Alegeri parlamentare în Moldova
din 30 noiembrie 2014

PROGRAMUL ELECTORAL
AL UNIUNII CENTRISTE DIN MOLDOVA
TEZE
Pornind de la esenţa factorilor reali de natură politico-ideologică, administrativă, economică şi
moral-psihologică ce caracterizează starea de spirit în societate, de la comportamentul
iresponsabil al partidelor guvernante şi al opoziţiei comuniste.
Având în vedere că:
•

Republica Moldova, pe parcursul ultimilor 5 ani a fost transformată într-o moşie
oligarhică, fiind împărţită, furată şi vândută pe cote proporţionale, conform algoritmului
de constituire a alianţelor "pro europene";

•

Cetaţenii Republicii Moldova au fost transformaţi în cea mai profitabilă marfă, fiind
"vânduţi" de guvernanţi în toate colţurile lumii şi transformaţi în principalii investitori ai
economiei naţionale, transferând în ţară aproximativ 2 mlrd $ SUA anual, ceea ce
depaseste veniturile anuale ale bugetului naţional;

•

Haosul, instabilitatea politică, incompetenţa profesională, contrabanda şi hoţia au devenit
condiţiile permanente şi indispensabile în care se guverneaza ţara;

•

Actuala guvernare "democratică" nu este credibilă nici pe plan intern, nici pe plan extern,
fiind banuită întemeiat că este corruptă, fapt ce împiedică direct şi decisiv antrenarea
investiţiilor productive, tehnologice, publice şi îndeosebi private;

•

Economia naţională a fost monopolizată excesiv, fiind exclusă concurenţa loială din
activitatea economică ca factor generator de competitivitate, calitate, eficienţă, locuri de
muncă şi preţuri accesibile în raport cu veniturile derizorii ale consumatorilor;

•

Guvernanţii-oligarhi au monopolizat sistemul bancar, transformându-l în groparul
economiei naţionale prin menţinerea artificială, subiectivă, meschină şi distrugătoare a
dobânzilor excessive la credite, călăuzindu-se de lozinca: "să ardă ţara, dar dividendele să
crească";

•

Actuala guvernare a generat un aparat de stat incompetent, indiferent, coruptibil şi
antipopular, care nu se vede slugă a cetaţeanului, dar mare "boier", căruia îi tremură
picioarele doar în faţa şefului corupt;

•

Dupa 23 de ani de independenţă Republica Moldova din nou se găseşte la răscruce de
drum din cauza incompetenţei şi a incapacităţii guvernanţilor şi a opoziţiei comuniste,
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care, prin comportamentul lor iresponsabil au dezbinat cetăţenii în grupuri antagoniste –
democraţi, nedemocraţi, pro europeni, pro ruşi, etc;
Uniunea Centristă din Moldova consideră oportun şi necesar să propună cetăţenilor şi
societăţii prezentul Program Electoral care, în convingerea noastră, va contribui:
•

la menţinerea păcii, bunei înelegeri, la consolidarea societăţii în jurul intereselor
naţionale, la integrarea teritorială şi consolidarea statului, la unitatea cetăţenilor sub o
jurisdicţie nationala unică;

•

la descătuşarea energiilor creatoare a fiecărui cetăţean prin crearea condiţiilor favorabile
în activitatea economico-financiară, capabile să stimuleze iniţiativa particulară, să cultive
cetăţenilor spiritul şi demnitatea de proprietar, de întreprinzator eficient şi interesat în
dezvoltarea economică ascendentă a ţării.

