PARTIDUL POPULAR
CREŞTIN DEMOCRAT

Numai împreună vom reuşi !
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Încetarea războiului politic şi întronarea bunei înţelegeri în ţară.
Relansare: ferm spre Europa, nu ca cerşetori, ci cu demnitate.
Dezvoltarea satelor şi crearea locurilor de muncă.

Încetarea războiului politic. Buna înţelegere în ţară

►De 2 ani ţara este măcinată de războiul politic. Marian Lupu nu a oprit acest război cum a promis
alegătorilor, ci s-a înscris în tabăra războinică Ghimpu-Filat. Duşmănia dintre guvernanţi şi
comunişti a adus deja pierderi foarte mari pentru o ţară săracă cum e Republica Moldova.
►Războiul politic a provocat două campanii electorale anticipate şi un referendum, pentru care au fost
cheltuiţi în van 110 milioane lei. Iar la un loc cu cheltuielile pentru reconstrucţia clădirilor
Parlamentului şi Preşedinţiei, devastate la 7 aprilie, pierderile directe se ridică la peste 1 miliard
112 milioane lei.
►Cu aceşti bani se reuşea:
- majorarea salariului anual al tuturor angajaţilor în sfera bugetară cu circa 4000 lei, sau
- majorarea pensiilor lunare timp de un an cu 200 lei, sau
- o subvenţie suplimentară pentru fiecare gospodărie ţărănească în valoare de 3000 lei, sau
- reparaţia tuturor şcolilor şi grădiniţelor din ţară.
►Atât partidele de la guvernare, cât şi comuniştii sunt la fel şi au rămas aceiaşi - plini de ură şi învrăjbire.
De aceea, războiul politic riscă să se extindă, iar ţara - să fie aruncată din nou în certuri,
referendumuri şi alegeri. Comuniştii vor victorie cu orice preţ, iar liberalii vor cu orice preţ să
meargă până la capăt. Războiul poate să ia proporţii dezastruoase.

PPCD propune SOLUŢII

Conciliere - Înţelegere - Unitate - Interes naţional – Solidaritate

A-1

A-2

A-3

PPCD va aduce buna înţelegere în ţară. PPCD a propus deja tuturor partidelor şi va insista şi în
noul Parlament să fie semnat un Acord de depăşire a crizei constituţionale, care face imposibilă în
viitor repe-tarea unui asemenea război. PPCD va înainta şi va vota la funcţia de Preşedinte al
ţării doar persoane neafiliate politic.
Pentru a obţine conciliere în societate procuratura reformată trebuie să investigheze evenimentele
din 7 aprilie 2009 ca factor de extindere a războiului politic: cine sunt organizatorii şi
responsabilii pentru distrugeri, care trebuie să achite aceste pierderi, cine se face vinovat de
molestarea poliţiştilor şi a protestatarilor.
PPCD propune partidelor formula concilierii şi a întronării bunei înţelegeri în ţară cu trei
condiţii: unu - acceptarea compromisului în interesul ţării, doi - promovarea profesionalismului în
administrare, indiferent de culoarea politică şi trei - încetarea coruperiei politice a membrilor şi
activiştilor altor partide. PPCD va prezenta şi un proiect de lege prin care deputaţii, primarii şi
consilierii locali aleşi pe liste de partid, în cazul trecerii la alt partid, îşi vor pierde mandatul.

B.

RELANSARE: ferm spre Europa, nu ca cerşetori, ci cu
demnitate

►Războiul politic şi guvernările corupte şi incompetente de până acum duc la prăbuşirea economică şi la
sărăcirea oamenilor.
►Noi locuri de muncă nu sunt deschise. Dimpotrivă, creşte şomajul. Scade exportul, ceea ce înseamnă mai
puţini bani aduşi în ţară, şi creşte importul, care înseamnă mai mulţi bani scoşi din ţară. Numai pentru
primele 9 luni a anului curent balanţa comercială export-import este de – (minus) 1miliard 625
milioane de dolari. Am ajuns să exportăm în UE oameni, adică forţă de muncă, în loc de producţie. A
scăzut semnificativ exportul în ţările UE şi mai ales în România.
►Ţara este bântuită de conflictul milionarilor, care vor să pună stăpânire pe toată puterea în stat. Aceştia
plătesc partidele politice, dau pomeni electorale şi cumpără voturi pentru a-i face pe oameni slugile
lor.
►Războiul politic purtat de guvernările de până acum, fie cu România, fie cu Rusia, a adus economiei ţării
pierderi de miliarde lei - venituri şi investiţii ratate .
►A crescut criminalitatea. S-au întors în ţară criminalii, bandiţii şi rachetul de altădată. Guvernarea a
lovit în independenţa şi aşa precară a mai multor instituţii care asigură legalitatea, ordinea şi
securitatea în stat. A fost anulată norma legală prin care judecătorii, procurorii, colaboratorii
Ministerului de Interne, ofiţerii Armatei Naţionale, ai Serviciului grăniceri şi ai Serviciului de
Informaţii şi Securitate erau asiguraţi de către stat cu spaţiu locativ sau recompensă financiară pentru
chirie, ceea ce provoacă plecarea profesioniştilor din aceste insituţii şi îi face mai coruptibili pe
colaboratori. Norma legală trebuie restabilită.

