
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

CONTRACT OBŞTESC 
Poporul Moldovei şi candidaţii la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului 
Electoral "Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală"

Candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de pe lista Blocului Electoral 
"Alegerea  Moldovei  –  Uniunea  Vamală"  semnează  un  contract  cu  privire  la  promisiunile 
electorale şi pentru prima dată în istoria Republicii Moldova îşi asumă răspunderea penală pentru 
înşelarea alegătorului şi nerespectarea obligaţiilor stipulate în prezentul contract:

Candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintaţi de către Consiliile 
Reprezentanţilor Poporului din raioanele şi oraşele Moldovei, partidele politice şi organizaţiile 
obşteşti, precum şi desemnaţi de către diasporele moldoveneşti de peste hotare, în conformitate 
cu Constituţia RM şi Codul Electoral, în baza principiului că puterea aparţine fiecărui cetăţean şi 
acesta este în drept să o încredinţeze în conformitate cu anumite condiţii convenite, ţinînd cont 
de răspunderea civilă şi penală pentru nerealizarea promisiunilor electorale, încheiem cu fiecare 
cetăţean în parte, care va oferi votul său pentru lista populară de candidaţi din partea Blocului 
Electoral  "Alegerea  Moldovei  –  Uniunea Vamală",  prezentul  contract,  pe  care  îl  semnăm şi 
garantăm:

• Denunţarea Acordului de asocierea cu Uniunea Europeană;

• Desfăşurarea  în  anul  2015  a  Referendumului  republican  legislativ  privind  aderarea 
Republicii Moldova la Uniunea Vamală şi Uniunea Economică Euroasiatică;

• Desfăşurarea Referendumului Constituţional privind federalizarea Moldovei;

• Stabilirea, începînd cu anul 2015, a pensiei minime pentru vîrstă şi grad de invaliditate în 
mărime de 1500 lei;

• Aprobarea Legii privind stabilirea teritoriului Republicii Moldova drept Zonă Economică 
Liberă;

• Aprobarea Legii cu privire la interzicerea plecării peste hotare a demnitarilor de stat şi 
foştilor deputaţi, averea cărora este mai mare decât veniturile legale şi petrecerea faţă de 
ei a unei anchete anticorupţie;

• Interzicerea  partidelor  şi  organizaţilor  obşteşti,  activitatea  organizaţilor  mass-media, 
petrecerea  adunărilor,  care  promovează  ideile  pierderii  statalităţii  moldoveneşti,  ura 
interetnică, discriminarea religioasă şi naţională, propaganda homosexualităţii;

• Interzicerea persoanelor cu dublă cetăţenie  de a ocupa funcţii  înalte  în stat  şi de a fi 
membri ai Curţii Constituţionale.
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În cazul refuzului deputatului ales pe lista Blocului Electoral  "Alegerea Moldovei – Uniunea 
Vamală",  de  a  iniţia  aceste  proiecte  legislative,  absenţa  intenţionată  de  la  şedinţele 
Parlamentului, cînd aceste proiecte de legi sînt pe ordinea de zi sau are loc votarea pentru legile 
respective, atunci deputatul îşi dă consimţămîntul de a se refuza de la mandatul de deputat şi de a 
fi tras la răspundere penală pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate.

Deputaţii  Parlamentului RM, aleşi pe lista Blocului Electoral  "Alegerea Moldovei – Uniunea 
Vamală", anticipat refuză de la mandatul de deputat, în cazul ieşirii din fracţiunea blocului.

Obligaţiile  sus-menţionate  vor  intra  în  vigoare  din  momentul  semnării  contractului  de  către 
candidatul pentru funcţia de deputat în Parlamentul RM şi expiră după realizarea sarcinilor sau 
prin  constatarea imposibilităţii  îndeplinirii  obligaţiilor  prevăzute  pe motiv  de sănătate  sau de 
deces.
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