I. Organizarea şi funcţionarea puterii de stat
Uniunea Centristă din Moldova va pleda pentru:
1.1. Cooperarea eficientă a ramurilor puterii de stat – Parlamentul, Preşedintele Republicii,
Guvernul şi Puterea judecatorească în interesul cetăţenilor;
1.2. Alegerea Preşedintelui Republicii în mod direct de către popor;
1.3. Alegerea majorităţii deputaţilor în Parlament direct de către popor în circumscripţii
electorale cu un singur mandat;
1.4. Sancţionarea Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii pentru încălcarea gravă şi sistemică
a normelor Constituţiei prin demiterea acestora prin votul direct al cetăţenilor;
1.5. Instituirea controlului poporului asupra numirii, promovării şi sancţionarii judecătorilor prin
reprezentarea decisivă a societaţii civile în componenţa Consiliului Superior al Magistraturii;
1.6. Echivalarea falsificării alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi a referendumurilor naţionale
cu uzurparea puterii de stat şi sancţionarea partidelor, inclusiv cu scoaterea acestora în afara legii
fără drept de restabilire a activităţii şi a persoanelor vinovate de săvârşirea acestei crime grave cu
privare de libertate de la 3 la 15 ani.
1.7. Iniţierea procedurii de demitere a Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în
legatură cu faptul că prin activitatea sa discreditează cea mai înalta funcţie în stat, ignoră şi
încalcă normele Constituţiei, fapt pentru care este sprijinit doar de 2% din populaţia ţării.

II. Doar noi garantăm dezrădăcinarea corupţiei prin:
2.1. Interzicerea ocupării funcţiilor publice, participării la licitaţii finanţate de stat sau implicarii
în proiecte investiţionale de parteneriat public a persoanelor incluse în Registrul Unic
Anticorupţie (RUA), care urmeaza a fi instituit imediat şi a fi accesibile pentru oricare solicitant.
Includerea persoanelor menţionate în RUA se va face în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile.
2.2. Adoptarea legii cu privire la amnistierea resurselor financiare, nedeclarate sau dobândite
nejustificat, de către cetăţenii Republicii Moldova, deţinute în ţară sau peste hotare cu
respectarea urmatoarelor condiţii:
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1. declararea resurselor detinute în termen de 6 luni, de la data intrării în vigoare a legii, fără
indicarea sursei de venit.
2. investirea a cel putin 70% din resursele declarate în proiecte investiţionale de dezvoltare
regională pe teritoriul Republicii Moldova.
2.3. Confiscarea resurselor identificate şi nedeclarate benevol în termen de 6 luni.
2.4. Instituirea răspunderii personale (administrativă,penală) a conducătorului instituţiei,
organizaţiei de stat, angajatul căreia va fi identificat ca subiect al acţiunilor de corupţie,în baza
hotărârii judecătoresti irevocabile,calificând asemenea acţiuni ca infracţiune, săvârşită din
imprudenă, precum şi a răspunderii colective a instituţiei,organizaţiei, respective prin aplicarea
sancţiunilor contravenţionale şi penale sub formă de amendă de la 500 pina la 10000 unităţi
convenţionale, care se vor achita din fondul de salarizare al instituţiei, organizaţiei respective,
fara drept de compensare.
2.5. Reducerea la minimum a genurilor de activitate licenţiate şi autorizate, inclusiv, reevaluarea
oportunităţii licenţierii activităţii de notar şi avocat. Asigurarea transparenţei totale a
procedurilor de licenţiere şi autorizare şi a activitatii instituţiilor abilitate, care actualmente, s-au
transformat în centre de corupere şi degrdare profesionala şi morala a viitorilor detinatori de
licente şi autorizatii.
2.6. Adoptarea legii cu privire la activitatea de lobbyism în scopul reglementării legislative a
raporturilor ce ţin de promovarea drepturilor şi intereselor ramurale, corporative, profesionale şi
de grup în autoritaţile puterii legislative şi executive, asigurării transparenţei, legalităţii şi
responsabilităţii în activitatea de lobbyism.
2.7. Adoptarea legii cu privire la răspunderea ministerială în scopul reglementării detaliate a
raporturilor privind responsabilitatea politică şi juridică a membrilor Guvernului prin stabilirea
unor proceduri şi condiţii rigide, democratice şi transparente, care să asigure sancţionarea
individuală a miniştrilor, inclusiv prin asumarea răspunderii corporative a Parlamentului şi a
instanţei judecătoreşti special autorizate în raport cu comportamentul fraudulos al miniştrilor.
2.8. Aplicarea necondiţionată a criteriilor de competenţă şi eficientă, de demnitate, moralitate şi
responsabilitate în procedura de selectare a funcţionarilor publici, angajarea cărora se va face
doar în baza concursului transparent,exigent şi echitabil.

III. Dezvoltarea economică
3.1. Acordarea creditului de până la 100 mii lei pentru prima afacere fără gaj, garantat de stat.
3.2. Eficientizarea sistemului bancar naţional prin reglementarea detaliată a practicilor de
guvernare corporativă şi transparentizarea procesului decizional de acordare a creditelor. Doar
noi vom transforma sistemul bancar national din gropar in partener interesat şi eficient al
economiei nationale.
3.3. Liberalizarea importului produselor petroliere pentru producătorii agricoli în scop de
consum tehnologic propriu.
3.4. Crearea fondului naţional de subvenţionare exclusivă a produselor agricole ecologice şi
crearea cadruli legal necesar şi favorabil pentru cultivarea/producerea alimentelor ecologice.
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3.5. Liberalizarea importului soiurilor noi de plante şi a produselor de uz fitosanitar fără
înregistrare şi certificare a produselor importate din ţările membre ale Uniunii Europene.
3.6. Simplificarea procedurilor de constituire şi înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti şi a
întreprinderilor individuale prin simpla declarare a activităţii la organul fiscal teritorial.
3.7. Simplificarea procedurilor de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a agenţilor economici,
prin eliberarea lor la ghişeul unic al administraţiei publice locale, în termen de cel mult 3 zile.
3.8. Protecţia sporită a drepturilor consumatorului, prin crearea Autorităţii Naţionale de Protecţie
a Consumatorului subordonată Parlamentului.
3.9. Transparentizarea procesului de formare a preţurilor la produsele şi serviciile prestate de
către agenţii economici monopolişti (gaze, agent termic, energie electrică, apă, servicii
cadastrale, servicii de documentare a populatiei) şi plafonarea acestora.
3.10. Instituirea cotei "0" (zero) pe veniturile declarate de către gasterbaiteri, în limita a 10 mii
euro per persoană anual, stimulând legalizarea şi investirea acestora în proiecte antreprenoriale
sau depozitarea lor în sistemul bancar naţional.

IV. Doar noi G A R A N T A M
Asigurarea protecţiei sociale prin:
4.1. Crearea mecanismelor de asigurare sociala a gasterbaiterilor prin contribuţia garantată a
statului la bugetul asigurărilor sociale pe conturi nominale cu 1.5% din valoarea transferurilor
bănesti efectuate de fiecare gasterbaiter.
4.2. Achitarea indemnizaţiei de 100 000 lei la naşterea fiecărui copil, indiferent de componenţa
sau veniturile cumulative ale familiei;
4.3. Adoptarea legii cu privire la întreprinderile de familie, scutirea lor de impozitul pe venit pe o
perioadă de 2 ani în scopul stimulării aportului membrilor familiei la dezvoltarea afacerilor în
comun, protejării intereselor familiei, consolidării relaţiilor interfamiliale tradiţionale şi opririi
exodului populatiei;
4.4. Majorarea nivelului pensiei minime pina la 2000 lei, începind cu 1 iulie 2015, lichidarea
condiţiilor discriminatorii de ieşire la pensie între pensionarii de "până la" şi "după" reforma;
4.5. Majorarea burselor pentru studenţii până la nivelul minimului de existent, începind cu 1
septembrie 2015.
4.6. Stabilirea indemnizaţiei lunare de 2000 lei pentru mamele care cresc copii până la vârsta de
8 ani, începind cu 1 iulie 2015, indiferent de veniturile cumulative ale familiei.
4.7. Abrogarea legii discriminatorii şi inechitabile faţă de sute de mii de cetăţeni ce prevede
obligaţia cetăţenilor care beneficiază de încalzire autonomă să compenseze 20% din pierderile
programate pentru a fi irosite/furate de către furnizorul- monopolist de agent termic.
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V. Integrarea europeană
Doar noi pledăm pentru integrarea europeană a Republiucii Moldova:
•
•
•
•
•

Fără război,în condiţii de pace, stabilitate şi securitate;
Fără o guvernare coruptă, beneficiara de indulgenta institutiilor europene;
Fără distrugerea relaţiilor economice şi comerciale tradiţionale cu Rusia şi alte state din
spaţiul CSI;
Fara distrugerea originii divine şi firesti a relatiilor dintre femeie şi barbat şi a familiei in
calitate de celula sociala şi izvor de perpetuare a traditiilor spirituale ale poporului;
Cu poporul unit şi ţara intreagă.

