
Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PRIORITĂŢILE PROGRAMULUI ELECTORAL
A PARTIDULUI "PATRIA"

Renato Usatîi: Am un vis!

Mulţi  mă  întreabă:  Renato,  care  este  programul  tău?  Ce  propuneri  ai?  Cum  vezi  viitorul 
Moldovei?

Răspund scurt şi clar, pe înţelesul tuturor. Dar mai întâi am să vă întreb eu, dacă vă mai amintiţi 
de programele electorale ale guvernanţilor de azi, ieri şi mai vechi? Vă mai amintiţi vorbele pe 
care vi le-au îndrugat în urmă cu patru ani? Vă amintiţi conceptele de dezvoltare, programe de 
imagine, planuri strategice şi promisiuni generoase? Nu vă încordaţi să vă amintiţi. Totul a fost 
dat uitării imediat după alegeri. S-o spunem pe şleau, că de facto cei care au votat atunci actuala 
putere nu au votat programul, ci au votat pentru schimbări în bine, şi iată că ne-am înşelat!

S-a întâmplat aşa pentru că trebuia să ne uităm în ochii lor şi nu în programele electorale, în ochii 
acestor  mincinoşi,  hoţi,  contrabandişti,  demagogi  şi  trădători  de ţară!  Dar ei  au reuşit  să  ne 
capteze  atenţia  cu  acele  documente  frumos  ambalate  în  programe  electorale,  care  acum nu 
valorează nici doi bani.

Visez la ziua în care bandiţii şi oligarhii vor dispărea şi principiul "După faptă şi răsplată" va fi 
aplicat în societate. Toţi cei care ani la rând şi-au bătut joc de Moldova trebuie să fie pedepsiţi.

Este  un  lucru  important  să  se  deschidă  noi  întreprinderi.  Da,  este  o  prioritate!  Pentru  că 
dezvoltarea ţării şi, respectiv, creşterea economică este imposibilă fără fabrici şi uzine.

Cei care privesc cu ironie acest fapt greşesc amarnic. Aceşti pseudoeconomişti vorbesc despre 
impozite, investiţii şi PIB, dar niciunul dintre ei nu poate nega faptul că o ţară fără industrie este 
o ţară fără economie. Numai nu spuneţi că este greu de realizat şi organizat. Stimaţi economişti 
şi  analişti  cu  studii  superioare,  explicaţi-ne,  vă  rog,  de  ce  printre  conceptele  şi  strategiile 
elaborate de Dvs. nu există strategia dezvoltării industriei? Numai nu justificaţi lipsa producţiei, 
invocând faptul că nu avem forţă de muncă, resurse energetice şi investiţii. Nu pot să înţeleg cum 
reuşesc moldovenii să muncească la uzinele din Italia şi Rusia, dar nu şi în Moldova?! Pentru că 
nu avem aceste uzine? Pentru că au fost furate şi distruse? Pentru că moldovenii nu au avut noroc 
de o guvernare bună! Cunosc personal mai multe companii, atât din Occident, cât şi din Rusia, 
care sunt gata să investească în Moldova, nu în hoteluri  şi case de toleranţă, ci în fabrici de 
conserve,  întreprinderi  de producere a materialelor  de construcţie,  depozite  pentru îngheţarea 
fructelor şi legumelor, firme de asamblare a computerelor şi în industria textilă.

Sunt convins că doar atunci când problema dezvoltării economice va fi abordată serios la nivel 
de stat,  atunci  va creşte şi  cererea  pentru educaţie  de calitate  şi  anume la  şcoli  profesionale 
moderne, studii superioare orientate spre cererea de pe piaţa muncii, va creşte cererea pentru acei 
specialişti buni şi înţelepţi de cândva pe care tot actualii contrabandişti şi hoţi de la putere i-au 
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făcut şomeri. Grădiniţele şi şcolile nu vor fi închise, ba dimpotrivă va veni de la sine necesitatea 
de a deschide altele noi, la fel ca şi necesitatea de a angaja noi profesori şi de a le mări salariile, 
nu de a-i alunga în Portugalia să spele podelele. Trebuie să începem cu ce este mai important, nu 
să aruncăm vorbe în vânt despre lucruri irealizabile — aici să mărim, acolo să reducem. Resurse 
pentru consum nu mai există în interiorul ţării şi nici gasterbeiterii moldoveni nu mai au bani. 
Moldovenii  s-au  săturat  de  promisiunile  deşarte  ale  politicienilor  noştri,  transformaţi  în 
iluzionişti, care în fiecare zi ne prezintă diferite numere de magie. Noi vrem să lucrăm, pentru că 
am demonstrat că putem, în orice colţ al lumii! Să muncim la noi acasă!

Oamenii care mă înconjoară sunt oameni simpli şi obişnuiţi, care au acelaşi vis. În echipa noastră 
sunt numai cei care ştiu că doar cu mâinile proprii şi doar împreună în mod organizat putem face 
schimbări spre bine. Ne-am organizat cu un singur scop: să scăpăm de această pseudoeconomie, 
pe care nimeni nu o înţelege. Macaraua, betoniera, uzina de producere a asfaltului şi schelele — 
acestea sunt simbolurile schimbării pentru care vom lupta. Ne dorim alături persoane care sunt 
gata 24 de ore să se dedice muncii, la fel ca şi bunicii noştri care au ridicat, după război, oraşe 
întregi şi au ridicat de la pământ cele mai avansate industrii din lume.

Dezvoltarea  sectorului  de  producţie,  preocuparea  pentru  asigurarea  locurilor  de  muncă  şi 
remunerarea corectă în ţara noastră — iată cel mai bun climat investiţional! Restul va veni de la 
sine! Doar pornind pe această cale ţara va menţine relaţii de prietenie atât cu Occidentul, cât şi 
cu Estul.  O astfel  de Moldovă nu va avea timp de ură şi intoleranţă  şi,  în sfârşit,  va apărea 
posibilitatea de a mulţumi poporului pentru suferinţa de-a lungul anilor, răbdare, munca depusă 
şi talent.

