
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PLATFORMA ELECTORALĂ
A PARTIDULUI FORŢA POPORULUI

Noi credem în forţa poporului şi în viitorul Moldovei!

1. PARTIDUL FORŢA POPORULUI VA FACE ORDINE IN ŢARA

Partidul Forţa Poporului va pune capăt abuzurilor comise de actuala guvernare, va stopa hoţia şi 
va  dărâma  schemele  mafiote  protejate  de  actuala  guvernare.  Noi  vom înlătura  de  la  putere 
indivizii şi grupările corupte care distrug statul de drept şi sărăcesc poporul. Astfel vom face 
ordine şi vom aduce dreptatea în Ţara Moldovei!

2. PFP VA SCOATE JUSTIŢIA DE SUB CONTROLUL CRIMINAL AL 
GRUPĂRILOR MAFIOTE

Vom scoate in regim de urgenţă instituţiile sistemului de justiţie şi de ocrotire a dreptului de sub 
controlul  grupărilor  de  tip  mafiot.  Vom  începe  urmărirea  penală  a  indivizilor  şi  grupărilor 
implicate  în  acte  de  hoţii  şi  furturi  a  proprietăţii  de  stat  şi  banilor  publici,  de  deturnare  a 
asistenţei  financiare  externe.  VOM  CURAŢI  PROCURATURA,  judecătoriile,  organele  de 
ocrotire a dreptului de indivizi corupţi şi aserviţi oligarhilor.

3. PFP VA ASIGURA DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE

Partidul Forţa Poporului va crea condiţiile necesare pentru relansarea economiei naţionale prin 
atragerea investiţiilor. Pentru aceasta noi vom stabiliza situaţia din sfera social-economică, vom 
combate  corupţia  şi  vom reforma justiţia  în  conformitate  cu normele  democratice.  Noi  vom 
mobiliza resursele umane, economice şi financiare în domeniile de o importanţă strategică pentru 
economia reală a Moldovei - în agricultură şi industrie.

4. PFP VA RESTABILI DREPTAREA ŞI ARMONIA SOCIALĂ

Partidul Forţa Poporului va restabili armonia şi solidaritatea socială în ţară, în primul rând prin 
combaterea sărăciei, reducerea diferenţei dramatice în venituri între cei bogaţi şi cei săraci. Noi 
vom asigura echitatea socială, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, protecţia socială a cetăţenilor 
socialmente  vulnerabili.  Vom  contribui  la  crearea  unui  climat  de  cooperare  şi  armonie  în 
societate.

5. PFP VA PROMOVA O POLITICĂ EXTERNĂ EFICIENTĂ ŞI 
PRAGMATICĂ

Partidul  Forţa  Poporului  va  depune  eforturi  pentru  a  valorifica  suportul  internaţional  oferit 
Moldovei. Venind la putere noi vom promova transformările profunde pentru a readuce Moldova 
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în albia dezvoltării civilizate şi europene. Aceste eforturi vor fi îndreptate spre atingerea unui 
înalt  nivel  de  trai  al  poporului  în  condiţiile  de  libertate  şi  responsabilitate  a  statului  şi 
cetăţeanului.

CONTRA OLIGARHILOR

• Moldova a ajuns pe mâna unor grupări oligarhice, care se ascund în spatele PLDM, PD şi 
PL,  şi  folosesc  puterea  luată  de  la  popor  pentru  îmbogăţirea  unui  număr  restrâns  de 
indivizi cinici, lacomi şi obraznici, subminând economia şi dezvoltarea statului moldav.

• Grupările  oligarhice  şi-au  subordonat  integral  justiţia  -  sistemul  judecătoresc, 
procuratura,  instituţiile  statului  responsabile  pentru  ocrotirea  legii.  Căpeteniile  acestor 
grupări  îşi  folosesc  marionetele  din  parlament  şi  guvern  pentru  a  legaliza  afacerile 
murdare,  a  evita  răspunderea  in  fata  poporului  şi  a  legii.  Corupţia,  inegalitatea  şi 
nedreptatea domină în societate.

• Oligarhii nu sunt interesaţi şi nu sunt în stare să asigure stabilitatea economică a ţării. 
Industria e pe brânci, iar agricultura e cenuşăreasă la ea acasă. Nu s-au construit uzine, 
fabrici,  nu  s-au  deschis  noi  locuri  de  muncă  bine  plătite.  Preţurile  şi  tarifele  cresc, 
şomajul nu iartă pe nimeni. Viaţa cetăţenilor Moldovei se înrăutăţeşte cu fiecare zi.

• Moldova este dezmembrată nu doar ca stat, dar şi ca societate. Cetăţenii se împart intr-o 
minoritate  bogată  şi  marea  majoritate  a  oamenilor  săraci  şi  foarte  săraci.  Partidele 
oligarhice  învrăjbesc oamenii  pentru a-i  folosi  în  mod  cinic  în  campaniile  politice  şi 
electorale. Retorica populistă şi manipulările cu opinia publică la care recurg oligarhii 
ascund relaţii sociale antidemocratice de tip medieval.

• Actuala  guvernare  blochează  promovarea  reformelor  structurale  asupra  cărora  insista 
partenerii  internaţionali.  Astfel  partidele  de  la  putere  controlate  de  oligarhi  pun  sub 
semnul întrebării acordarea asistenţei financiare promise de UE. Orientarea unilaterală în 
raporturile cu statele lumii şi organismele multilaterale a redus considerabil posibilităţile 
statului moldav de a-şi promova eficient interesele strategice de lungă durată în Vest şi în 
Est.

E destul  ca  Moldova să fie ostatică  grupărilor  oligarhice  de la putere!  A venit  timpul  să ne 
mobilizăm şi să facem ordine în ţară!

Să-i măturăm de la putere pe oligarhi şi partidele care servesc intereselor criminale, sărăcesc 
poporul şi subminează dezvoltarea statului!

Partidul Forţa Poporului va face ordine în ţară şi va readuce Moldova pe calea reformelor şi 
modernizării.

Noi întrunim în rândurile noastre cetăţeni activi, adevăraţi patrioţi al neamului, care împreuna 
constituie o forţă politică sănătoasă şi responsabilă în faţa societăţii.

PFP  propune  politici  constructive  şi  căi  concrete  de  depăşire  a  crizei  şi  de  modernizare  a 
Moldovei. Programul partidului formulează obiective clare şi trasează căi concrete de rezolvare a 
problemelor majore cu care se confruntă societatea moldovenească.
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