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CUVÂNT CĂTRE CONCETĂŢENI 

Dragi compatrioţi, 

Iată că au trecut mai bine de cinci ani de când ne aflăm sub ace-
eaşi guvernare. Dar schimbarea în bine, râvnită de mai mulţi con-
cetăţeni de-ai noştri, nu s-a mai produs. „Povestea de succes”, ce 
ne-a fost  promisă, s-a dovedit a fi una de coşmar. Scandalurile de 
corupţie s-au ţinut lanţ, economia s-a scufundat într-un adevărat 
dezastru, iar veniturile guvernanţilor cresc direct proporţional cu 
scăderea dramatică a veniturilor majorităţii absolute a cetăţenilor. 
Războiul dintre cel numit de către Vladimir Filat „păpuşarul” şi cel 
numit de către Vladimir Plahotniuc „gangster al tranziţiei” şi „con-
trabandist” (drept sursă de inspiraţie i-a servit „cartea verde a co-
rupţiei” a subsemnatului) a divizat coaliţia de guvernământ în două 
tabere beligerante: „hoţii lor” şi „hoţii noştri”. Aşadar, cine dintre cei 
doi are dreptate atunci când  se învinuiesc reciproc de corupţie,  de 
abuz de putere şi de afaceri de tip mafiot? Evident, ambii. Şi ambii 
mint în egală măsură atunci când îşi pretind propria inocenţă. 

Sub paravanul propagandistic al integrării europene capii guver-
nării de azi au devenit miliardari, secătuind economia naţională, 
însuşindu-şi banii publici şi sursele provenite din exterior. Întreaga 
maşinărie de stat este transformată de către ei într-o imensă fabrică 
de înavuţire personală. Iar între timp alte zeci şi sute de moldoveni 
iau calea pribegiei pentru a-şi câştiga bucata de pâine printre stră-
ini. La ora actuală n-a mai rămas nici o familie care să nu aibă rude 
plecate peste graniţă în calitate de migranţi de muncă. Acasă rămân 
părinţii bătrâni şi bolnavi fără grija din partea celor dragi, iar copiii 
sunt lipsiţi de grija zilnică din partea părinţilor, rămân satele pustii 
şi ţara fără vlagă. Neamul nostru zace ca un muribund lăsat în voia 
soartei. Am devenit un fel de sat fără câini, o casă fără gospodar, 
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fără gard şi fără apărare. Iar pe fundalul acestei nenorociri colective 
ţopăie şi cântă în prostie îmbuibaţii care strâng lumea la concerte 
electorale. Secătuită, sărăcită, bolnavă şi disperată, Moldova asistă 
neputincioasă  la acest „ospăţ pe timp de ciumă”, la care se îndoapă 
şi se veselesc nemernicii cocoţaţi în fruntea ţării.  

Dar toate-s până la o vreme. Minciuna are picioare scurte. A venit 
timpul să le cerem socoteală celor care scuipă în obrazul lui Hristos 
şi în sufletul neamului. A venit momentul când ţara are nevoie de vo-
inţa şi curajul nostru pentru a se scutura de pocitaniile care călăresc 
puterea de stat. Forţa noastră e în unitate. Să uităm supărările de 
altă dată, să alungăm din inimile noastre deznădejdea şi neîncrede-
rea în reuşită. 

Eu unul nu am obosit, n-am căzut pradă disperării, nu cedez şi 
nu mă lepăd de neamul meu. Preţ de cinci ani de când nu mai sunt 
în Parlament n-am stat cu mâinile în sân. Am luat atitudine dură în 
permanenţă, la mitinguri şi demonstraţii de protest, la posturi de te-
leviziune, în articolele şi cărţile mele împotriva abuzurilor şi crime-
lor celor de la putere. Am pus pe hârtie concepţia de independenţă 
economică a ţării, am apărat credinţa noastră strămoşească şi drep-
tul nostru la o viaţă demnă. Ştiu că mulţi dintre neprietenii mei au 
crezut că au scăpat de mine, că m-am dat la o parte, că mă voi ţine 
doar de scrisul cărţilor şi de instruirea tineretului. Dar în curând le va 
cădea bucuria-n scârbă. 

Eu revin. Revin cu noi forţe, cu noi cunoştinţe, cu o mulţime de 
prieteni noi din toate colţurile ţării şi de toate etniile. Iar alături de 
mine este echipa de tineri, care s-au format în preajma mea în condi-
ţiile grele din ultimul deceniu. Alături de mine sunt oameni de toate 
meseriile şi vârstele. Împreună suntem o forţă. Chezăşia succesului 
nostru stă în solidaritatea noastră. 

Ştim cu toţii vorba veche: Dumnezeu dă, dar în torbă nu pune. As-
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tăzi soarta noastră, viitorul nostru e în mâinile noastre. Să rezistăm 
tuturor ispitelor de a ne împărţi în „cei de stânga” şi „cei de dreapta”. 
Ţara este una, ea trebuie servită cu cinste şi dăruire de sine. Moldova 
are nevoie de bărbaţi de stat vrednici, în stare să se ia de piept cu 
oligarhii şi mafioţii. Avem nevoie de o „mână de fier” care să facă 
ordine şi dreptate în casa noastră. 

Fac un pas hotărât înainte şi intru în bătălie. Iar cei care vor să 
pună umărul alături de mine,  sunt bineveniţi. 

Dumnezeu să ocrotească Patria noastră – Republica Moldova! 

Cu dragoste frăţească, 

Iurie Roşca 

 



PARTIDUL POPULAR CREȘTIN DEMOCRATROSCA,ROSCA,

www.ppcd.md 5

VOTAT

• CREDINŢĂ ÎN DUMNEZEU

• UNITATE   NAŢIONALĂ

• STAT   PUTERNIC

• PATRIOTISM   ECONOMIC

• NEUTRALITATE   PERMANENTĂ

 
Scurtă prezentare a contextului 

Actuala putere este un produs direct al concentrării masive de capi-
tal în mâinile câtorva grupuri oligarhice, care şi-au creat partide politi-
ce de buzunar şi au subordonat toate instituţiile statului unor interese 
de tip mafiot. Grupările ajunse la guvernare după 2009 au acaparat 
cele trei ramuri ale puterii: legislativul, executivul şi justiţia; au lichidat 
principiul separării acestora şi le-au utilizat ca pe nişte instrumente de 
obţinere a unor beneficii uriaşe în detrimentul majorităţii covârşitoare 
a populaţiei. Principalele activităţi economice au fost luate sub contro-
lul lor, concurenţa liberă este suprimată, iar şomajul şi migraţia masi-
vă peste hotare au căpătat proporţii fără precedent.

7 aprilie 2009 reprezintă primul episod al procesului de uzurpare a 
puterii de stat. Violenţele din acea zi au zdruncinat statul de drept şi de-
mocraţia. Organizatorii oficiali ai acelor acţiuni de protest ce au degra-
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dat în acte de violenţă, devastarea şi incendierea clădirilor Preşedinţiei 
şi Parlamentului, precum şi în agresarea fizică a sute de poliţişti, sunt 
persoanele care conduc în ultimii cinci ani coaliţia de guvernământ. 
Faptul că în acest răstimp nu s-a făcut lumină asupra adevăraţilor vi-
novaţi de acele crime arată în mod univoc lipsa de interes a actualei 
puteri pentru o anchetă corectă şi completă. Nu au fost pedepsiţi nici 
organizatorii, nici jefuitorii bunurilor publice, nici agresorii poliţiştilor. 

