
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PLATFORMA ELECTORALĂ
A CANDIDATULUI INDEPENDENT OLEG BREGA

Ajuns în Parlament:

• nu voi participa la coaliţii permanente şi nu voi susţine niciun Guvern;
• voi  face  opoziţie  activă  şi  voi  vota  numai  pentru  legi  bune,  necesare  progresului, 

civilizării RM, conforme cu standardele europene de democraţie, favorabile drepturilor 
omului;

• voi  propune amendamente  şi  proiecte  de legi  care  să  schimbe percepţia  politicienilor 
despre contribuabili, alegători şi alte fiinţe umane, voi avea şi grija fiinţelor neumane, 
despre care politicienii azi n-au niciun gînd bun, nicio vorbă de spus. Aceste legi, dacă nu 
vor fi  votate,  măcar  vor stîrni  reacţie în societate şi dezbateri  în media,  vor influenţa 
agenda publică;

• voi  sesiza  Curtea  Constituţională,  Guvernul  şi  alte  organe  de  stat  despre  fiecare  caz 
concret de încălcare a drepturilor omului, voi face declaraţii în plen sau la presă ori de 
cîte ori majoritatea parlamentară va refuza să plece urechea la cazurile de abuz semnalate 
de oameni prin gura sau mîna mea;

• voi cere să fiu inclus în comisiile permanente de drepturile omului şi/sau cultură, culte, 
mass-media, aş putea deveni un avocat al poporului care nu doar notează abuzurile şi le 
pomeneşte anual în statistici şi rapoarte, ci pledează activ pentru soluţionarea corectă a 
acelor cazuri în instanţele abilitate de lege;

• la nevoie, voi face proteste în faţa legislativului, ca să atrag atenţia asupra abuzurilor din 
interior, mai ales dacă presa va continua să fie ţinută departe de sala de şedinţe în plen 
sau de comisii.

În materie de politică externă voi vota proiecte civilizatoare, care să ne apropie de standardele de 
democraţie  europeană,  cred  în  integrarea  europeană, nu  am nimic  de  reproşat  acordului  de 
asociere cu UE.

În domeniul  economic  cred că statul  trebuie  să intervină  cît  mai  puţin,  dar  ferm,  previzibil, 
periodic. Impozitarea trebuie să fie acceptabil de mică, încît să nu fie preferată evaziunea, dar 
suficient de mare ca să fie suportate programele sociale necesare unui stat.

Bani la buget pot fi aduşi din legalizarea economiei tenebre, din amenzi şi exproprieri de afaceri 
ilicite, din reducerea aparatului de stat, o reformă administrativă este necesară urgent, autonomia 
locală trebuie să se bazeze şi pe fonduri, nu doar pe vorbe şi promisiuni electorale.

În sfera serviciilor sociale statul ar trebui să creeze programe pentru puzderia de ong-uri ca să 
preia o parte din sarcini cu bani publici, granturi pentru proiecte concrete.



Proiecte de legi:

• presa să aibă acces în sala de şedinţe în plen;
• să nu mai existe arest pentru protest;
• abolirea armatei obligatorii;
• anularea amenzilor pentru lipsa poliţei de asigurare medicală, interzicerea expresă în lege 

a aplicării arestului pentru că eşti sărac;
• să  fie  afişat  public  cine  este  proprietar/ă  media,  pedepse  aspre  pentru  manipulare  şi 

propagandă politică;
• prag unic de 1% pentru toţi concurenţii electorali, plafon contra totalitarismului (35-45% 

pentru un partid);
• cotă de reprezentare de gen pe listele electorale şi în funcţii decizionale (minim 40%);
• scoaterea imunităţii parlamentare din lege;
• reducerea numărului de deputaţi şi mandat mai scurt (alegeri mai frecvente);
• comasarea  edificiilor  de  stat,  Preşedinţia,  Palatul  Republicii  să  fie  date  în  folosinţă 

gratuită structurilor regionale şi internaţionale din care facem parte.
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