deputaţilor,

• excluderea fracţiunilor parlamentare din lista structulor subvenţionate din Bugetul de Stat , cît şi a 
persoanelor care le deservesc şi scoaterea ultimilor din categoria funcţio-narilor publici.

4. Conlucrarea cu organismele europene şi de pe alte continente reeşind din adevărata situaţie din 
Republica Moldova prin:

• direcţionarea investiţiilor în ramurile prioritare,

• negocierea cu ţările ,unde muncesc cetăţenii noştri peste hotare pentru legiferarea lor, aşa cum am 
făcut eu în 2007 şi am obţinut suplimentar 1500 locuri legale pe lîngă cele 5000 atribuite de Statul 
Italia.

5. Stabilirea,  conform unor  criterii,  a  statutului  de victime a  represiunilor  economice  comuniste 
pentru cetăţenii noştri plecaţi peste hotare şi acordarea unor facilităţi pe viitor, în legătură cu acest 
statut

6. Stabilirea  salariilor,  pensiilor  şi  îndemnizaţiilor,  burselor  în  conformitate  cu  Constituţia  RM, 
inclusiv prin:



• acordarea tinerelor familii la 09 luni, după înregistrarea căsătoriei, a unui ajutor de 1000 euro, ce 
ar stimula apariţia primului copil,

• acordarea unei îndemnizaţii  unice de 30 mii lei  tinerilor specialişti  la sfîrşitul  primului an de 
muncă în localităţile rurale ,cu condiţia că nu vor părăsi  locul de muncă timp de 3 ani.

7. Sănătatea şi Învăţămîntul – cu adevărat priorităţi Naţionale ,inclusiv prin:

• revizuirea legilor populiste adoptate în grabă de comunişti şi punerea lor în serviciul cetăţenilor,

• revederea contractelor cu ţările ,unde au fost trimişi la studii copii orfani şi din familii social-
vulnerabile  cum ar  fi  Cuba,  Rusia...,situaţia  copiilor  trimişi  şi  tragerea  la  răspundere  pentru 
cheltuirea banilor publici, cînd cu acele sume aici puteau studia de 10 ori mai mulţi copii..... 

Sunt ultima în buletinul de vot !

Cei din urmă vor fi cei Dintîi- aşa spune Sfânta Scriptură !