Visez la ziua în care noi toţi, locuitorii Moldovei — moldoveni, găgăuzi, ucraineni, bulgari, ruşi, 
evrei, armeni, azeri, vom înţelege că statalitatea pe care ne-a oferit-o Soarta, Istoria şi Dumnezeu 
este un dar unic, pe care nu ne putem permite să îl pierdem. Trebuie să conştientizăm că printre 
mii de popoare din toată lumea astăzi doar 200 de popoare şi-au obţinut statalitatea, la fel ca şi 
noi, Poporul Moldovenesc.

Vom înţelege că dreptul suveran al ţării nu este de a fura propriul popor, ci de a-i explora în 
totalitate potenţialul creativ. Un stat trebuie să încerce toate posibilităţile de a avea o contribuţie 
unică la dezvoltarea omenirii, de a lăsa amprenta propriului popor pe hartă şi în istoria lumii. Un 
popor îşi poate câştiga locul în istoria lumii doar prin merite deosebite. Trebuie să obţinem acest 
drept de a rămâne în Istorie.

Visez să devină un adevăr pur faptul că în Moldova nu există oameni de clasă superioară şi 
oameni de clasă inferioară — toţi cetăţenii acestei ţări sunt egali în orice privinţă. Toţi cetăţenii 
acestei ţări, băştinaşii şi străinii. Toţi au venit cândva din diferite locuri şi au devenit stăpâni, 
pentru ei Moldova a devenit ţară natală. Numai atunci când vom înţelege şi vom accepta această 
realitate, vom putea să facem ordine în propria ţară. În casa noastră comună pe nume Republica 
Moldova.

E timpul să oprim această logică diavolească a degradării şi distrugerii, care a pus stăpânire pe 
ţara noastră în ultimii peste douăzeci de ani. 20 de ani de discuţii inutile şi conflicte pe teme 
lipsite de importanţă, probleme sterile şi dileme false: limba română sau moldovenească, istoria 
românilor  sau  istoria  Moldovei,  moldoveni  sau  români,  mergem spre  Vest  sau  spre  Est,  ne 
integrăm în Uniunea Vamală sau în Uniunea Europeană ş. a.

În spatele acestor discuţii "importante", nici nu am observat că degradăm, că devenim şi mai 
săraci, că ne lipsim copiii de un viitor în această lume. Noi, cetăţenii Republicii Moldova, cu ce 
ne putem mândri după 20 de ani de independenţă?
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Eu vreau însă ca fiecare locuitor al Moldovei să se mândrească că locuieşte într-o ţară de succes, 
care  oferă  mari  perspective.  Îmi  doresc  ca  toată  lumea  să  cunoască  şi  să  vorbească  despre 
Moldova.  Nu  despre  necazurile  şi  problemele  acestui  stat,  ci  despre  succesele  poporului 
moldovenesc.

Acesta este visul meu! Un om înţelept a spus odată că cel care nu visează este demn de milă, 
pentru că cel mai bun viitor se făureşte în rezultatul celor mai îndrăzneţe vise! Nu mai avem timp 
de pierdut cu prostiile şi experimentele inutile ale diferitor grupuri de oameni, care au decis că 
sunt mai deştepţi decât noi. A venit timpul să acţionăm. Visele trebuie să se împlinească!

Mereu alături de Dvs.!

Priorităţile programului

1. Economia

Moldova trebuie să înceteze să mai fie o economie a transferurilor băneşti de peste hotare. O 
astfel de economie este una de stagnare şi degradare. Nu există dezvoltare acolo unde nu este 
asigurată propria producere, acolo unde singura poziţie de export serioasă este exportul forţei de 
muncă. Dacă muncitorii moldoveni lucrează la uzinele din Rusia, Italia, Franţa, anume aceste 
state  vor  fi  în  câştig,  nu  Moldova.  Trebuie  să  renaştem  şi  să  creăm  o  nouă  industrie 
moldovenească,  orientată  pe  export,  care  generează  fluxuri  financiare  serioase,  capabile  să 
reînvie, să susţină şi să dezvolte infrastructura socială a ţării. Pentru realizarea acestui obiectiv 
este nevoie de aplicarea următoarelor măsuri:

Elaborarea unui program de stat pentru reabilitarea industriei  moldoveneşti, principala 
ideea  a  căruia  va  fi  definirea  rolului  decisiv  al  statului  în  dezvoltarea  industriei 
moldoveneşti:

• susţinerea directă a statului pentru ramurile strategice ale industriei;
• investiţii capitale de stat;
• creditarea prioritară şi preferenţială;
• participarea  mai  activă  a  statului  în  asigurarea  pieţelor  de  desfacere  pentru  mărfurile 

moldoveneşti.

Politica de stat orientată spre reducerea preţurilor la resursele energetice, care include în 
sine, în primul rând:

• normalizarea relaţiilor  cu Federaţia Rusă — principalul furnizor de gaze în Republica 
Moldova;

• pe termen lung — diversificarea surselor energetice pentru Moldova, totodată luând în 
considerare  faptul  că  pentru  ţara  noastră  nu  există  alternative  serioase  furnizărilor 
energetice din FR şi în viitorul apropiat astfel de alternative nu se prevăd.

Asigurarea legislaţiei şi a politicii fiscale stabile:

• elaborarea  unor  "reguli  de  joc"  clare  şi  de  durată  pentru  investitori,  datorită  cărora 
legislaţia în domeniul investiţional nu se va putea schimba în interesul autorităţilor, iar 
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modificările nu vor atinge investitorii, care şi-au început activitatea în RM în condiţiile 
care au fost în vigoare până la acestea;

• transformarea  serviciului  fiscal  dintr-o  structură  cu  funcţii  exclusiv  de  control  şi  de 
amendare,  într-o structură care cooperează,  colaborează cu agenţii  economici pentru a 
obţine beneficii maximale pentru toţi participanţii la proces — antreprenor, întreprindere 
şi stat.