Preluarea puterii după 29 iulie 2009 a fost urmată de o serie întreagă 
de acţiuni ale coaliţiei actuale de guvernământ de subordonare abuzi-
vă a tuturor instituţiilor statului unor interese de grup. Toate institu-
ţiile independente şi autonome ale statului au încăput sub controlul 
acestora. Curtea Constituţională, Consiliul Superior al Magistraturii, 
Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centra-
lă, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Serviciul de Informaţii 
şi Securitate, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţii 
Financiare, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Per-
sonal, Centrul Naţional Anticorupţie, Agenţia Naţională pentru Regle-
mentare în Energetică, Compania Teleradio-Moldova etc. au devenit 
unelte docile în mâinile uzurpatorilor. Procesul de uzurpare a puterii 
de stat a culminat cu alegerea anticonstituţională a lui Nicolae Timofti 
în funcţia de Preşedinte. 

Astfel, capii actualei guvernări se fac vinovaţi de încălcarea directă 
şi premeditată a articolului 2 (alineatul 2) din Constituţie, ce prevede că 
„nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, 
nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita 
puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie 
cea mai gravă crimă împotriva poporului”. Articolul 339 al Codului pe-
nal prevede pentru asemenea crime pedeapsă cu închisoarea de la 10 
la 15 ani. Această crimă nu are termen de prescripţie. 

Viitoarea guvernare are obligaţia să restabilească supremaţia legii, 
principiul separării puterilor în stat, independenţa justiţiei şi funcţio-
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narea legală a tuturor celorlalte instituţii publice. Restabilirea ordinii 
de drept trebuie să fie urmată de elucidarea crimelor din 7 aprilie 2009 
şi tragerea la răspundere a vinovaţilor, precum şi de pedepsirea tutu-
ror celor care se fac culpabili de uzurparea puterii de stat.

Sub masca integrării europene actul decizional la scară naţională a 
fost cedat unor grupuri de influenţă din exterior. 

Semnarea acordurilor de asociere şi de liber schimb cu Uniunea Eu-
ropeană a scos în vileag incompetenţa actualei puteri de a apăra in-
teresele economice ale Republicii Moldova. Drept consecinţă directă 
a acestui fapt ţara noastră este condamnată să suporte amplificarea 
procesului de „export” al forţei de muncă pe pieţele externe şi import 
nelimitat de produse străine. Modelul creat poartă numele de colo-
nialism economic, ce provoacă ruinarea producătorului autohton în 
avantajul corporaţiilor transnaţionale. 

Contractarea masivă a unor credite externe a afectat grav indepen-
denţa politică şi economică a ţării. 

Sistemului de învăţământ i-a fost aplicată o lovitura puternică prin 
aşa zisa optimizare a instituţiilor preuniversitare, dictată din exterior şi 
realizată fără consultarea autorităţilor locale şi a părinţilor. În conse-
cinţă accesul la educaţie a mii de copii a fost limitat. 

Gestionarea proastă a fondului asigurărilor în medicină a condus 
la degradarea instituţiilor şi serviciilor medicale, precum şi la exodul 
masiv al cadrelor medicale. 
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CREDINŢA CA FACTOR DE COEZIUNE 

Credinţa ortodoxă a poporul Republicii Moldova este zestrea 
noastră fundamentală, care ne defineşte profilul identitar comun. 
Suntem în proporţie de peste 90% mărturisitori ai aceleiaşi credinţe. 
Strămoşii noştri au fost botezaţi în aceiaşi lege creştinească şi ne-au 
lăsat nouă moştenire să purtăm cu demnitate pentru  tradiţia noastră. 

Anume Creştinismul Răsăritean reprezintă matricea spirituală ce 
coboară adânc în rădăcinile noastre istorice. Din această perspectivă 
deosebirile de ordin etnic şi lingvistic sunt secundare. Suntem  fraţi 
întru Hristos. Trecutul nostru bizantin ascunde în subconştientul co-
lectiv aceleaşi valori, aceeaşi înţelegere a rosturilor profunde ale vieţii, 
aceeaşi vibraţie sufletească, acelaşi tip de raporturi interumane, ace-
eaşi etică socială. 

Ortodoxia este numitorul nostru comun. Ea se manifestă şi în felul 
de a fi a celor care nu sunt practicanţi activi, aparţin altor religii sau 
chiar se consideră atei. Omenia şi ospitalilatea noastră, înţelegerea va-
lorilor morale, reacţia faţă de nedreptăţi îşi trag originea anume din 
acest izvor nesecat, cel cu apă dătătoare de viaţă. 

Caracterul laic al Statului nostru şi separarea Bisericii de stat nu în-
seamnă câtuşi de puţin că Statul trebuie să nesocotească tradiţia şi 
sentimentele religioase ale poporului. Raporturile dintre Stat şi Biseri-
că nu trebuie să fie de subordine, nici Biserica nu pretinde să substitu-
ie rolul Statului. Relaţia dintre cele două autorităţi, una spirituală, 
cealaltă politică, trebuie să fie de cooperare armonioasă. În politi-
cile sale economice, sociale, educaţionale şi culturale Statul trebuie să 
se ghideze de principiile etice creştine, din care derivă morala publică, 
dreptatea şi solidaritatea. 

Principiul simfoniei dintre celei două autorităţi, spirituală şi 
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politică, trebuie să reprezinte acel echilibru necesar în relaţia dintre 
Biserică şi Stat. Prima instituţie se îngrijeşte de sufletele noastre, a doua 
-  de împlinirea noastră ca oameni în societate. Prima ne apără de pe-
ricolele nevăzute, cea de-a doua - de cele văzute. Ca persoane umane 
suntem trup şi suflet, la fel şi ca popor avem trupul şi sufletul nostru 
colectiv. 

Republica Moldova îşi poate atinge obiectivele politice, economice 
şi sociale şi se poate afirma ca ţară prosperă şi independentă doar dacă 
îşi va apăra şi păstra vie tradiţia sa religioasă şi culturală. 

UNITATEA  NAŢIONALĂ 

În ultimul sfert de veac societatea noastră este devastată de două 
discursuri conflictuale ireconciliabile, de purtătorii a două concepte di-
ametral opuse. Acestea au în egală măsură conotaţie istorică, culturală, 
geopolitică şi ideologică. 

Obsesiile istorice se cramponează cu o simetrie izbitoare de cele 
două paradigme deopotrivă depăşite: perioada interbelică a României 
Mari şi perioada postbelică a Uniunii Sovietice. Ambele se întemeiază 
pe prejudecata comună, potrivit căreia istoria se repetă. De aici şi în-
crâncenarea de a le reedita în condiţiile zilei de azi sau în perspectivă. 
Dorinţa ferventă de a reveni la „perioada de aur” alimentează discursuri 
politice, improvizaţii politologice şi exerciţii gazetăreşti. Ambele curen-
te de opinie exaltă propria versiune a „adevărului istoric”, sacralizând 
una dintre cele două perioade şi demonizând-o pe cealaltă. Tragicul şi 
controversatul nostru trecut, în loc să ne ghideze spre însuşirea sensu-
lui istoriei şi spre deschiderea de noi perspective, ne istovesc energiile 
într-o nesfârşită discordie extinsă la scară naţională. 

Ostilităţile pe frontul cultural izvorăsc şi ele din trecut. Cărei cul-
turi aparţinem, celei române sau celei ruse, ce identitate colectivă să 
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ne asumăm, românească sau moldovenească, cum să numim limba pe 
care o vorbim, română sau moldovenească? Şi în acest caz învinuirea 
adversarilor de lipsă de patriotism şi atribuirea acestei virtuţi propriei 
tabere fac parte din lexicul politic indispensabil. Războiul identitar face 
ravagii, provoacă ură şi contestări reciproce. Acesta hrăneşte cu subiec-
te incendiare partidele dornice să adune capital politic pe seama lui. 

Speculaţiile de ordin geopolitic se pliază perfect pe gândirea 
fragmentară, împătimită de un trecut prost înţeles şi de un fenomen 
cultural interpretat unilateral. Cele două curente de gândire suferă de 
un sindrom comun: Republica Moldova este privită ca parte a unui alt 
stat, fie România, fie Rusia. Ţara noastră văzută ca apendice alimen-
tează speranţa că toate problemele existente pot fi rezolvate doar în 
simbioză cu unul dintre cele două state, cărora le-am aparţinut în di-
ferite perioade ale istoriei. Sindromul fratelui mai mic, inferior cultural, 
economic şi identitar, împiedică manifestarea unei gândiri autonome 
asupra propriului destin, unic şi inconfundabil. Iar dacă o ţară nu este 
în stare să-şi definească propria vocaţie istorică, şansele ei de afirmare 
sunt efemere.

Peste cele două opţiuni ce se exclud reciproc se suprapun şi proiec-
tele geopolitice suprastatale – Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală, 
percepute ca soluţii de ordin politic, economic şi cultural. 

Constructele de ordin ideologic conferă un anume eşafodaj argu-
mentativ lanţului logic al respectivelor viziuni. Mentalitatea post-so-
vietică rivalizează dur cu trendul integrării europene, sfâşiind în mod 
dureros societatea. Şi acest caz reprezintă un teren propice de mani-
festare a propagandiştilor de serviciu care îşi menţin laolaltă adepţii şi 
potenţialii votanţi. 

Pentru a pune capăt acestei grave scindări, Republica Moldova 
trebuie să-şi dezvolte propria concepţie asupra identităţii sale colecti-
ve. Aceasta trebuie să ţintească atingerea unităţii naţionale ca valoare 
supremă a societăţii noastre. Având patrii istorice diferite, vorbind în 
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limbi diferite, alimentându-ne cultural din spaţii diferite, avem datoria 
să definim propria noastră unicitate. 

Noi, moldovenii de toate originile etnice, suntem legaţi laolal-
tă prin naşterea pe acelaşi pământ, prin morţii pe care îi avem în 
solul Patriei, prin copiii şi nepoţii care au văzut lumina zilei anume 
aici. Avem acelaşi cer deasupra noastră, respirăm acelaşi aer, bem ace-
eaşi apă şi mâncăm aceeaşi pâine. Convieţuirea de-a lungul vremii în 
spaţiul nostru comun a produs în mod firesc o mentalitate colectivă 
unică. 

Ideea unităţii naţionale a poporului nostru cuprinde, în mod firesc, 
respectul pentru fiecare comunitate etnică, lingvistică sau religioasă, 
precum şi pentru toate regiunile ţării. 

Unitatea teritorial-autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) trebuie tratată 
cu maximă grijă de către autorităţile centrale, ţinându-se cont de spe-
cificul ei cultural şi lingvistic, precum şi de nevoia oferirii de suficiente 
atribuţii administrative şi economice pentru satisfacerea necesităţilor 
regiunii. 

Raionul Taraclia, în care locuieşte o parte importantă a comunităţii 
bulgare, merită o atenţia specială din partea conducerii ţării. 

Regiunea transnistreană trebuie reintegrată în spaţiul juridic şi eco-
nomic al ţării, punându-se accentul pe dialogul bilateral între Chişinău 
şi Tiraspol, precum şi pe intensificarea eforturilor noastre diplomatice 
faţă de Federaţia Rusă. 

La temelia Ideii Naţionale ca forţă unificatoare trebuie să stea 
apartenenţa noastră la Creştinismul Ortodox şi experienţa istori-
că comună ca tradiţie, ca vocaţie spirituală şi ca etică socială. Sun-
tem un caz unic în lume când oameni de cele mai diferite origini etnice 
aparţin aceleiaşi religii. Privită în adâncurile ei, această osmoză duhov-
nicească trebuie să ne îndrepte spre depăşirea animozităţilor cultivate 
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până în prezent.  Interpretarea diferită a unor evenimente istorice drama-
tice sau luminoase, a aceluiaşi fenomen etno-lingvistic ce poartă două 
denumiri, una academică, cealaltă populară,  nu trebuie să mai servească 
drept motiv pentru scindarea noastră.  Cele două etnonime, respectiv de 
moldovean şi român, ca şi cele două glotonime, română şi moldoveneas-
că, folosite în uzul curent de la noi, trebuie abordate nu prin negarea sau 
excluderea unuia dintre termeni în favoarea altuia,  ci ca noţiuni comple-
mentare ce definesc aceleaşi fenomene. În loc de conflict să recurgem la 
consens şi la toleranţă faţă de cei care, în virtutea unor circumstanţe de 
ordin cultural sau istoric, împărtăşesc opinii diferite.

Independenţa politică a statului nostru trebuie să se împlineas-
că prin atingerea independenţei lui economice. Avem şi compe-
tenţa, şi condiţiile necesare pentru a deveni o societate prosperă. Însă 
prosperitatea noastră depinde în mare măsură de capacitatea elitei 
naţionale, a conducătorilor statului de a înţelege cum să apere şi să 
afirme în lume dreptul nostru suveran de a ne gestiona gospodăria na-
ţională fără amestecuri dinafară şi fără a ne dizolva în spaţii geopolitice 
şi economice mari, ce ar putea domina în mod devastator economia 
noastră. Adică, e nevoie să practicăm patriotismul economic. 

Principiul neutralităţii permanente a statului nostru trebuie să fie 
piatra de temelie şi constanta politicii noastre externe. Republica Mol-
dova nu va mai căuta „duşmani externi” nici în persoana Rusiei, nici a Ro-
mâniei. Ţara noastră nu se va alia cu nici o supraputere regională sau glo-
bală împotriva rivalilor geopolitici ai acesteia. Parteneriatele noastre vor fi 
bazate doar pe respectul reciproc şi pe avantajele mutuale. Având o im-
portanţă modestă pe plan internaţional, Republica Moldova nu va tinde 
niciodată să dicteze altor state cum să-şi promoveze interesele naţionale, 
dar nici nu va admite să fie guvernată din exterior. 

În condiţiile în care Moldova se prăbuşeşte într-o prăpastie economi-
că şi demografică fără precedent, instinctul autoconservării colective 
trebuie să prevaleze asupra oricăror preferinţe de ordin istoric, lingvistic 
sau cultural.  Iar pe acest şantier de edificare a unui destin mai bun este 
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loc pentru orice patriot dornic să-şi servească Patria noastră comună. 

Forţa poporului nostru este în unitate. Noi, cei din capitală sau din  
sate, de la Bălţi sau de la Comrat, de la Taraclia sau de la Nisporeni, 
avem datoria să ne cultivăm sentimentul solidarităţii şi responsabilită-
ţii naţionale. În actualele condiţii geopolitice turbulente a clătina barca 
noastră comună pe timp de furtună este un lux nepermis.

Credem în misiunea unică a Patriei noastre. Locul nostru sub 
soare merită să fie îngrijit prin efortul fiecăruia dintre noi. 

FORŢA STATULUI SE SPRIJINĂ PE ORGANELE DE FORŢĂ 

Pentru a combate corupţia şi crima organizată, pentru a menţine 
ordinea publică şi a asigura apărarea fiecărui cetăţean avem nevoie de 
organe de forţă viguroase în care să activeze oameni competenţi şi res-
ponsabili. 

Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii 
şi Securitate, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai Procuraturii, ca şi 
ofiţerii şi soldaţii Armatei Naţionale, trebuie să se bucure de întreaga 
susţinere a statului. Oamenii în uniforme, care sunt gata să-şi rişte 
viaţa pentru ţară şi pentru fiecare cetăţean, trebuie să aibă parte 
de salarii onorabile şi de garanţii sociale deosebite. 

PPCD este decis să restabilească drepturile angajaţilor organelor de 
forţă de a beneficia de locuinţe din contul statului, iar în lipsa acestora, 
de indemnizaţii pentru achitarea gazdei. PPCD va insista asupra dotă-
rii tuturor structurilor organelor de forţă cu mijloace tehnice moderne 
pentru a face faţă  tuturor problemelor şi provocărilor. Stârpirea corup-
ţiei din aceste instituţii şi promovarea unor persoane oneste şi compe-
tente va constitui una dintre priorităţile de bază ale PPCD.
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O conducere puternică, o „mână de fier”, un guvern care să re-
stabilească autoritatea statului are nevoie de caractere puternice 
şi de adevăraţi patrioţi în sânul organelor de forţă. 

Prin bărbaţii demni de respect şi admiraţie braţul viguros al sta-
tului va asigura supremaţia legii şi triumful dreptăţii.

 
RESTABILIREA INDEPENDENŢEI JUSTIŢIEI 

La ora actuală Consiliul Superior al Magistraturii nu mai este un or-
gan capabil să garanteze independenţa autorităţii judecătoreşti şi nici 
nu poate să asigure în mod efectiv autoadministrarea judecătorească. 

După accederea la putere, actuala coaliţie a revizuit legislaţia în do-
meniu şi a subordonat politic întregul sistem judecătoresc. 

Un număr considerabil de judecători, în loc să se ghideze de lege, 
execută comandamente politice sau iau decizii în funcţie de mita ce li 
se oferă. Corupţia a pătruns adânc tocmai în sânul autorităţii menite să 
efectueze justiţia. Astfel, justiţia a încetat să mai activeze în condiţiile 
unui stat de drept autentic. 

Ca parte a justiţiei Procuratura de asemenea a fost subordonată 
grupărilor oligarhice care controlează puterea de stat. Pentru a refor-
ma această instituţie se impune schimbarea procedurii de numire a 
Procurorului General, asigurarea stabilităţii acestuia în funcţie pe du-
rata mandatului, precum şi garantarea independenţei procurorilor în 
gestionarea dosarelor, de la iniţierea urmăririi penale până la prezen-
tarea dosarului respectiv în instanţa de judecată.

Viitoarea guvernare are datoria să restabilească ordinea constituţio-
nală, independenţa justiţiei şi să asigure funcţionarea acesteia în inte-
resul fiecărui cetăţean. 
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REFORMA CONSTITUŢIONALĂ 

•  Pentru evitarea noilor crize politice şi blocaje instituţionale este 
necesară simplificarea procedurii de alegere a Preşedintelui. Articolul 
78 din Constituţie urmează să prevadă trei etape de alegere a şefu-
lui statului. Prima tentativă de alegere trebuie să prevadă acumularea 
unui număr minim de trei cincimi din totalul deputaţilor aleşi (61), a 
doua – un minim de cincizeci şi unu de voturi din totalul celor 101, iar a 
treia – un minim de 26 de mandate din cel puţin 51 de deputaţi.

•  Alineatul (1) al articolului 98 din Constituţie, ce stabileşte modul 
de desemnare a candidaturii Primului ministru, urmează să fie comple-
tat în sensul evitării arbitrariului Preşedintelui în cadrul acestui exer-
ciţiu, precum şi în vederea scoaterii în prim plan a voinţei Parlamen-
tului. Norma în vigoare la ora actuală „După consultarea fracţiunilor 
parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat 
pentru funcţia de Prim-ministru”, urmează să fie completată astfel: „Pre-
şedintele este obligat să desemneze candidatura propusă de majo-
ritatea parlamentară”. 

Aceste modificări sunt îndreptate spre reducerea atribuţiilor şefu-
lui statului în favoarea Parlamentului şi a Guvernului. Realizarea lor ar 
elimina riscul unor tentative ale Preşedintelui de a-şi subordona forul 
legiuitor şi executivul. 

DESCENTRALIZAREA PUTERII DE STAT 
ŞI AUTONOMIA LOCALĂ 
Succesiunea la guvernare din 2009 nu a fost urmată de o refor-

mă a administraţiei publice locale. Actuala guvernare a menţinut 
verticala puterii, blocând descentralizarea administraţiei de stat. 

Majoritatea absolută a veniturilor publice se acumulează la Bugetul 
de stat în detrimentul bugetelor locale, iar transferurile în teritoriu se 
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efectuează în baza unor criterii de partid, care nu ţin cont de principiul 
echităţii distribuţiei fondurilor publice către colectivităţile locale. 

• Se impune descentralizarea puterii de stat prin delegarea unor 
competenţe suplimentare autorităţilor publice locale şi lărgirea bazei 
fiscale a acestora. 

• La baza transferurilor financiare pentru structurile puterii locale 
trebuie să stea criteriul numărului de populaţie în fiecare unitate admi-
nistrativ-teritorială de nivelul întâi şi doi, precum şi principiul continui-
tăţii în finanţarea unor proiecte strategice sau finalizarea unor obiecti-
ve de infrastructură. 

•  Este necesară elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan naţio-
nal de dezvoltare regională, bazat pe principiul subsidiarităţii. Dezvol-
tarea regională trebuie să ţină cont de specificul, necesităţile şi poten-
ţialul economic al fiecărei regiuni. 

Viitoarele alegeri locale din 2015 urmează să se desfăşoare în 
condiţiile unei legislaţii care să facă posibilă punerea în aplicare a 
principiului autoguvernării colectivităţilor locale. 

PATRIOTISM ECONOMIC 

În ultimii ani s-a creat un model caricatural şi tragic al economiei 
naţionale. Acesta arată în mod izbitor ce rol i se rezervă Moldovei în 
economia regională şi globală – cel de exportator de braţe de muncă 
ieftine şi de importator de mărfuri şi capitaluri străine. 

Odată cu obţinerea independenţei ţara noastră a fost invadată de 
o armată de consultanţi şi experţi occidentali, care au impus modelul 
economic neoliberal ca singura cale de dezvoltare. Această teorie eco-
nomică a devenit una dominantă şi obligatorie în exercitarea actului 
guvernamental, a pătruns în platformele partidelor politice, în sistemul 
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de învăţământ şi în instituţiile de cercetare. Dogmele marxiste au fost 
substituite cu cele liberale, ele fiind prezentate ca soluţii magice de re-
aşezare economică a ţării. Politica bazată anume pe această teorie este 
promovată de toate instituţiile internaţionale, FMI, Banca Mondială, 
Uniunea Europeană, prezentate ca „parteneri de dezvoltare”. La baza 
acestei concepţii stă individualismul egoist, concentrarea de bunuri şi 
capital în mâinile câtorva grupuri financiare locale şi cedarea actului 
decizional în economie unor centre de comandă din exterior. Însuşi 
procesul de globalizare este prezentat ca fiind unul obiectiv şi echita-
bil, ca legitate istorică universală. Capitalismul monetarist, speculativ, 
cămătăresc, promovat cu insistenţă în Republica Moldova, reprezintă 
cauza adevărată a dezastrului social-economic în care sa pomenit so-
cietatea noastră. Din perspectiva centrelor imperiale de la Washington 
şi Bruxelles ţării noastre i se rezervă postura de periferie subdezvoltată.

Pentru a ieşi din acest cerc vicios al prăbuşirii economice, sociale şi 
demografice, trebuie să renunţăm neîntârziat la ideologia fundamen-
talismului de piaţă şi să-i redăm statului funcţiile regulatoare în admi-
nistrarea proceselor economice. În locul individualismului de origine 
anglo-saxonă la baza dezvoltării economice a ţării trebuie să stea ideile 
de bine comun, solidaritate naţională şi economia socială de piaţă. A 
venit momentul să conştientizăm nevoia de a respinge reperele false, 
care joacă preţ de peste două decenii rolul de instrumente de dezinfor-
mare, ce comportă un potenţial distructiv enorm. 

Republica Moldova are nevoie de un model de dezvoltare econo-
mică care să decurgă din tradiţia noastră istorică, din particularităţile 
civilizaţionale, din profilul identitar religios de societate ce aparţine 
Creştinismului Ortodox. Economia nu este o ştiinţă autonomă, precum 
nici aplicarea ei în practică nu trebuie privită ca o activitate de sine 
stătătoare. Ea derivă din concepte de ordin cultural, politic şi ideologic. 

Economia naţională poate deveni una prosperă doar în măsura în 
care decidenţii politici vor ţine cont de factorul geopolitic. Aflându-
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se în epicentrul confruntărilor crescânde între Occident şi Rusia, 
Republica Moldova îşi poate rezolva problemele economice doar 
prin afirmarea pe plan internaţional a statului său de ţară neutră. 
Poziţia echidistantă faţă de marile puteri şi declinarea diplomatică a 
ofertelor de ordin geopolitic şi economic din exterior reprezintă vari-
anta optimă pentru refacerea ţării.

Ţara noastră este invitată să adere la unul dintre cele două „spaţii 
vamale largi” – Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală. Spectrul po-
litic este spart în două tabere beligerante. Ele caută să seducă alegăto-
rul prin „soluţii salvatoare” de contopire a economiei naţionale cu una 
dintre cele două entităţi. Defectul ambelor abordări rezidă în faptul că 
acestea sunt inspirate din exterior şi nu izvorăsc din interesul naţional. 
Astfel de soluţii ar putea fi valabile doar pentru economii cu o pondere 
comparabilă, în timp ce ponderea economiei Moldovei este net inferi-
oară atât celei din Uniunea Europeană, cât şi celei din Uniunea Vamală. 
Prin urmare, în ambele cazuri suntem condamnaţi la statutul de perife-
rie economică a uneia dintre cele două pieţe imense. 

Renunţarea într-o perspectivă apropiată la o politică economică 
independentă, cedarea actului decizional unor centre de conducere 
din exterior înseamnă condamnarea ţării la subdezvoltare economică 
cronică. Acceptarea unui astfel de statut presupune dominaţia capi-
talurilor şi mărfurilor străine, insecuritate socială, sărăcie, depopulare 
masivă şi continuă a ţării. Atunci când unei economii sărace i se cere 
să intre direct în competiţie cu companiile străine mult mai avansate, 
de fapt se programează falimentul companiilor naţionale şi, implicit, 
ruinarea ireversibilă a economiei ţării. 

După semnarea acordului de asociere la UE, care deja a provocat 
pierderea pieţei Federaţiei Ruse, ultima lovitură mortală ce i se pregă-
teşte ţării noastre este deschiderea pieţei funciare pentru investitorii 
străini. Această măsură este condiţia obligatorie, impusă de birocraţia 
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europeană unor ţări ca Republica Moldova. Dacă actuala alianţă de gu-
vernare va rămâne la putere şi după alegerile din 30 noiembrie ţăranii 
noştri vor deveni gastarbeiteri în propria ţară, vor fi argaţi pe moşiile 
unor străini.

Între cele două căi asupra cărora insistă guvernarea de dreapta pe 
de o parte şi opoziţia de stânga pe de altă parte, Republica Moldova 
trebuie să aleagă CALEA A TREIA, CALEA INDEPENDENŢEI ECO-
NOMICE. Avem nevoie de o autarhie economică relativă, care impu-
ne o detaşare parţială şi provizorie de la procesele integraţioniste în 
cazul ambelor spaţii economice. Fiind cea mai săracă ţară din Europa 
şi având o pondere minimă în economia globală, Republica Moldova 
trebuie să obţină un statut economic special în dialogul său cu marile 
entităţi economice. El presupune aplicarea unor măsuri de ordin pro-
tecţionist, cum ar fi protejarea pieţei interne, oferirea de credite prefe-
renţiale, a subvenţiilor şi facilităţilor fiscale pentru o serie de genuri de 
activităţi economice autohtone. Regulile de liber schimb, impuse de 
Organizaţia Mondială a Comerţului şi de recentele acorduri economice 
cu UE şi Turcia, trebuie renegociate. 

Republica Moldova trebuie să negocieze anumite preferinţe comer-
ciale la export în schimbul unor aranjamente politice reciproc avan-
tajoase. Aşa cum Uniunea Europeană şi Uniunea Vamală reprezintă 
entităţi geopolitice aflate în concurenţă, şansele ţării noastre de a-şi 
negocia condiţii preferenţiale pentru comerţul său exterior sunt consi-
derabile. Varianta optimă ar reprezenta-o extinderea pe ambele pieţe. 
În acest sens politicile noastre protecţioniste nu se pot materializa fără 
înţelegerea şi susţinerea din partea a cel puţin una dintre cele două 
puteri regionale. Şi dacă Uniunea Europeană şi-a spus deja cuvântul 
prin acordurile de asociere şi de liber schimb, rezervându-ne rolul de 
colonie economică a marilor corporaţii transnaţionale, Uniunea Vama-
lă reprezintă o piaţă recuperabilă pentru producătorii noştri. Tocmai de 
aceea se impune o ofensivă diplomatică energică şi pozitivă în direcţia 
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Moscovei. Asta pentru că spaţiul răsăritean este mult prea suficient ca 
să absoarbă mărfurile noastre. În acest sens confruntarea diplomatică 
şi economică între Rusia şi Occident ar putea reprezenta o oportunita-
te strategică pentru Republica Moldova în sensul recuceririi pieţei de 
desfacere din Est. Singura şansă de a valorifica această oportunitate se 
bazează pe statutul de neutralitate permanentă a ţării noastre, ce pre-
supune abţinerea de la orice gesturi neprieteneşti faţă de marile puteri 
aflate în conflict. Adică, Moldova nu trebuie să fie parte a ciocnirilor 
geopolitice între Occident şi Rusia. 

Republica Moldova trebuie să abandoneze neîntârziat politica fa-
limentară de contractare a creditelor externe, dacă acestea limitează 
independenţa economică a ţării. Politica de dezvoltare durabilă tre-
buie să se bazeze pe reindustrializare, pe austeritate bugetară, pe re-
forma radicală a sistemului bancar, pe descentralizare administrativă 
şi economică, pe instrumente vamale, fiscale şi creditare în avantajul 
producătorului autohton. Principiile economiei sociale de piaţă, so-
lidarităţii, subsidiarităţii şi binelui comun vor sta la baza dezvol-
tării ţării. 

Suveranitatea economică a ţării este principala garanţie a suve-
ranităţii ei politice şi a asigurării unui nivel de trai decent tuturor 
cetăţenilor. Graniţele economice ale statului trebuie să coincidă 
cu cele politice. Principalul garant al suveranităţii economice şi al 
funcţionării pieţei trebuie să fie un guvern puternic. Pentru a-şi în-
deplini rolul esenţial în relaţia sa cu piaţa, guvernul trebuie să-şi 
exercite jurisdicţia asupra economiei statului său. Acesta trebuie 
să fie în stare să stabilească în mod independent regulile interne 
ale economiei, fără a se vedea obligat să se justifice în faţa unor 
guverne sau instituţii străine că anumite reguli constituie sau nu 
bariere în calea comerţului şi investiţiilor din exterior. Stabilirea 
unor frâne economice la graniţă poate şi trebuie să asigure un 
avantaj investiţiilor locale. 
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În mod evident, instituirea anumitor bariere şi a unor mecanisme 
de susţinere, cum sunt taxele vamale şi subvenţiile, ar permite compa-
niilor autohtone să acumuleze noi capacităţi prin procurarea de teh-
nologii înalte, perfecţionarea managementului şi a personalului. Asta 
le-ar ajuta să alimenteze piaţa internă cu suficiente produse de înaltă 
calitate şi să devină mai competitive pe plan internaţional. Se impune 
o campanie naţională, sprijinită de guvern, de promovare a mărfuri-
lor autohtone, având sloganuri de tipul: „Suntem patrioţi, cumpărăm 
produse „FABRICAT ÎN MOLDOVA!”, ceea ce ar putea contribui în mod 
substanţial la sporirea solidarităţii sociale. 

Concepţia de autodeterminare economică este expresia pa-
triotismului economic. De la patriotismul perioadei de emancipare 
naţională, care a divizat societatea noastră, astăzi trebuie să avansăm 
spre îmbrăţişarea patriotismului economic. Acesta reprezintă un factor 
de unitate naţională. De această dată linia de divizare va trece între 
poporul Republicii Moldova şi grupările oligarhice; confruntarea se va 
desfăşura între o guvernare puternică şi marele capital de sorginte cri-
minală. 

Antagonismul între oligarhi pe de o parte şi businessul mic şi 
mijlociu pe de altă parte, trebuie să fie rezolvat de Guvern. Întrucât 
marile grupuri de afaceri au concrescut cu statul, competiţia pe piaţă 
a devenit practic imposibilă, ceea ce blochează dezvoltarea economi-
că în ansamblu. În acest conflict major dintre „rechinii” lumii afacerilor 
şi întreprinzătorii mici şi mijlocii statul trebuie să se alieze cu ultimii. 
Un sector prosper şi dinamic al businessului mic şi mijlociu poate 
fi doar produsul unui stat puternic, care să impună reguli dure. O 
autoritate statală puternică va avea misiunea să creeze clasa medie. În 
caz contrar Republica Moldova va rămâne o democraţie imitativă, o 
parodie a modelului occidental, dominată de marele capital de origine 
tenebroasă. Problema se pune în mod radical: un „stat captiv” la 
cheremul oligarhilor, sau un stat puternic în serviciul poporului.
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 Măsuri-cheie în politica economică a PPCD: 
•  renegocierea acordurilor de asociere şi de liber schimb cu UE;

• negocierea unor acorduri de comerţ asimetric cu Uniunea Euro-
peană  şi Uniunea Vamală care să limiteze importurile şi să stimuleze 
exporturile;

•  crearea unei bănci de stat care să ofere credite preferenţiale agen-
ţilor economici autohtoni;

•  toate operaţiunile bancare efectuate de către instituţiile publice, 
de întreprinderile de stat, precum şi de plăţile pentru serviciile comu-
nale, serviciile publice locale, notariale, de avocat, judecătoreşti, ale 
executorilor judecătoreşti şi altele de acest gen se vor efectua doar 
prin intermediul băncii de stat;

•  reducerea dobânzilor până la nivelul care să asigure atât profi-
tabilitate rezonabilă pentru proprietarii băncilor, cât şi accesibilitatea 
creditelor pentru întreprinzătorii autohtoni;

•  eliberarea licenţelor de activitate în sectorul bancar doar cetăţeni-
lor Republicii Moldova;

•  limitarea cotei de participare a unui cetăţean la capitalul social al 
băncilor în vederea neadmiterii instituirii de monopoluri şi cârdăşii de 
cartel;

•  încurajarea descentralizării activităţii bancare, crearea unor insti-
tuţii financiare regionale cooperatiste, orientate spre dezvoltarea sec-
torului de producere din regiuni;

•  interzicerea exportului profiturilor obţinute din activităţi bancare 
şi încurajarea direcţionării acestora în sfera de producere, în proiecte 
sociale şi de infrastructură;

•  lichidarea unor bănci care periclitează securitatea financiară a ţării;

•  simplificarea regimului  de impozitare si reducerea poverii fiscale 
asupra companiilor naţionale;
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•  stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii prin instrumente credi-
tare şi fiscale;

•  oferirea de avantaje la plata impozitelor pentru companiile care 
activează în teritoriu şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă şi 
la consolidarea bugetelor locale;

•  interzicerea activităţii companiilor din zonele off-shore în econo-
mia naţională;

•  revenirea la impozitul zero pentru capitalul reinvestit;

•  crearea de oportunităţi fiscale si de alt ordin pentru remitenţele 
investite în activităţi economice;

•  menţinerea interdicţiei de vânzare a terenurilor agricole cetăţeni-
lor altor state, inclusiv prin persoane terţe şi a companiilor intermedia-
re şi înăsprirea pedepselor pentru astfel de fapte;

•  stimularea parteneriatului sat-oraş prin crearea infrastructurii ne-
cesare desfacerii producţiei agricole în oraşe şi centre raionale;

•  elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de stat de pro-
tecţie a producătorului agricol autohton prin limitarea accesului măr-
furilor străine şi asigurarea pieţei interne cu producţie locală;

•  reducerea importurilor de mărfuri de origine agricolă la citrice şi 
alte produse ce nu pot fi cultivate în ţară;

•  admiterea la achiziţiile publice doar a companiile cu capital au-
tohton, cu excepţia cazurilor când este vorba de mărfuri ce nu sunt 
produse în ţară;

•  lansarea unui program naţional de reindustrializare;

•  trecerea operaţiunilor de schimb valutar din sectorul privat în 
competenţa statului, ceea ce va consolida capacitatea financiară a ţării. 
Guvernul va utiliza resursele valutare provenite din remitenţe în inte-
res public şi va exclude speculaţiile financiare nejustificate;
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•  interzicerea jocurilor de noroc pe întreg teritoriul ţării, întrucât 
acestea reprezintă o schemă de spălare a banilor şi sunt un viciu social 
care distruge moral societatea, afectând grav un număr considerabil 
de cetăţeni şi familiile acestora;

•  descurajarea economiei tenebre;

•  combaterea contrabandei. 

DEMOCRAŢIA ECONOMICĂ ŞI DEMOCRAŢIA POLITICĂ 

Cetăţenii sunt liberi în măsura în care dispun de venituri decente 
şi de proprietate privată. În cazul Moldovei majoritatea cetăţenilor nu 
dispun nici de astfel de venituri, nici de proprietăţi. Prin urmare, ei sunt 
doar parţial liberi.

Concentrarea de capital şi proprietăţi în mâinile unui grup restrâns 
de persoane reprezintă cauza directă a nedreptăţii şi inechităţii patri-
moniale. Pentru a depăşi această situaţie, Moldova are nevoie de refor-
me radicale, ce ar permite redistribuirea veniturilor şi a proprietăţilor. 
Doar astfel poate fi realizat principiul democraţiei economice, care 
stă la baza democraţiei politice. 

Exponenţii coaliţiei de guvernământ au comis o serie de acte de pri-
vatizări abuzive în interes propriu, aducând prejudicii substanţiale sta-
tului. Viitoarea guvernare are datoria să investigheze toate cazurile de 
înstrăinare a bunurilor publice, să restituie statului activele privatizate 
ilegal şi să pedepsească penal făptaşii. 

Sub mandatul actualei puteri ţara a acumulat datorii astronomice. 
Fondurile gigantice sub formă de credite şi granturi, provenite din fi-
nanţarea externă, au fost utilizate în mod netransparent, în beneficiul 
guvernanţilor şi a clientelei acestora. 

Pentru a investiga modul de utilizare a fondurilor provenite din fi-
nanţarea externă, viitoarea guvernare va forma o comisie parlamen-
tară de anchetă, precum şi un grup de anchetă mixt cu participarea 
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angajaţilor Procuraturii Generale, Centrului Naţional Anticorupţie, Mi-
nisterului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor. 

Comisia parlamentară de anchetă va prezenta în faţa legislativului 
un raport în care vor fi nominalizaţi toţi responsabilii de deturnarea 
fondurilor publice. Grupul mixt de investigare a delapidărilor se va afla 
sub monitorizarea permanentă a Parlamentului. Demnitarii implicaţi 
în astfel de crime vor trebui să răspundă în faţa legii, iar averile lor ago-
nisite în mod ilegal vor fi confiscate. 

ECHITATE SOCIALĂ,
SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI UN MEDIU AMBIANT CURAT 

Pensii 

La ora actuală majoritatea pensionarilor primesc pensii mizere, care 
îi condamnă la sărăcie. Viitoarea guvernare are obligaţia să le asigure 
oamenilor în etate o viaţă decentă. Pensia nu trebuie să fie mai mică 
decât coşul minim de consum. 

Familia şi natalitatea 

Scăderea bruscă a nivelului de trai, provocată de subdezvoltarea 
economică şi, implicit, de lipsa cronică a locurilor de muncă remune-
rate satisfăcător a amplificat migraţia în masă. Aceleaşi fenomene au 
condus la descreşterea vertiginoasă a populaţiei, raportul dintre nata-
litate şi mortalitate constituind o catastrofă demografică. 

Statul are obligaţia să schimbe radical această stare de lucruri prin 
crearea de oportunităţi de angajare în câmpul muncii şi prin stimu-
larea tinerelor familii cu posibilitatea de a avea o locuinţă în condiţii 
accesibile, precum şi cu ajutorul unor indemnizaţii considerabile şi 
crescânde la naşterea fiecărui copil. La naşterea celui de al doilea copil 
statul trebuie să acorde o indemnizaţie unică de douăzeci mii lei, iar 
familiilor cu trei şi mai mulţi copii statul le va acorda în folosinţă fără 
plată, la solicitare, teren pentru construcţia casei.
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Viitoarea guvernare trebuie să anuleze aşa-numita lege „cu privire la 
asigurarea egalităţii”. Actul normativ nominalizat este impus de către 
unele cercuri anticreştine prin intermediul birocraţiei europene şi ur-
măreşte promovarea perversiunilor sexuale, atentează direct la familia 
tradiţională, atacă morala publică, distorsionează viziunea tinerei ge-
neraţii asupra sexualităţii şi relaţiilor între bărbat şi femeie. Subminarea 
moralităţii provoacă riscuri mari de ordin demografic. 

Familia trebuie să dispună de autonomie maximă în educaţia copii-
lor. Aici intervenţia statului trebuie să se limiteze la cazurile de extremă 
necesitate. Nu se va admite impunerea din exterior a unor concepte 
cum ar fi  „educaţia sexuală” în grădiniţe şi şcoli, „poliţia juvenilă” şi al-
tele din acelaşi repertoriu. „Inovaţiile” de acest gen ţintesc pervertirea 
tinerei generaţii şi conflictualizarea relaţiilor între părinţi şi copii. Con-
trapunerea artificială a „drepturilor copiilor” contra părinţilor este inad-
misibilă. La baza educaţiei în familie trebuie să stea tradiţia religioasă, 
culturală şi etică a poporului nostru. 

Sectorul public 

În sectorul public trebuie să activeze angajaţi puţini, competenţi şi 
bine plătiţi. În acest sens se impune o revizuire generală a structurii 
organelor puterii de stat şi a organigramei fiecărei instituţii publice, 
urmând să fie lichidate atât subdiviziunile, cât şi posturile ineficiente. 
Fondurile economisite urmează să fie redirecţionate spre sporirea sa-
lariilor funcţionarilor publici. 

Asigurarea medicală 

Sistemul de ocrotire a sănătăţii trebuie să fie finanţat suficient pen-
tru garantarea unor servicii medicale de calitate. Fondul Naţional de 
Asigurare în Medicină trebuie să fie susţinut atât de stat, cât şi de că-
tre cetăţeni. Însă cetăţeanul poate fi obligat să contribuie la susţinerea 
sectorului sănătăţii numai dacă are venituri suficiente pentru a se în-
treţine pe sine şi familia sa. Prin urmare, se impune anularea imediată 
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a obligaţiei de a-şi cumpăra poliţă de asigurare pentru persoanele care 
nu dispun de venituri corespunzătoare. Aceste categorii de persoane 
trebuie să fie asigurate de stat. 

Totodată statul trebuie să susţină: 

•  înfiinţarea cooperativelor sociale pentru sprijinirea materială şi in-
tegrarea socială a şomerilor, pensionarilor şi persoanelor cu dizabilităţi;

•  extinderea afacerilor de familie;

•  protecţia socială pentru femeile casnice;

•  controlul riguros asupra calităţii produselor alimentare şi interzi-
cerea organismelor modificate genetic;

• garantarea accesului cetăţenilor la apă potabilă de calitate înaltă. 

Un mediu ambiant curat 

Interesul naţional reclamă, de asemenea, promovarea unei politici 
de stat de ocrotire a mediului ambiant. El presupune supravegherea 
activităţii unităţilor economice în vederea neadmiterii depăşirii nor-
melor de poluare a aerului, solului şi apelor, interzicerea stocării deşe-
urilor radioactive şi toxice de provenienţă străină, verificarea unităţilor 
de transport la capitolul respectării normelor ecologice. Programul de 
extindere a pădurilor, a fâşiilor forestiere şi a spaţiilor verzi trebuie să 
constituie o prioritate naţională. 

Educaţia ecologică a cetăţenilor, începând cu instituţiile de învăţă-
mânt preşcolar, urmează a fi promovată în mod consecvent. 
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POLITICA  EXTERNĂ
AFIRMAREA  NEUTRALITĂŢII  PERMANENTE 

•  La ora actuală Republica Moldova este un obiect al geopoliticii, 
adică o piesă de schimb în jocul marilor puteri care nu-şi cunoaşte şi 
nu-şi apără interesele naţionale.

•  Pentru a deveni un adevărat subiect al relaţiilor internaţionale 
ţara noastră trebuie să-şi definească interesele naţionale şi să le pro-
moveze în mod consecvent pe plan extern.

•  Urmează să renunţăm la căutarea „duşmanilor externi”, în special 
în atitudinea noastră faţă de Rusia şi România, din componenţa cărora 
am făcut parte pe parcursul istoriei.

•  În egală măsură se impune renunţarea la iluzia că Republica Mol-
dova ar fi un apendice al Rusiei sau al României, precum şi la aştepta-
rea că una dintre cele două ţări va rezolva problemele noastre interne.

•  Fiind strâns legată cultural şi istoric de cele două spaţii, Republica 
Moldova trebuie să-şi afirme propria identitate şi să-şi consolideze in-
dependenţa.

•  Statutul de neutralitate permanentă stabilit prin Constituţie 
urmează să devină principalul element al discursului diplomaţiei 
moldoveneşti.

•  Neutralitatea Republicii Moldova urmează a fi consfinţită prin 
acorduri bilaterale şi convenţii multilaterale în cadrul unor organizaţii 
internaţionale.

• Succesiunea la guvernare nu trebuie să atenteze sub nici o for-
mă la neutralitatea ţării.

•  Republica Moldova va promova pe plan extern politica de nepar-
ticipare la conflictele dintre marile puteri.
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•  Ţara noastră va susţine pe plan extern poziţia de neaderare la vre-
un bloc militar.

•  În momentul constituirii CSI Republica Moldova nu a aderat la 
componenta militară a acestei organizaţii regionale. Urmând aceeaşi 
logică, statul nostru nu va deveni parte a blocului politico-militar NATO. 

•  Ţara noastră le va solicita marilor puteri şi organizaţiilor interna-
ţionale garanţii de păstrare a integrităţii teritoriale şi de neamestec în 
treburile interne. 

REPUBLICA MOLDOVA –
ŢARA ŞTIINŢEI, CUNOŞTINŢELOR ŞI INOVAŢIILOR 

În condiţiile unei ponderi economice şi geopolitice modeste, Repu-
blica Moldova trebuie să-şi dezvolte şi să-şi afirme potenţialul intelec-
tual. Anume din acest motiv principala investiţie a statului trebuie să 
fie orientată în direcţia unui sistem de învăţământ şi cercetare acade-
mică ce ar răspunde intereselor naţionale ale ţării. 

Generaţia tânără trebuie să fie educată în spirit patriotic şi formată 
profesional în funcţie de strategia de dezvoltare a economiei naţiona-
le. Se impune preluarea celor mai performante modele educaţionale, 
ştiinţifice şi tehnologice, ce urmează a fi adaptate la realităţile moldo-
veneşti. Însă preluarea unor modele din exterior nu trebuie să creeze 
iluzia că ar fi posibilă copierea mecanică a unor sisteme ce şi-au de-
monstrat viabilitatea în alte ţări. Îmbinarea experienţei internaţionale 
cu soluţiile originale, elaborate în funcţie de specificul naţional, nivelul 
de dezvoltare a economiei şi strategia de construcţie a unei societăţi 
prospere reprezintă cheia succesului Republicii Moldova. 

Timpul abordărilor sectoriale şi a viziunilor fragmentare a rămas în 
trecut. Republica Moldova are nevoie de elaborarea unei viziuni siste-
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mice asupra propriei societăţi, care ar însuma atât tradiţia religioasă, 
civilizaţională, culturală, juridică şi economică, cât şi performanţele 
ştiinţei şi tehnicii mondiale. O abordare de ansamblu a interesului na-
ţional presupune înţelegerea caracterului complementar al ştiinţelor 
socio-umane şi a celor exacte, a planului metafizic cu cel fizic, a realită-
ţilor spirituale cu cele materiale. Această perspectivă necesită depăşi-
rea clişeelor şi dezvoltarea unui exerciţiu intelectual autonom, izvorât 
din înţelegerea profundă a profilului identitar, precum şi a necesităţilor 
spirituale şi materiale ale poporului nostru. 

Este necesară o reformă profundă a sistemului de învăţământ, pu-
nându-se accentul pe dezvoltarea învăţământului profesional, deoare-
ce anume specialiştii calificaţi din instituţiile preuniversitare reprezintă 
veriga de bază pentru asigurarea unei bune funcţionări a tuturor sec-
toarelor economiei naţionale.

Statul trebuie să acorde sprijinul financiar necesar cercetărilor ştiin-
ţifice. Acestea nu trebuie să vizeze nu doar domeniile cu aplicare direc-
tă în economie, ci şi ştiinţele cum ar fi filosofia, geopolitica, sociologia, 
antropologia, istoria, culturologia şi alte discipline socio-umane. Ulti-
mele nu trebuie privite ca preocupări intelectuale sterile, ci ca necesi-
tate organică de a defini unicitatea, rostul şi vocaţia poporului nostru. 
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ÎNDEMN CĂTRE CONCETĂŢEN

Dragi prieteni, 

Ziua de 30 noiembrie este una hotărâtoare pentru fiecare dintre 
noi. Partidele aflate la guvernare, care au dus ţara de râpă, s-au por-
nit din nou cu alaiuri pompoase prin satele şi oraşele  noastre. Ei mai 
nădăjduiesc să prostească lumea cu promisiuni deşarte, cu pomeni 
electorale şi concerte zgomotoase. Nu-i credeţi pe aceşti făţarnici! În 
ultimii cinci ani ei şi-au arătat adevărata faţă. Furtul banului public 
şi înavuţirea personală a fost singura lor grijă. În timp ce omul simplu 
nu-şi poate găsi un loc de muncă în ţara lui, bătrânii sunt condam-
naţi la sărăcie prin pensii mizerabile, iar copiii rămân pe drumuri în 
aşteptarea părinţilor duşi peste hotare după o bucată de pâine, îm-
buibaţii de la guvernare ne îmbată cu apă de ploaie, promiţându-ne 
„raiul european”. 

Priviţi-i la ecranele televizoarelor cum mint de îngheaţă apele! 
Câtă nesimţire se ascunde  în sufletele lor! După toate câte le-au făp-
tuit, ei încă mai au obraz să pretindă că de când au ajuns la putere o 
ducem mai bine!

A venit timpul să le cerem socoteală. A venit momentul să-i pedep-
sim pentru toate crimele şi abuzurile lor. Prima şi cea mai importantă 
pedeapsă va fi votul nostru de condamnare a tuturor partidelor care 
au guvernat în ultimii cinci ani. Iar după alegeri trebuie să urmeze o 
altă pedeapsă: condamnarea lor la ani grei de puşcărie pentru toate 
nelegiuirile făptuite. Dar pentru ca aceşti călcători de lege să-şi pri-
mească răsplata din plin, avem nevoie de bărbaţi de stat curajoşi şi 
puternici în fruntea ţării. Ei vor trebui să reziste şi în faţa ispitei de a 
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lua mită de la cei care vor căuta să scape de închisoare cu ajutorul 
banilor murdari, adunaţi pe seama lipsurilor şi suferinţelor fiecăruia 
dintre noi. Ei vor trebui să stea drepţi în faţa riscurilor de a deveni 
ţinte ale unor atacuri criminale. 

Merităm să avem conducători cu frică faţă de Dumnezeu şi dra-
goste pentru oameni.

Ştim ce avem de făcut. Ştim cum trebuie reaşezată ţara. Acum iz-
bânda noastră depinde doar de încrederea în propriile forţe, de uni-
tatea şi de hotărârea de care urmează să dăm dovadă în ziua alege-
rilor. 

Suntem într-un moment de cumpănă. Vă îndemn să nu stăm pe 
margine şi să nu şovăim. Astăzi soarta noastră depinde numai de 
noi înşine. 

Dumnezeu să vă lumineze inimile şi cugetele ca să faceţi alegerea 
dreaptă. 

Să votăm cu toţii echipa Partidului Popular Creştin Democrat. 

Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

Iurie ROŞCA


