
Tezele programatice a Partidului Muncii

(Alegeri parlamentare 2010)

I. Consolidarea forţelor politice şi a societăţii

Este evident, că ţara este zdrunciunată de aşa numitul război politic. 
Duşmănia dintre guvernanţi şi comunişti a adus deja pierderi foarte mari pentru o ţară săracă cum e RM. 
Conflictul dintre fosta guvernare comunistă şi AIE a provocat două campanii electorale anticipate şi un 
referendum, pentru care au fost cheltuiţi 100 milioane lei. Iar la un loc cu cheltuielile pentru 
reconstrucţia clădirilor Parlamentului şi Preşedenţiei, devastate la 7 aprilie, pierderile directe constituie 
mai mult de 1 miliard lei.

Atît partidele de la guvernare, cît şi comuniştii sînt la fel şi au rămas aceiaşi plini de ură şi vrăjbie. 
De aceea, conflictul riscă să se extindă, iar ţara – să fie aruncată din nou în certuri şi destabilizări. Şi 
liberalii, şi comuniştii vor cu orice preţ să continue politica sa antisocială.

Partidul Muncii propune:
1. Pentru a obţine înţelegerea în societate procuratura reformată trebuie să învestigheze 

evenimentele din 7 aprilie 2009. Procuratura este obligată să dea răspuns la întrebarea, cine sînt 
organizatorii şi responsabilii pentru distrugeri, cine trebuie să achite aceste pierderi.

2. Acest conflict trebuie calificat nu ca unul politic, dar ca un conflict între persoanele, care au comis 
furturi din contul statului, care deţin posturi politice, au încălcat legea şi evită răspunderea penală.

II. Politica internă a Statului

Guvernările corupte şi incompetente de pînă acum duc la prabuşirea economică şi la sărăcirea 
oamenilor. Noi locuri de muncă nu sînt deschise, din potrivă, creşte şomajul. Numai în ultimul an şi-au 
pierdut locul de muncă peste 100 mii de persoane. 

Scade exportul, ceea ce înseamnă mai puţini bani aduşi în ţară, şi creşte importul, care înseamnă mai 
mulţi bani scoşi din ţară. Am ajuns să exportăm în UE oameni, adică forţă de muncă, în loc de producţie.

Ţara este bîntuită de conflictul milionarilor, care vor să pună stăpînire pe toată puterea în stat. Aceştia 
plăstesc partidle politice şi cumpără voturi pentru a-i face pe oameni slugile lor.

Partidul Muncii propune:

1. Reformarea Procuraturii şi a Ministerului de Interne, lichidarea Centrului anticorupţie şi a 
Judecătoriilor Economice – toate aceste instituţii au fost folosite de către guvernările de pînă acum 
ca instrumente de presiune asupra oamenilor de afaceri şi a concurenţilor politici, ele generează 
fărădelege şi corupţie.

2. Reformarea  sistemului  vamal  care  genereazã  contrabanda  şi alimenteazã cercurile mafiote din 
ţarã, aducând statului anual pierderi de peste 20 miliarde lei. Numai recuperarea acestor pierderi ar 
permite asigurarea cu locuri de muncã bine plãtite a tuturor celor plecaţi  la munci peste hotare.



3. Protejarea  şi stimularea producãtorului autohton. Taxele de  import  la produsele care nu se fabricã 
în ţarã sã fie mici,  iar la produsele care se fabricã la noi - sã fie mari. Crearea unei Bãnci de 
Dezvoltare cu capital de stat pentru creditare la dobânzi mici, de pânã la 5% a întreprinderilor 
private  mici şi mijlocii cu capital autohton.

III. Dezvoltarea satelor

Dacã nu dezvoltãm satele, pierdem  ţara. Dacã nu dezvoltãm satele, ele se vor pustii şi vor dispãrea unul 
câte unul. Dacã vom ignora în continuare dezvoltarea  regionalã şi nu vom  investi în sate, vom pierde 
sute de miliarde investite de mai multe generaţii de oameni (pãrinţi, bunici şi strãbunici) pentru 
ridicarea caselor, a gospodãriilor şi a satelor. 

Noi, care suntem o ţarã preponderent agrarã, importãm produse agroalimentare  în  loc ca guvernarea 
sã susţinã agricultorii autohtoni. 

Guvernanţii  vând  viitorul  Moldovei.  Ţara  trãieşte  pe  datorii.  În  ultimul  an  datoria externã a 
Moldovei a crescut cu 250 milioane dolari şi a ajuns, pentru prima datã, la peste 1 miliard dolari.  În 
acelaşi timp, miliarde de lei se pierd din cauza guvernãrilor  incompetente şi corupte de pânã acum. 

Sumele fabuloase împrumutate, ca şi granturile oferite Republicii Moldova de cãtre  structurile 
europene  şi  internaţionale  sunt  utilizate  total  ineficient, numai  nu  pentru  creşterea  economicã. 
Toate  guvernãrile  de  pânã  acum direcţionau spre sectorul real şi dezvoltarea regionalã, sectoare care 
creeazã locuri de muncã, doar 7-9% din aceste sume,  în  loc de 70%, cum ar  fi  raţional şi cum 
procedeazã alte state.

Partidul Muncii propune:

1. Redistribuirea creditelor externe, granturi şi împrumuturi (anual 200-300 milioane de dolari) spre 
susţinerea sectorului real şi dezvoltarea regionalã şi a satelor.

2. Partidul Muncii  propune  o strategie clarã de valorificare  integralã a fondurilor europene oferite 
Republicii Moldova. De pe urma  realizãrii acestei strategii putem deschide anual alte cca 50 mii 
noi  locuri de muncã bine plãtite.

3. Politici orientate spre modernizare şi agriculturã competitivã. Producţie ecologic curatã şi cu 
valoare înaltã.  Monitorizarea şi prognozarea pieţei agricole. Facilitarea  importului de utilaj agricol 
şi de  tehnologii pentru industria de prelucrare. 

4. Crearea unui Centru Republican, misiunea căruia trebuie să fie colectarea produselor agricole de la 
ţărani, achitînd costul pe loc. 

5. Acordarea ţãranilor asistenţei juridice, metodicã, cu seminţe şi  îngrãşãminte, asistenţã la 
identificarea pieţelor  interne şi externe de desfacere a producţiei agricole.



6. Crearea unei comisii guvernamentale, misiunea careia va fi întîlnirea cu producătorii agricoli şi cu 
ţăranii din fiecare raion aparte pentru a evidenţia principalele probleme care impiedică activitatea 
producătorilor agricoli şi a ţăranilor din Republica Moldova.

Adoptarea unor hotărîri de Guvern în scopul lichidării problemelor existente.

IV. Indistria

Partidul Muncii propune:

1. Analiza profundă a situaţiei din acest domeniu de către specialişti şi aprobarea unui program 
naţional de dezvoltare a industriei Republicii Moldova.

2. Reformarea sistemului de impozite în scopul cointeresării investitorilor autohtoni în dezvoltarea 
întreprinderilor industriale.

V. Învăţămînt, cultură şi ştiinţă

Partidul Muncii propune:

1. Analiza profundă din aceste domenii şi promovarea cadrelor de conducere pe principii strict 
profesionale.

2. Alocarea finanţelor pentru aceste domenii nu mai puţin de 9% din PIB.

3. Recunoaşterea diplomelor de stdii din Republica Moldova de ţările din spaţiul European.

4. Majorarea salariilor lucrătorilor din domeniile respective anual cu 25-30 %.