Majorarea cotei investiţiilor "moldoveneşti" în economia moldovenească:

• reducerea împrumuturilor externe (în cinci ani de participare a Moldovei în programul 
Parteneriatului  Estic,  ţara  noastră  a  primit  de la  UE asistenţă  sub  formă  de granturi, 
credite şi împrumuturi  în valoare de circa 600 milioane de euro, în timp ce rezervele 
valutare ale BNM constituie 2,8 miliarde de dolari, care tot sunt investiţi, doar că nu în 
economia moldovenească). Folosirea unei părţi a rezervelor valutare ale RM în calitate de 
investiţii directe în ramurile industriale strategice ale Moldovei: 

• reformarea sectorului bancar al Moldovei, care ar prevedea înlocuirea actualului sistem 
de  creditare.  În  prezent,  la  baza  creditului  stă  gajul  şi  nu planul  business  sau ideea. 
Această politică de creditare, care este aplicată de TOATE băncile ţării, distruge, dar nu 
dezvoltă economia. Băncilor le este convenabil  ca clientul să falimenteze,  deoarece le 
permite să intre în posesia gajului, valoarea căruia este, de regulă, mai mare decât suma 
creditului.

Auditul  datoriei  externe  a  ţării.  În  prezent  aceasta  constituie  cam  cât  "costă"  toată 
Republica Moldova. PIB-ul ţării noastre este de 6,5 miliarde USD, iar datoria externă a 
depăşit  suma de 6,2 miliarde,  plăţile  anuale pentru deservire — peste 600 milioane lei. 
Dacă  creditarea  externă  va  continua  în  acelaşi  ritm,  atunci,  către  anul  2015,  datoria 
externă  a  Moldovei  va  depăşi  PIB-ul  ţării.  Acest  lucru  este  acceptabil  pentru  ţări 
dezvoltate,  care  produc  şi  exportă,  cum sunt  Japonia  sau  SUA,  spre  exemplu,  dar  nu 
pentru RM, care riscă să-şi piardă suveranitatea în astfel de cazuri:

• inventarierea datoriei externe a Moldovei cu atragerea auditorilor internaţionali;
• reorientarea spre finanţarea parţială a proiectelor moldoveneşti din rezervele valutare ale 

BNM;
• organizarea  referendumului  privind  "nerecunoaşterea  de  către  poporul  Republicii 

Moldova a datoriilor pe creditele ineficiente (care au fost furate de guvernare, care nu au 
avut efecte pozitive, etc.)".

Demonopolizarea economiei Republicii Moldova:

• simplificarea procedurii de intrare a noilor agenţi economici pe piaţă (debirocratizarea, 
de-reglementarea);

• crearea condiţiilor pentru concurenţă loială şi liberă în toate domeniile economiei;
• iniţierea cercetărilor în cazul aşa-ziselor monopoluri nenaturale, care există în Moldova.
• Crearea condiţiilor pentru protejarea drepturilor investitorilor locali şi străini, a tuturor 

agenţilor economici.
• reformarea justiţiei;
• reformarea procuraturii;
• reformarea poliţiei.
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2. Agricultura

Agricultura a fost, este şi va rămâne încă mult timp ramura strategică a economiei Republicii 
Moldova. Într-un trecut nu tocmai îndepărtat, ţara noastră se mândrea pe drept cu rezultatele sale 
din agricultură. Astăzi, cultura agricolă trece prin vremuri nu tocmai uşoare. După distrugerea 
formelor colective de prelucrare a pământului, prelucrarea şi realizarea producţiei agricole, după 
parcelarea negândită a fondului funciar al ţării, agricultura Moldovei a intrat în faza unei crize 
îndelungate.  Noua formă de cooperare la  sate,  din păcate,  nu a creat  o nouă cultură  agrară. 
Aceste  forme  "noi"  de cooperare  au  un caracter  stihinic  şi  nesistemic  şi  nu se  bucură  de  o 
susţinere consecventă din partea statului. Guvernul nu are o strategie de dezvoltare a agriculturii 
pe termen mediu şi lung.

Procesul  de  consolidare  a  terenurilor,  care  este  necesar  pentru  asigurarea  unei  agriculturi 
performante, deseori se transformă într-un proces de disociere a populaţiei rurale de terenuri, iar 
veniturile din agricultură nicicum nu participă la soluţionarea problemelor sociale ale satului. 
Altfel  spus,  continuă  degradarea  satelor  Moldovei.  În  acest  context  partidul  nostru  propune 
următoarele măsuri pentru dezvoltarea ramurii agricole a RM:

• Elaborarea  unui  program  de  stat  pentru  atragerea  investiţiilor  pe  termen  lung  în 
agricultura  Republicii  Moldova,  care  vor  asigura  creşterea  producţiei  performante  în 
volumul total al agriculturii moldoveneşti, va majora volumul de producţie la general şi 
cel mai important, va crea noi locuri de muncă în această ramură importantă pentru ţară;

• Susţinerea din partea  statului  a procesului  de consolidare a terenurilor,  crearea noilor 
forme  de  cooperare  agricolă,  care  va  contribui  nu  doar  la  producerea  mărfurilor 
competitive,  dar  şi  la  participarea  deplină  a  producătorilor  agricoli  în  soluţionarea 
problemelor sociale ale localităţii rurale;

• Majorarea  Fondului  de  subvenţionare  a  producătorilor  agricoli,  care  va  permite 
fermierilor moldoveni  să asigure produse de calitate,  costul de preţ al cărora poate fi 
comparabil  cu costul  de preţ  al  producţiei  similare  din ţările  ce  fac export  agricol  în 
Moldova, cum ar fi, de exemplu, Turcia sau Polonia;

• Dezvoltarea  sectorului  zootehnic  şi  majorarea  ponderii  acestuia  în  volumul  agricol 
general prin crearea fermelor de animale, îmbunătăţirea modului de utilizare a terenurilor, 
care va permite reabilitarea păşunelor şi a terenurilor destinate furajelor solide;

• Asigurarea controlului  fitosanitar  şi  sanitar  – veterinar  în conformitate  cu standardele 
tehnice ale UE şi UV;

• Crearea unui sistem eficient de compensare a pierderilor,  implementarea mai activă a 
sistemului de asigurări în agricultură;

• Elaborarea planului de restructurare a datoriilor fermierilor faţă de bugetul de stat, fiind 
luaţi în considerare toţi factorii, inclusiv capacitatea de plată a fiecărui dintre ei;

• Elaborarea unui program de susţinere din partea statului a producţiei ecologice. Moldova 
poate ocupa o nişă unică în sistemul agricol regional, livrând pe pieţele europene şi din 
alte regiuni produse ecologice cu calităţi organoleptice excepţionale;

• Crearea  unui  sistem  informaţional  eficient  despre  pieţele  externe,  accesibile  pentru 
producătorii moldoveni. Asigurarea unei baze legislative şi a unei susţineri financiare din 
partea statului pentru promovarea şi susţinerea brandurilor produselor moldoveneşti pe 
pieţele internaţionale.

3. Educaţia

Procesul de degradare al  educaţiei  moldoveneşti  trebuie stopat. Un popor nu are viitor,  dacă 
închide masiv şcolile în propria ţară. Doar o societate bazată pe cunoştinţe, care deţine un sistem 
de învăţământ modern şi eficient, are şansa să răspundă cu brio tuturor provocărilor epocii, să-şi 
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găsească  locul  său,  nişa  sa  unică  şi  solicitată  pe  piaţa  internaţională  a  muncii.  Astăzi, 
învăţământul de calitate este premiza principală a unui nivel înalt de viaţă, a dezvoltării durabile 
a personalităţii şi societăţii. În domeniul educaţiei, obiectivele primordiale sunt:

• Asigurarea  frecventării  la  100%  a  şcolilor  primare  şi  gimnaziale.  Responsabilizarea 
autorităţilor locale şi centrale pentru abandonul şcolar;

• Majorarea imediată  a  finanţării  instituţiilor  de învăţământ  primar,  mediu  şi  mediu  de 
specialitate. Majorarea salariului cadrelor didactice până la nivelul celor mai mari salarii 
din sfera bugetară. Statul trebuie să anunţe învăţământul de calitate prioritatea numărul 1 
în Moldova;

• Optimizarea nu a şcolilor,  ci  a programelor  de studii,  volumul cărora,  deseori,  este o 
povară  irealizabilă  pentru  copii.  În  primul  rând,  este  necesară  reducerea  programului 
şcolar pentru ciclul primar;

• Implementarea metodelor moderne de predare, inclusiv, la distanţă, bazate pe tehnologii 
informaţionale moderne, în calitate de alternativă pentru închiderea şcolilor săteşti;

• Creşterea prestigiului social al învăţătorului. Cadrele didactice trebuie să primească cele 
mai mari salarii pe ţară şi să beneficieze de întregul pachet social, care include servicii 
medicale gratuite, odihnă şi tratament gratuit în sanatoriile din ţară şi de peste hotare, 
acces gratuit la cursurile de perfecţionare, locuinţe de serviciu gratuite (pentru cadrele 
tinere) şi pensii mari;

• Excluderea tuturor alocaţiilor băneşti, cerute de la părinţi. Educaţia trebuie să fie gratuită;
• Elaborarea programului de stat de reabilitare a şcolilor profesionale, în care elevii, paralel 

cu  programul  general  de  studii,  obţin  şi  o  profesie  — sudor,  constructor,  tractorist, 
mecanic  etc.  Fără  forţă  de  muncă  bine  pregătită  şi  calificată  nu  putem vorbi  despre 
investiţii serioase în industria moldovenească;

• Optimizarea  instituţiilor  de  învăţământ  superior,  inclusiv  reducerea  numărului 
universităţilor din contul celor care nu corespund cerinţelor;

• Simplificarea accesului la studii superioare (locuri bugetare) pentru absolvenţii şcolilor şi 
liceelor, care sunt talentaţi şi motivaţi, în special pentru cei din localităţile rurale;

• Acţiuni  guvernamentale  pentru stimularea pregătirii  specialiştilor  cu studii  superioare, 
care au perspectivă reală de angajare în Republica Moldova. A venit timpul să fie sistată 
practica pregătirii  specialiştilor  într-un număr mai  mare decât are nevoie ţara noastră. 
Asta  este  o  profanare  a  învăţământului  superior.  Mii  de  jurişti,  economişti,  după 
absolvirea universităţilor din Moldova, pleacă peste hotare în căutarea unui loc de muncă. 
În majoritatea cazurilor este vorba de muncă necalificată.

4. Ocrotirea sănătăţii

Sănătatea  fiecărui  om  este  condiţia  prosperităţii  întregii  naţiuni.  Procesul  de  degradare  şi 
colapsul în care s-a ajuns a atins şi sistemul de sănătate din Moldova. În acest domeniu prioritare 
sunt următoarele obiective:

• Impunerea  (revenirea)  controlului  medical  anual  obligatoriu  al  tuturor  cetăţenilor  din 
contul CNAM şi din mijloacele bugetului de stat;

• Neadmiterea cedării structurilor şi ramurilor medicale, inclusiv a Serviciului medicinii de 
urgenţă, în mâini private prin intermediul aşa-ziselor "parteneriate publice — private";

• Asigurarea poliţelor medicale din contul statului pentru participanţii în conflicte armate, 
precum şi celor care au participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, în 
cazul în care aceste persoane nu beneficiază de pensie şi nu au un loc de muncă;

• Elaborarea  şi  implementarea  programului  de  stat  pentru  dotarea  tehnică  a  tuturor 
structurilor, care oferă servicii medicale populaţiei;
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• Apropierea  de  pacienţi,  descentralizarea  serviciilor  medicale  şi  de  diagnosticare 
complexe;

• Extinderea listei  serviciilor  medicale  gratuite,  care  sunt disponibile  în  baza poliţei  de 
asigurare;

• Majorarea salariilor medicilor la nivelul salariilor judecătorilor din Moldova;
• Înăsprirea  pedepselor  pentru prejudicierea  sănătăţii  sau moartea  pacientului  din cauza 

neglijenţei sau a lipsei de onestitate a medicilor;
• Dezincriminarea  cazurilor  de  mulţumire  a  medicilor  cu  cadouri  mici  din  partea 

pacienţilor;
• Susţinerea şi implementarea programului pentru popularizarea modului sănătos de viaţă.