PPCD propune SOLUŢII

Reforme adevărate - Economie eficientă - Producătorul autohton

B-1

B-2
B-3

Reformarea Procuraturii şi a Ministerului de Interne, lichidarea Centrului anticorupţie şi a
Judecătoriilor Economice - toate aceste instituţii au fost folosite de către guvernările de până acum ca
instrumente de presiune asupra oamenilor de afaceri şi a concurenţilor politici, ele generează
fărădelege şi corupţie.
Reformarea sistemului vamal care generează contrabanda şi alimentează cercurile mafiote din ţară,
aducând statului anual pierderi de peste 20 miliarde lei. În acelaşi timp, se impune o nouă abordare a
politicii vamale, precum şi a politicii de cadre în sistemul vamal.
O nouă politică faţă de businessul mic şi mijlociu.
Susţinerea totală a întreprinderilor mici şi mijlocii: credite cu dobânzi mici, înlesniri fiscale,
excluderea definitivă a presiunilor şi a controalelor abuzive din partea instituţiilor statului.
Crearea unei Bănci de Dezvoltare cu capital de stat pentru creditarea, la dobânzi mici, de până la 7%,
a întreprinderilor private mici şi mijlocii cu capital autohton.
Politica, pe durată medie de timp, privind protejarea piţei interne şi a producătorului
autohton. Este total greşit ca piaţa să fie inundată de produse agricole străine în timp ce ţăranii noştri
nu-şi pot vinde producţia lor, care este la fel şi chiar mai bună.Taxele de import la produsele care nu
se fabrică în ţară trebuie să fie mici, iar la produsele care se fabrică la noi - să fie mari.

C.

Dezvoltarea satelor şi crearea locurilor de muncă

►Dacă nu dezvoltăm satele, pierdem ţara. Dacă nu dezvoltăm satele, ele se vor pustii şi vor dispărea unul
câte unul. Dacă vom ignora în continuare dezvoltarea regională şi nu vom investi în sate, vom pierde
sute şi sute de miliarde investite deja de mai multe generaţii de oameni (părinţi, bunici şi străbunici)
pentru ridi-carea caselor, a gospodăriilor şi a satelor.
►Noi, care suntem o ţară preponderent agrară, importăm produse agroalimentare în loc ca guvernarea să
susţină agricultorii autohtoni. Numai de la începutul anului curent şi până în luna septembrie au fost
importate produse alimentare şi animaliere, dintre care marea majoritate pot fi crescute de
producătorul autohton, în sumă de peste 280 de milioane de dolari. Pentru perioada ianuarieseptembrie 2010, de exemplu, balanţa comercială la produse alimentare şi de provenienţă animalieră
arpoape s-a dublat faţă de perioada semilară a anului 2009 şi a ajuns la – (minus) 52,4 milioane de
dolari.
►Guvernanţii vând viitorul Moldovei. Ţara trăieşte pe datorii. În ultimul an datoria externă a Moldovei a
crescut cu 250 milioane dolari şi a ajuns, pentru prima dată, la peste 1 miliard dolari. În acelaşi timp,
miliarde de lei se pierd din cauza guvernărilor incompetente şi corupte de până acum. Pe spatele
fiecărei familii cade povara de 20000 lei din datoria externă a ţării, iar copiii se nasc datori deja cu
5000 lei.
►Sumele fabuloase împrumutate, ca şi granturile oferite Republicii Moldova de către structurile europene şi
internaţionale sunt utilizate total ineficient, numai nu pentru creşterea economică. Toate guvernările de
până acum direcţionau spre sectorul real şi dezvoltarea regională, sectoare care creează locuri de
muncă, doar 7-9% din aceste sume, în loc de 70%, cum ar fi raţional şi cum procedează alte state.
►Astăzi UE ne acordă fonduri gratuite de sute de milioane de Euro pentru diferite proiecte de dezvoltare a
satelor, însă atât guvernarea comunistă, cât şi cea actuală le-au ignorat cu desăvârşire - din
incompetenţă, dar şi din nedorinţă, pentru că din aceste fonduri guvernanţii nu pot fura.

PPCD propune SOLUŢII

Întreprinderi mici şi mijlocii - Locuri de muncă - Dezvoltarea satelor

C-1
C-2

C-3

Redirecţionarea asistenţei financiare externe, granturi şi împrumuturi (anual 200-300 milioane de
dolari) spre susţinerea sectorului real şi dezvoltarea regională şi a satelor. Prin această nouă
politică economică pot fi create zeci de mii de noi locuri de muncă bine plătite.
Schimbarea politicii statului privind valorificarea fondurilor europene. PPCD, în baza practicii
sale în acest domeniu, propune o strategie clară de valorificare integrală a fondurilor europene
oferite Republicii Moldova. De pe urma realizării acestei strategii putem deschide anual alte mii
noi locuri de muncă bine plătite. Crearea unei Agenţii Naţionale pentru Fonduri Europene, cu
tot ce înseamnă structuri teritoriale eficiente, managementul proiectelor, managementul personal şi
resurse umane în acest domeniu, nomenclatorul loalităţilor la capitolul probleme şi priorităţi etc.
Politici orientate spre modernizare şi agricultură competitivă. Producţie ecologic curată şi cu
valoare înaltă. Monitorizarea şi prognozarea pieţei agricole. Facilitarea importului de utilaj agricol
şi de tehnologii pentru industria de prelucrare. Crearea unei Burse Agricole Naţionale, care să
acorde ţăranilor asistenţă juridică, metodică, cu seminţe şi îngrăşăminte, asistenţă la identificarea
pieţelor interne şi externe de desfacere a producţiei agricole.

Numai împreună vom reuşi !
Votează PARTIDUL POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT !

