
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

SCRISOARE CĂTRE ALEGĂTORI
A CANDIDATULUI INDEPENDENT, OLEG CERNEI

Aproape de oameni, de nevoile lor

Dragi prieteni,

Am ales  această  cale  de  comunicare,  pentru  că  vreau  să  mă  adresez  direct  Dumneavoastră, 
pentru  a-mi  mărturisi  gândurile  fără  interpretările  altora.  În  această  toamnă  electorală 
promisiunile  partidelor  politice  sunt  la  fel  de  abundente  ca  şi  căderile  de  frunze  lovite  de 
recentele îngheţuri.
Totuşi, de ce eu, Oleg Сernei, ar trebui să fiu mai credibil decât cetele de agitatori trimişi de 
partidele politice cu uratul pe la casele dumneavoastră?
În primul rând, fiindcă cred într-o democraţie participativă, consecventă şi responsabilă. Odată 
ajunşi în Parlament, cu mandatul poporului în mână, deputaţii de pe listele partidelor puterii uită 
pe loc cum arătaţi, uită că v-au bătut prieteneşte pe umeri în campania electorală şi, ce-i mai 
grav, uită de promisiunile pe care vi le-au făcut. Aroganţi, ascunşi de ochii lumii în automobile 
cu geamuri fumurii,  ei se prefac a nu auzi problemele cu care vă confruntaţi,  rămân surzi la 
strigătele Dumneavoastră de disperare. Ei, ce mai, sunt deputaţii de partid...

Vă propun alternativa – deputatul cetăţeanului de rând!

Dragi prieteni,

Sunt şi voi rămâne consecvent şi responsabil  pentru vorbele şi faptele mele.  Nu trădez şi nu 
tratez  cu aroganţă.  Am fost  totdeauna aproape de nevoile  chişinăuienilor,  acum vreau să fiu 
aproape de toţi cei care au încredere că în politică nu toţi şi nu toate se vând pe-un cap. Mai 
există deputaţi cu obraz care se simt onoraţi să îndeplinească ceea ce le-a poruncit poporul.

Obiectivele mele:

• Voi insista asupra înăspririi controlului parlamentar asupra implementării legilor votate;
• Voi  contribui  la  asigurarea  transparenţei  decizionale  şi  controlului  utilizării  banului 

public;
• Voi  pleda  pentru  descentralizarea  autorităţilor  locale,  care  în  prezent  favorizează 

birocraţia locală şi centrală;
• Extinderea competenţelor administrative la nivel local ar trebui să armonizeze cu fixarea 

unor impozite suplimentare la bugetul local.  Fără acest  deziderat  descentralizarea este 
imposibilă;

• Angajament special pentru Chişinău privind ajustarea legislaţiei în vigoare;
• Voi susţine iniţiativa de modificare a Constituţiei Republicii Moldova privind alegerea 

Preşedintelui prin votul direct al cetăţenilor;

1



• Voi  susţine  iniţiativa  de  modificare  a  Codului  Electoral  prin  instituirea  votului 
uninominal pe circumscripţie. Consider o discriminare stabilirea actualului prag electoral 
de 2% pentru candidaţii independenţi, acesta trebuie coborât până la 1%;

• În contextul  angrenării  Republicii  Moldova pe vectorul  pro-european,  voi  propune ca 
Parlamentul  să  solicite  cabinetului  de  miniştri  elaborarea  unei  Strategii  post-asociere 
pentru implementarea reformelor politice, economice şi sociale.

Prioritatea mandatului:

• Lupta cu răul social - sărăcia şi corupţia.
• Lupta cu mafia transpartinică, inclusiv cumătrismul ridicat la nivel de politică de stat.
• Voi  lansa  o  iniţiativă  legislativă  în  vederea  acordării,  pentru  pedagogi  şi  medici,  a 

statutului de funcţionar public, cu facilităţile şi suplimentele de salariu specifice.
• Voi avea grijă de tineri, de bătrâni, de cei care nu au locuri de muncă.
• Voi opta pentru impozitarea graduală a celor bogaţi.

Mereu aproape de Dumneavoastră,
Oleg Cernei

2


	SCRISOARE CĂTRE ALEGĂTORI
	A CANDIDATULUI INDEPENDENT, OLEG CERNEI
	Aproape de oameni, de nevoile lor
	Obiectivele mele:
	Prioritatea mandatului:


