Angajament al Partidului Liberal Democrat din Moldova
MOLDOVA FĂRĂ SĂRĂCIE
(Alegeri parlamentare 2010)
Moldova renaşte. În 2009 prin votul cetăţenilor noştri a fost eliminat un regim care a
transformat Moldova în cea mai săracă ţară din Europa.
Acum lucrurile au început să se schimbe în bine. Am depăşit frica şi am cîştigat libertatea.
Am stopat degradarea, am evitat prăbuşirea, am depăşit criza. Împreună am rezistat şi tot
împreună am dat startul relansării ţării. Am iniţiat reforme importante. Presa a devenit liberă. Ne
mişcăm ferm spre Uniunea Europeană. Investitorii din Europa, Statele Unite, China şi-au întors
cu interes privirea spre Moldova.
Şi acesta este doar începutul .Trebuie să fim solidari pentru a duce la bun sfîrşit procesele
pozitive. Dar principalul pericol în calea reuşitei noastre este sărăcia.
De aceea, Vlad Filat şi echipa Partidului Liberal Democrat din Moldova propun societăţii
cel mai necesar proiect: o Moldovă fără sărăcie.
Ştim cu toţii că viaţa este încă grea pentru mulţi dintre noi. Salariile rămîn a fi mici,
preţurile se menţin înalte, oamenii suferă prea mult din cauza corupţiei.
Vlad Filat şi echipa PLDM spun tare şi răspicat că această stare de lucruri nu va mai
continua. În ultimul an am reuşit să depăşim criza şi să ne mişcăm înainte. Să nu ne oprim.
Astăzi noi oferim societăţii un nou angajament şi un plan concret pentru o Moldovă fără
sărăcie.
În acest scop vom realiza următoarele obiective prioritare:
1.

Crearea unei economii puternice, performante, care să ne ofere noi locuri de muncă.
În prezent, pentru a porni o afacere potenţialii întreprinzători trebuie să obţină aprobări de
la mai mult de 10 organe de stat. Fiecare aprobare prezintă în sine un potenţial pentru
corupţie sau de blocare a iniţiativei. În viitorul mandat guvernamental vom crea „ghişeul
unic” la iniţierea afacerii. Vom asigura investiţii în producere, preponderent cea orientată
spre export. Vom oferi credite şi subsidii pentru afaceri mici şi vom asigura investirea în
economia ţării a banilor cîştigaţi peste hotare de către cetăţenii noştri. Toate aceste acţiuni
vor avea drept rezultat crearea a peste 100 000 de noi locuri de muncă bine plătite.

2.

Grija faţă de oamenii cu venituri reduse. Pensiile şi salariile pe care le avem în prezent
nu sunt suficiente pentru o viaţă decentă pentru mulţi dintre cetăţenii noştri. În următorul
mandat de patru ani vom mări pensia minimală la 1300 lei, vom creşte alocaţia pentru
naşterea copilului pînă la 10 000 lei, iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă
la 1300 lei.

3.

Lupta cu corupţia. Corupţia pune în pericol dezvoltarea ţării şi bunăstarea fiecărui
cetăţean în parte. În prezent corupţia fură miliarde din economie şi de la oameni. Acest
fenomen trebuie curmat. Prima lege pe care o va propune Guvernul PLDM va viza
anularea imunităţii pentru toţi deputaţii şi judecătorii. Vom propune şi altor partide să
subscrie acestei iniţiative şi vom insista ca legea să fie votată prin vot nominal. Vom
reduce numărul instituţiilor de control şi vom creşte pedepsele pentru darea şi luarea de
mită.

4.

Accelerarea integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Bazîndu-ne pe paşii făcuţi în
domeniul integrării europene vom asigura în următorii trei ani investiţii în ţară de 2,6
miliarde de dolari. Continuînd cu aceeaşi insistenţă şi încredere vom obţine schimbul

economic liber, fonduri europene pentru economie şi infrastructură, iar pînă la sfîrşitul
anului 2012 cetăţenii noştri vor avea dreptul de a circula în UE fără vize.
5.

Drumuri, apă, gaz. Vom reface peste 2000 km de drumuri, vom asigura accesul fiecărei
gospodării la apă potabilă de calitate, vom gazifica toate localităţile din Moldova.

6.

Locuinţe pentru tineri şi familii cu venituri mici. Vom sprijini, în mod prioritar, tinerii
şi familiile cu venituri mici prin facilitarea accesului la credite avantajoase pentru
procurarea de locuinţe. Un rezultat al acţiunilor noastre va fi înviorarea sectorului de
construcţii imobiliare şi creşterea suplimentară de locuri de muncă.
Acesta este angajamentul nostru!
Aceasta este calea spre o Moldovă fără sărăcie!
Aceasta este calea care va permite Moldovei să renască!
Sprijinul Dumneavoastră este garanţia succesului nostru comun!

