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«Stimaţi concetăţeni!
Am obosit  cu toţii  de fărădelegile  şi  acţiunile  haotice ale  puterii.  A venit  timpul  -  SĂ FACEM 
ORDINE! Sunt candidat independent şi nu pot fi manipulat, pentru că în activitatea mea mă bazez 
întotdeauna pe LEGE şi pe poziţia civică. Vreau SĂ FACEM ORDINE în ţară. Ştiu cum şi o pot 
face».

ORDINE ÎN GUVERNAREA ŢĂRII

• Parlament Responsabil. Fiecare deputat trebuie să-şi asume responsabilitatea personală în faţa 
alegătorilor, bazată pe o poziţie civică şi nu pe interese de clan sau de partid.

• Guvern Profesionist.  Miniştrii, funcţionarii de stat trebuie să fie profesionişti şi să activeze 
numai în interesul ţării şi al cetăţenilor, dar nu în cel al îmbogăţirii personale. Corupţia trebuie 
eradicată şi penalizată la toate nivelurile puterii de stat.

• Demnitatea  Ţării.  Demnitarii  de  stat,  care  ne  reprezintă  ţara,  trebuie  să  poarte  toată 
responsabilitatea  pentru  acţiunile  şi  declaraţiile  făcute.  Noi  nu  trebuie  sa  ajungem ostaticii 
declaraţiilor şi acţiunilor iresponsabile.

ORDINE ÎN ECONOMIE. O ECONOMIE PENTRU OAMENI

• Protejarea Consumatorilor. Asigurarea ordinii în formarea tarifelor la serviciile comunale şi 
controlul  asupra  preţurilor  la  produsele  alimentare  şi  medicamente.  Apărarea  cetăţenilor 
amăgiţi, care au investit în construcţia locuinţelor.

• Condiţii  Egale  pentru lansarea şi dezvoltarea afacerilor,  pentru întreprinderile mari  şi mici, 
controlul  riguros  al  activităţii  întreprinderilor  monopoliste.  Excluderea  presiunilor  puterii  şi 
organelor de control asupra business-ului privat.

• Planificarea  şi  Controlul  -  cum şi  pentru  ce  se  cheltuiesc  banii  publici.  Statul  trebuie  să 
investească  banii  în  învăţământ  şi  în  sănătatea  oamenilor,  educaţia  tinerilor,  dezvoltarea 
sportului, reparaţia şi construcţia drumurilor, a spitalelor şi a locuinţelor sociale. Numai atunci 
tinerii nu vor părăsi ţara, iar gasterbaiterii se vor întoarce în Patrie.

ORDINE ÎN EXECUTAREA LEGILOR

• Ordinea  în  Ţară  începe  cu  Ordinea  pe  străzi  -  patrularea  acestora,  curăţenia  pe  străzi, 
respectarea regulilor de circulaţie. Toate acestea constituie respectarea legii.

• Drepturi şi Responsabilităţi. Realizarea obiectivului egalităţii tuturor în faţa legii - de la şeful 
statului până la cetăţeanul de rând. Informarea în problemele juridice şi consultarea gratuită a 
cetăţenilor.

• Apărarea  Cetăţenilor  de  fărădelegile  judecătoreşti.  Garantarea  executării  hotărârilor 
judecătoreşti.  Realizarea  independenţei  reale  a  puterii  judecătoreşti  şi  a  responsabilităţii 
judecătorilor pentru hotărârile ilegale.



Pe 28 noiembrie votaţi pentru candidatul independent pentru Parlamentul RM -
pentru VALERIU PLEŞCA!