5. Protecţia socială

În  ţări  cu  resurse  limitate,  cum este  Moldova,  elaborarea  şi  implementarea  programului  de 
protecţie  socială  necesită  nu doar  o  pregătire  profesională  bună,  dar  şi  calităţi  morale  înalte 
pentru persoanele responsabile de acest proces. Cu regret,  astăzi în Moldova constatăm lipsa 
acestor calităţi la conducerea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Pe de altă parte, 
în ţară muncesc circa 1200 de lucrători sociali, care au în faţă sarcini supraomeneşti, luând în 
considerare starea de lucruri din ţară, iar salariile lor nu depăşesc 1,5 mii lei. O atare situaţie este 
inacceptabilă. Prioritare în acest domeniu sunt următoarele măsuri:

• Anularea criteriilor canibale şi umilitoare pentru demnitatea omenească în identificarea 
persoanelor care au nevoie de ajutor social (televizoare, frigidere, curăţenia din casă etc.);

• Majorarea de cel puţin două ori a salariilor lucrătorilor sociali;
• Majorarea de cel  puţin  două ori  a numărului  lucrătorilor  sociali,  pentru ca în  fiecare 

localitate să activeze cel puţin două persoane, una dintre care ar răspunde de asistenţa 
acordată copiilor aflaţi în dificultate;

• Stabilirea unei indemnizaţii  unice la naşterea primului copil  în mărime de 15 mii  lei, 
pentru al doilea — 25 mii lei şi pentru al treilea — 50 mii lei;

• Acordarea  susţinerii  financiare  elevilor  din  familiile  vulnerabile  (achiziţionarea 
rechizitelor şcolare etc.) în perioada de pregătire a copiilor către noul an de studii;

• Majorarea pensiei minime pentru TOŢI pensionarii (după vârstă şi invaliditate) la nivelul 
minimului de existenţă de 1500 lei;

• Majorarea compensaţiei pentru căldură în perioada rece a anului până la 700 lei, precum 
şi indexarea anuală a acesteia în funcţie de creşterea preţurilor la resursele energetice;

• Majorarea alocaţiei sociale pentru copiii cu dizabilităţi de minim 8 ori;
• Reducerea  salariului  ministrului  Muncii,  Protecţiei  Sociale  şi  Familiei  până la nivelul 

salarial al unui simplu lucrător social;
• Crearea  condiţiilor  pentru  respectarea  prevederilor  Convenţiei  ONU  pentru  protecţia 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, care prescriu crearea condiţiilor pentru integrarea 
acestor  persoane în  viaţa  socială.  Protecţia  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale 
persoanelor cu dizabilităţi.

6. Apărarea drepturilor omului

Printre obiectivele prioritare ale Partidului – apărarea drepturilor omului ocupă un loc special. 
Deja de peste 20 de ani Moldova este stat independent, care s-a obligat să respecte drepturile şi 
libertăţile  fundamentale  ale  omului.  Aceste  obligaţiuni  sunt  fixate  în  pacte  şi  convenţii 
internaţionale, la care a aderat Moldova.
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Astăzi nu putem vorbi, însă, despre faptul că în Moldova drepturile omului sunt respectate în 
deplină măsură. Având o legislaţie care răspunde normelor şi standardelor europene, practica 
respectării  drepturilor omului în Republica Moldova lasă de dorit.  De aceea, ne punem drept 
obiectiv nu doar dezvoltarea bazei legislative, dar şi a bazei instituţionale în domeniul drepturilor 
omului. La acest capitol Partidul îşi va concentra eforturile pe respectarea strictă a legislaţiei 
naţionale  şi  internaţionale  în  domeniul  drepturilor  omului  pe  teritoriul  Moldovei,  o  atenţie 
deosebită fiind atrasă celor mai stringente probleme:

• eliminarea torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane şi degradante;
• libertatea şi securitatea individuală a omului;
• accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil;
• dreptul la întrunire şi asociere;
• dreptul la libera exprimare şi acces la informaţii.

Totodată, partidul nostru va pleda pentru anularea Legii privind egalitatea de şanse, pe care o 
consideră contrară culturii şi tradiţiilor societăţii moldoveneşti.

Una din cele mai importante premize pentru crearea unei societăţi, unde drepturile şi libertăţile 
omului sunt respectate cu stricteţe, este educarea cetăţenilor integri, care ştiu şi pot să-şi apere 
drepturile şi libertăţile. În acest sens, vom insista pe includerea în programul şcolar şi universitar 
a cursurilor de studiere a drepturilor fundamentale ale omului şi de educare a abilităţilor elevilor 
şi studenţilor de apărare a drepturilor lor.

Recunoscând  rolul  important  al  Bisericii  Ortodoxe  în  istoria  formării  statului  şi  culturii 
moldoveneşti,  noi  vom pleda  pentru  perfecţionarea  bazei  normative  şi  instituţionale  privind 
cultele religioase, pentru a preveni discriminarea pe criterii de religie.

De asemenea, pledăm pentru modernizarea mecanismului de examinare a cazurilor de tortură şi 
tratament  inuman  şi  pentru  instalarea  unui  sistem electronic  integrat  al  evidenţei  plângerilor 
cetăţenilor.

7. Reforma sistemului judecătoresc

Sistemul judecătoresc din Moldova este domeniul care a degradat în ritm accelerat. Astăzi putem 
declara  cu toată  responsabilitatea că nu există justiţie  în ţara noastră.  Aceasta trebuie creată, 
practic, din temelie. Consiliul Suprem al Magistraturii s-a transformat din organul de conducere 
al judecătorilor într-o structură mafiotă a celor mai corupţi slujitori  ai Femidei din Moldova. 
Pentru soluţionarea problemelor din justiţia moldovenească sunt necesare măsuri decisive:

• Declararea  stării  de  urgenţă,  care  va  asigura  blocarea  tuturor  legilor  şi  normelor  în 
vigoare privind judecătorii  şi  sistemul judecătoresc.  Acest lucru va permite  intentarea 
dosarelor penale şi curăţarea sistemului de judecători corupţi, ocolind Consiliul Superior 
al  Magistraturii,  care  este  corupt  în  totalitate  şi  a  altor  structuri  şi  proceduri  care 
protejează magistraţii corupţi;

• Curăţarea sistemului de toţi judecătorii corupţi este o condiţie obligatorie a reformelor, 
scopul cărora este crearea unei justiţii libere, eficiente şi echitabile în Moldova;

• Confiscarea  averilor  judecătorilor,  care  nu pot  demonstra  legalitatea  acestora  (maşini, 
case, iahturi, hoteluri, conturi bancare etc.), inclusiv şi a magistraţilor care din diferite 
motive  au  părăsit  sistemul.  Aceste  acţiuni  vor  reabilita  sentimentul  echităţii  şi  vor 
restabili principiul fundamental al justiţiei — după faptă şi răsplată;

• Majorarea  salariilor  judecătorilor  poate  avea  loc  doar  concomitent  cu  înăsprirea 
pedepselor pentru corupţie. În privinţa magistraţilor care au fost prinşi cu mită, pedepsele 
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trebuie să fie mai dure în raport cu cazurile similare în care sunt implicate alte categorii 
de  funcţionari.  Avem  un  sistem  judecătoresc  corupt,  magistraţii  corupţi  subminează 
securitatea naţională a ţării. Crimele care pun în pericol securitatea naţională a Moldovei 
trebuie să fie pedepsite în cea mai dură formă;

• Caracterul  public  al  tuturor  şedinţelor  judecătoreşti  — înregistrarea  video  şi  audio  a 
şedinţei şi publicarea ei imediată pe site-ul instanţei sau pe un site specializat cu acces 
liber pentru toţi doritorii.

N.B. Toate prevederile menţionate sunt valabile în egală măsură pentru procuratură şi MAI.

8. Lupta împotriva corupţiei

Moldova rămâne cea mai coruptă ţară din Europa. Mituirea şi delapidările fondurilor publice nu 
sunt doar nişte probleme serioase,  sunt formatul  de existenţă  al  demnitarului moldovean. Cu 
regret,  corupţia este fenomenul prin care negreşit  este recunoscută Moldova. Este fenomenul 
care  distruge statul  şi  statalitatea.  Ştirbirea  radicală  a  corupţiei  este  un obiectiv  strategic,  de 
soluţionarea căruia depinde direct prezentul şi viitorul ţării. Ce propunem:

• Lichidarea Centrului Naţional Anticorupţie, care este structura generatoare de corupţie în 
Moldova;

• Prezumţia vinovăţiei pentru funcţionari. Funcţionarul trebuie să demonstreze legalitatea 
proprietăţilor sale şi ale apropiaţilor săi. Statul nu este obligat să demonstreze ilegalitatea 
proprietăţilor, aşa cum se întâmplă în prezent;

• Confiscarea  proprietăţilor  funcţionarilor  care  nu  pot  demonstra  legalitatea  bunurilor 
deţinute (case, maşini, iahturi, hoteluri, conturi bancare etc.), inclusiv şi în privinţa celor 
care deja nu mai activează în serviciul public (din diferite motive). Societatea trebuie să 
se convingă că în Republica Moldova funcţionează principiul — după crimă obligatoriu 
urmează pedeapsa;

• Înăsprirea  pedepsei  penale  în  cazurile  aşa-zisei  corupţii  mari  şi  comutarea  pedepsei 
pentru cazurile celor care, având un salariu mizer, acordă oamenilor serviciile necesare 
— medici, pedagogi, lucrători medicali, funcţionari mici etc.;

• Debirocratizarea.  Reducerea  funcţiilor  regulatorii  ale  statului,  inclusiv  în  ramura 
economică;

• Mita nu trebuie să fie mijloc de soluţionare a tuturor problemelor legate de implicarea 
statului.  Transformarea mitei  într-un fenomen social  inacceptabil  pentru toţi  (cei  care 
propun şi cei care iau mită) în Republica Moldova;

• Implicarea  specialiştilor  străini  în  procesul  de  creare  şi  funcţionare  a  unei  structuri 
analitice  nemilitare,  care  se  va  ocupa  de  elaborarea  propunerilor,  recomandărilor  şi 
politicilor direcţionate spre reducerea corupţiei.

9. Deoligarhizarea ţării

Moldova  de  astăzi  este  un  stat  acaparat.  Este  un  stat  aflat  sub  controlul  total  al  grupărilor 
oligarhice,  care  acţionează  în  interesul  acestor  grupuri  şi  în  detrimentul  interesului  public. 
Curăţarea  structurilor  statale  de  interpuşii  oligarhilor  este  un  obiectiv  primordial.  Pentru 
realizarea acestuia sunt necesari următorii paşi:

• Curăţarea  tuturor  structurilor  de  stat  de  interpuşii  grupărilor  oligarhice,  inclusiv  din 
instituţii  ca  procuratura,  CNA  (dacă  nu  va  fi  lichidat),  CCA,  Consiliul  Suprem  al 
Magistraturii, CEC, ANRE, Consiliul Concurenţei, ANRCETI (Agenţia Naţională pentru 
Reglementare Comunicaţilor Electronice şi Tehnologiei  Informaţiei),  Banca Naţională, 
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Camera  de  Înregistrări,  Inspectoratul  Fiscal  de  Stat,  SIS,  Curtea  de  Conturi,  Curtea 
Constituţională etc.;

• Iniţierea cercetărilor pe marginea activităţii complicilor oligarhilor din serviciul public, 
intentarea  dosarelor  penale  pentru  abuz  de  putere,  delapidarea  fondurilor  publice, 
corupţie etc.;

• Schimbarea  conducerii  întreprinderilor  de  stat  cum  ar  fi  Moldtelecom,  MetalFeros, 
Tutun-CTC, Franzeluţa, Air Moldova şi altele;

• Cercetarea furturilor de miliarde de la întreprinderile de stat, prin aplicarea schemelor 
off-shore şi alte scheme criminale;

• Atragerea  organelor  de  drept  şi  de  justiţie  din  alte  state,  precum  şi  a  organizaţiilor 
internaţionale în cercetarea crimelor grupărilor oligarhice din Moldova, pentru a asigura 
descoperirea  infracţiunilor  şi  returnarea  banilor  publici  furaţi  în  bugetul  Republicii 
Moldova.

10. Lustraţia

Părerea noastră este că persoanelor care s-au discreditat fiind în serviciul public, care au adus 
prejudicii  interesului  statului  şi  societăţii,  nu pot  ocupa în  continuare  funcţii  publice.  Este  o 
condiţie incontestabilă pentru normalizarea situaţiei din ţară şi pentru readucerea Moldovei pe 
calea stabilităţii şi a dezvoltării progresive. La acest capitol propunem următoarele:

• Adoptarea  Legii  lustraţiei  în  privinţa  celor  care  au  deservit  interesele  mafiote  ale 
grupărilor oligarhie din Republica Moldova.

11. Moldova — ţara care a învins gunoiul

Moldova este numită, astăzi, ţara sacoşelor zburătoare. Noi înotăm în gunoi. Gunoiul este peste 
tot: lângă casă, pe drumuri, în parcuri, în păduri, pe malurile lacurilor şi râurilor. În ţară sunt mii 
de gunoişti neautorizate, care poluează aerul, solul şi apele, inclusiv cele subterane. Problema 
gunoiului şi a deşeurilor casnice a devenit o problemă de securitate a statului, de aceea măsurile 
pentru normalizarea situaţiei nu mai pot aştepta. Iată ce vom întreprinde îndată după formarea 
noii guvernări:

• Construcţia a trei uzine moderne pentru prelucrarea ecologică a gunoiului — uzina Nord, 
uzina Centru şi uzina Sud;

• Curăţarea albiei şi amenajarea malurilor râului Bâc. Transformarea râului Bâc într-o zonă 
de odihnă şi agrement pe segmentul cursului său prin oraşul Chişinău;

• Interdicţia de a mai folosi pungi de celofan în calitate de ambalaj pentru mărfurile de larg 
consum (alimentare şi nealimentare) pe tot teritoriul Moldovei;

• Crearea,  pe tot teritoriul  Moldovei,  a punctelor de colectare a sticlelor de plastic şi a 
acumulatoarelor electrice uzate;

• Înăsprirea  pedepselor  (majorarea  amenzilor,  introducerea  pedepsei  penale)  pentru 
poluarea mediului, începând de la cazurile când nu se face curat după picnicuri şi până la 
aruncarea  substanţelor  nocive  în  râuri,  lacuri  şi  aer.  Prevederea  este  valabilă  pentru 
persoanele fizice şi întreprinderile industriale;

• Impunerea amenzilor pentru scuipat, pentru aruncarea gunoiului în afara urnelor, pentru 
necurăţarea spaţiilor de pe urma câinilor etc.;

• Crearea patrulelor ecologice (în cooperare cu poliţia) în zonele tradiţionale de odhină — 
parcuri, plaje, pădure etc.

10



12. Politica externă şi vectorul geopolitic al Republicii Moldova

La această etapă de dezvoltare a Republicii Moldova, politica externă a statului ar trebui să fie 
orientată spre modernizarea ţării, consolidarea statalităţii, consolidarea statutului şi prestigiului 
internaţional şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.

Politica  externă nu poate fi eficientă,  dacă statul  nu are o politică  internă corectă.  Ce fel  de 
politică externă poate avea un stat în care structurile puterii sunt acaparate de grupări oligarhice, 
iar mita a devenit un mijloc universal de rezolvare a oricărei probleme, corupţia este o nouă 
formă  a  relaţiilor  sociale,  iar  principala  sursă  a  fărădelegii  este  însăşi  guvernarea?  Într-un 
asemenea stat  politica  externă este axată  pe minciună,  neputinţă  şi  dependenţă internaţională 
permanentă.

Noi pledăm pentru o altă politică externă a statului, o politică care ar duce la creşterea numărului 
de parteneri  externi  ai  Republicii  Moldova şi  ar  consolida securitatea,  o politică  care uneşte 
societatea moldovenească – nu o dezbină.

Astăzi, Republica Moldova este sfâşiată în bucăţi de adepţii diverselor orientări geopolitice. Cei 
care susţin aşa-numita integrare europeană, consideră că apropierea de UE va conduce în mod 
automat  la  soluţionarea  problemelor  complexe  cu  care  se  confruntă  Republica  Moldova  la 
această etapă. În ultimii 5 ani, actualii guvernanţi nu făcut nimic decât să se ascundă în spatele 
sloganelor integraţioniste. Practica a demonstrat că demagogia, vorbele goale despre Europa şi 
reformele, în lipsa unor rezultate concrete de reformare a ţării, nu numai că nu au îmbunătăţit 
viaţa oamenilor, ci şi au contribuit la degradarea continuă a situaţiei din ţară.

Susţinătorii  integrării  eurasiatice  sunt  absolut  convinşi  că  apropierea  Moldovei  de  Uniunea 
Vamală şi în consecinţă (dacă apare) şi Uniunea Euroasiatică, va fi începutul unor schimbări spre 
bine pe termen lung a ţării noastre.

Încrederea  oarbă  în  puterea  magică  a  alegerii  unui  parcurs  extern  geopolitic  "corect"  este  o 
încercare de a nu-şi asuma responsabilitatea pentru reformarea, transformarea şi modernizarea 
Republicii Moldova. Este un rudiment al comportamentului de tip sovietic, când conducerea de 
la Chişinău se baza pe centrul situat la Moscova, se ghida doar de instrucţiunile care veneau de la 
superiorii situaţi în afara ţării.

Astăzi, din nou ne bazăm pe înţelepciunea "şefilor" de la Bruxelles, Moscova, Washington sau 
Bucureşti  şi  nu  înţelegem  că  doar  noi  putem  readuce  ţara  în  albia  normalităţii,  consolida 
statalitatea, transforma Moldova într-un stat cu adevărat democratic şi prosper. Numai noi putem 
înţelege care sunt interesele naţionale ale Moldovei, care este garantul stabilităţii noastre şi cum 
trebuie să acţionăm pentru a apăra aceste interese.

Republica  Moldova  este  Patria  Noastră  şi  nimeni  în  afară  de  noi  nu  poate  simţi  durerea, 
preocupările şi aspiraţiile ei. Noi nu refuzăm ajutorul partenerilor externi, dar înţelegem că ei 
DOAR NE AJUTĂ, dar nu soluţionează problemele noastre în locul nostru.

În acest context pledăm pentru o schimbare radicală a logicii luării deciziilor şi a guvernării ţării, 
atunci când conducerea şi societatea sunt pe deplin responsabile pentru tot ce se întâmplă, pentru 
transformare, pentru reforme şi pentru rezultatele activităţilor politice generale.

Vectorul geopolitic al Republicii Moldova ar trebui să fie identificat şi stabilit de cetăţeni printr-
un referendum. În acest caz, decizia în favoarea unui sau a altui vector extern va fi acceptată doar 
în cazul în care cel puţin două treimi din populaţia ţării va opta anume pentru acestă cale.
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13. Restabilirea încrederii cetăţenilor în propriul stat

Aproape fiecare cetăţean al Moldovei, care intră în contact cu propriu stat, devine, cu o mare 
doză de probabilitate, potenţial "trădător de Patrie". Moldovenii nu-şi leagă viitorul şi viitorul 
familiilor lor de propriul stat. Nu au încredere în acest stat, nu mai cred în el. Consideră că statul 
nu  este  în  stare  să  le  asigure  respectarea  drepturilor  de  bază  — securitate,  sănătate,  viaţă, 
educaţie, posibilitatea de a câştiga etc. De aici reiese exodul masiv al oamenilor din Moldova. 
Ineficienţa  statului  moldovenesc  este  principalul  pericol  pentru  statalitatea  moldovenească. 
Măsurile pe care le realizăm vor readuce oamenilor încrederea în Republica Moldova:

• Transformarea Republicii Moldova într-un stat modern, democratic şi eficient, care are 
capacitatea să asigure cetăţenilor săi servicii de calitate;

• Extinderea  largă  a  autonomiei  autorităţilor  publice  locale  şi,  în  primul  rând,  cea 
financiară;

• Revederea rezultatelor privatizărilor şi a cedării în mâinile privaţilor a activelor de stat, 
prin intermediul schemelor netransparente şi semicriminale, care au avut loc în ultimii 13 
ani, inclusiv a hotelului Codru, Naţional, Banca de Economii şi alte întreprinderi de stat, 
cândva profitabile;

• Modernizarea autorităţilor publice, educarea funcţionarului amabil, atent şi bine pregătit, 
care înţelege că societatea este angajatorul lui şi nu invers;

• Restabilirea funcţiilor de bază ale statului moldovenesc, cea mai importantă dintre care 
este  cea  de  pedepsire,  capacitatea  de  a  trage  la  răspundere  criminalii.  După  crimă, 
inevitabil  vine pedeapsa" — acest principiu trebuie să se respecte cu stricteţe.  În ţară 
trebuie  să  fie  restaurată  senzaţia  de  societate  echitabilă,  fără  de  care  suntem cu  toţii 
condamnaţi;

• Oamenii care şi-au pierdut încrederea în justiţie şi dreptate trebuie să vadă că în Moldova 
toate  crimele,  şi  mai  ales  cele  săvârşite  de  aşa-zişii  "oameni  mari"  din  politică  şi 
economie, ÎNTOTDEAUNA sunt pedepsite în strictă conformitate cu norma legală;

• Susţinerea totală a societăţii civile. Activitatea şi puterea acesteia, capacitatea ei pentru 
un control eficient al guvernării, prevenirea abuzurilor şi stoparea efectelor lor distructive 
sunt condiţii obligatorii pentru funcţionalitatea normală şi democratică a unui organism 
social;

• Renunţarea la practicile de înlocuire a lucrurilor reale cu campanii PR (public relations). 
Ultimele au devenit o formă de administrare a treburilor publice în Republica Moldova. 
PR, cu ajutorul căruia actuala guvernare încearcă să promoveze aşa-zisa istorie de succes, 
decalajul  dintre  cuvintele  frumoase  ale  guvernării  şi  realitatea  crudă  din  ţară,  doar 
aprofundează sentimentul de disperare în rândurile populaţiei Moldovei;

• Oamenii au nevoie de transformări reale, nu de PR. Înlocuirea acestora, iată care este 
obiectivul viitorului Guvern.
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