
PLATFORMA ELECTORALĂ
A PARTIDULUI ECOLOGIST „ALIANŢA VERDE” DIN MOLDOVA

(Alegeri parlamentare 2010)

PEM-AVE, pornind de la obiectivele strategice şi doctrinare şi luând în consideraţie situaţia 
social-economică şi  ecologică  complicată din Republica Moldova,  îşi  propune spre realizare 
următoarea platformă electorală:

1. Obiective Politice generale
• PEM-AVE  garantează  soluţionarea  problemelor  legate resursele  naturale,  modificarea  şi 

protejarea mediului înconjurător, promovînd cetăţeni sănătoşi, prosperi, liberi şi independenţi;
• PEM-AVE militează  pentru  dezvoltarea  unui  stat  în  care  guvernanţii  să  asigure  cetăţenilor 

condiţii  de  realizare  a  aspiraţiilor  educaţionale,  materiale,  culturale,  profesionale  şi  morale, 
garantînd o justiţie socială stabilă şi durabilă, precum şi separarea puterilor şi competenţelor în 
stat Prin perfectarea, completarea şi adaptarea legislaţiei ecologiste şi de sănătate a populaţiei la 
cadrul constituţional de legi;

• PEM-AVE optează pentru formarea parlamentului creator, în care puterea şi opoziţia să stea 
faţă în faţăasumîndu-şi responsabilitatea pentru situaţia din ţară creată, partidul de guvernămînt 
să raspundă periodic la întrebările opoziţiei, partidelor, doleanţei societăţii civile şi îndeplinirea 
obligatorie a programelor electorale;

• PEM-AVE va  asigura  depolitizarea  administraţiei  centrale  şi  locale  de  stat,  posturile  în 
administraţie fiind ocupate prin concurs în baza capacităţilor profesionale;

• Vom contribui la reducerea presei fiscale şi crearea climatului investiţional favorabil, asigurînd 
condiţii optimale pentru dezvoltarea businessului mic şi mijlociu;

• PEM-AVE militează  pentru  instruirea  unui  guvern  minimalistic  din  10  ministere  şi 
decentralizarea administraţiei guvernamentale în favoarea administraţiei publice locale de prim 
nivel,  asociaţiilor  obşteşti  şi  businessului  prin  mutarea  accentului  administrativ  în  favoarea 
responsabilităţii juridice proprii;

• Vom promova  reforma  teritorial-administrativă  prin  revenirea  la  judeţe,  care  întruchipează 
ecosistemele naturale şi pot asigura randamentul economic şi social maximal;

• Vom favoriza  decentralizarea  puterii  şi  fortifica  adnimistraţia  publică  locală,  prin  stabilirea 
tuturor surselor financiare de formare a bugetelor locale din teritoriu şi doar completarea lor de 
bugetul de stat.

2. În Domeniul Ecologiei şi Protecţiei Mediului
• PEM-AVE va întreprinde măsuri de menţinere a biodiversităţii, aspiraţiilor şi necesităţilor de 

menţinere  a  echilibrului  dintre  exploatarea  resurselor  naturale  şi  raţionalitatea  acestui  act, 
asigurînd supremaţia activităţilor ecologice;

• PEM-AVE militează pentru armonizarea legislaţiei  de mediu la cea europeană,  acţionînd în 
direcţia asanării morale a societăţii prin întroducerea conceptului de eco-moralitate;

• Vom asigura dezvoltarea prosperă a economiei doar respectînd cerinţele de protecţie a mediului 
înconjurător.

3. În Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
• PEM-AVE optează  pentru  stabilirea  unui  mediu  propice  activităţiloe  economice,  reducerea 

birocraţiei şi crearea unui sistem de asigurări sociale în caz de şomaj, incapacitate medicală şi 
pensii care să reflecte nevoile reale ale contribuabililor;

• PEM-AVE militează pentru încurajarea investiţiilor private în domeniul asigurărilor sociale.

4. În Domeniul Economiei
• PEM-AVE militează pentru ajutor şi suport de stat pentru orice activitate economică avînd ca 

obiectiv producerea de bunuri şi oferirea de servicii pentru populaţie, reducînd numarul de taxe, 
impozite şi mărirea lor;

• PEM-AVE va minimiza intervenţia statului în activitîţile economice;



• Vom aprofunda reforma în agricultură prin susţinerea agriculturii ecologice;
• Vom relansa ramurile industriei naţionale prin prin implimentarea largă a surselor regenerabile 

de energie;
• PEM-AVE optează pentru monitorizarea şi reducerea birocraţiei în întreaga economie.

5. În Domeniul asigurării Sănătăţii
• PEM-AVE optează pentru un sistem de asigurare a sănătăţii  care să fie gratuit  şi universal, 

asigurînd eliminarea birocraţiei din serviciul naţional de sănătate şi eficientizînd serviciile de 
sănătate;

• PEM-AVE va  încuraja  dezvoltarea  sistemului  privat  de  asigurare  a  sănătăţii,  motivînd  şi 
stimulînd activitatea pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

6. În Domeniul Educaţiei
• Majorarea salariilor cu 100% în decurs de 6 luni a profesorilor din mediul rural;
• PEM-AVE optează pentru un sistem de educaţie unitar şi disponibil întregii populaţii, asigurînd 

învăţămînt gratuit şi obligatoriu pînă la vîrsta de 16 ani;
• PEM-AVE militează  pentru  susţinerea  învăţămîntului  liceal  de  doi  ani  şi  un  sistem  de 

învăţămînt independent;
• PEM-AVE garantează  diversificarea  permanentă  a  tuturor  opţiunilor  la  toate  stagiile  de 

învăţămînt,  precum  şi  înfiinţarea  şi  dezvoltarea  unui  sistem  de  studii  vocaţional  la  toate 
nivelurile;

• PEM-AVE optează  pentru  susţinerea  materială  prin  burse  şi  plata  taxelor  şcolare  şi  pentru 
încurajarea iniţiativei private.

7. În Domeniul Justiţiei
• PEM-AVE militează  pentru  garantarea  tuturor  drepturilor  legale  ale  cetăţenilor,  asigurînd 

accesul ne-îngrădit la justiţie al tuturor cetăţenilor;
• PEM-AVE optează pentru un sistem juridic independent în care să fie judecate faptele şi nu 

oamenii,  asigurănd  instituirea  unui  sistem juridic  angajat  şi  competent,  care  să  prevadă  şi 
evaluarea calităţii actului de justiţie;

• PEM-AVE va  asigura  o  administraţie  eficientă  a  justiţiei,  întreprizînd  măsuri  energice  de 
eradicare a crimei şi corupţiei.

8. În Domeniul Finanţelor
• Vom lichida impozitul funciar pentru ţăranii care practică activitate agrară vom micşora    cota 

de  refinanţare  de la  Banca  Naţională  pînă  la  3  puncte  procentuale  cu  coborîrea  cotelor  de 
creditare (dobînda bancară) a agenţilor economici corespunzător;

• PEM-AVE militează pentru  scutirea de impozit funciar a ţăranilor;
• PEM-AVE militează   pentru  un  TVA variabil  de  18% pentru  lucrurile  de  bază  (locuinţe, 

energie, haine, hrană) şi 20% pentru obiectele de lux;
• PEM-AVE optează  pentru  o  colectare  treptată,  pe  decursul  întregului  an,  a  taxelor  şi 

impozitelor  în  vigoare,  admiţînd  scutirea  de  taxe  a  imobilelor  şi  terenurilor  sub o  anumită 
suprafaţă şi valoare;

• Vom  lichida  sistemul  de  impozitare  preferenţial  (scutitor)  al  firmelor  străine  şi  zonele 
economice libere din Republica Moldova;

• Vom interzice finanţarea investiţiilor din zone de tip ofşor, iar organizaţiile existente după acest 
principiu vor fi obligate prin legislaţie să se deconspireze cu prezentarea originii investiţiilor şi 
proprietarilor respectivi.

9. În Domeniul Politicii Externe

• PEM-AVE militează pentru o politică externă de colaborare cu toate ţările iubitoare de pace din 
lume, asigurînd o politică de bună înţelegere cu toţi vecinii şi de securitate regională şi globală.