VI. Reintegrarea teritorială a ţării
Apreciind obiectiv şi în toată complexitatea moştenirea procesului de reglementare a
diferendului transnistrean, Uniunea Centristă din Moldova consideră că la soluţionarea
diferendului trebuie să pornim nu doar de la ceea ce dorim, dar, şi, în primul rând, de la ceea ce
putem şi ce trebuie să facem pentru a asigura independenţa şi integritatea teritorială a Republicii
Moldova.
Constatăm cu regret că şi în ultimii cinci ani (2009-2014) procesul de reglementare a
diferendului a bătut pasul pe loc, fără niciun progres, tot aşa cum s-a întâmplat în opt ani
precedenţi de guvernare comunistă.
Uniunea Centristă din Moldova porneşte de la axioma, potrivit căreia statele nu întotdeauna se
constituie benevol, unitare sau federative, dar şi conştient forţat. Fie ca rezultat al unui război,
mare sau mic, fie în virtutea unor confruntări social-politice, interetnice, religioase şi de altă
natură, influenţate, direct sau indirect, de factori interni sau externi, fie în virtutea conştientizării
necesităţii imperative de supravieţuire naţional-statală etc.
Pornind de la factorii menţionati, având în vedere că soluţionarea diferendului transnistrean este
o condiţie indispensabilă a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova şi urmărind
scopul de a asigura unitatea poporului şi a teritoriului ţării sub o jurisdicţie unică, Uniunea
Centristă din Moldova consideră că reintegrarea teritorială a Republicii Moldova poate fi
asigurată prin instituirea federaţiei asimetrice, constituţional-contractuale, care să cuprindă doi
subiecţi cu statut de republică şi cu drepturi egale: Transnistria şi Gagauzia. Acest obiectiv
urmează a fi realizat conform practicii şi standardelor europene, normelor şi principiilor stabilite
în Constituţia Republicii Moldova, inclusiv a celor ce urmează a fi modificate, ca rezultat al
negocierilor cu viitorii subiecţi ai federaţiei. Esenţa raporturilor dintre centrul federal şi subiecţii
federaţiei urmează să se realizeze prin delegarea constituţională către subiecţi a unui volum de
atribuţii, proprii modelului clasic de raporturi federaţie-subiect al federaţiei, inclusiv:
A. Reprezentarea proporţională a subiecţilor federaţiei în parlamentul federal în raport cu
numărul populaţiei care locuieşte în teritoriul respectiv, potrivit normei-garanţii stabilite
în viitoarea Constituţie a federaţiei. Aceasta presupune logic şi schimbarea actualului
sistem electoral proporţional cu sistemul electoral majoritar în baza circumscripţiilor
electorale uninominale.
B. Dreptul de veto special al subiectului federaţiei, exprimat prin consens ori prin
majoritatea de voturi al deputaţilor din grupul parlamentar respectiv, în privinţa
chestiunilor ce vor viza doar atribuţiile şi garanţiile constituţionale ale subiecţilor
federaţiei.
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C. Demilitarizarea totală a Republicii Moldova, inclusiv a teritoriului din stânga Nistrului,
ceea ce ar servi drept factor decisiv pentru consolidarea reală a neutralităţii
constituţionale permanente a Republicii Moldova, condiţie favorabilă şi indispensabilă a
procesului de negocieri, sporind, astfel, credibilitatea părţilor şi drept garanţie de baza
pentru implementarea acordului de soluţionare definitivă a diferendului în perioada post
– conflict.
Noi vedem viitorul Republicii Moldova în afara oricărui bloc sau alianţă militară!
În acest scop Uniunea Centristă din Moldova va pleda pentru recunoaşterea internaţională a
neutralităţii permanente a Republicii Moldova, solicitând argumentat adoptarea deciziei
respective în cadrul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU).
Concomitent, Uniunea Centrista din Moldova va pleda pentru:
1. Lichidarea imediată şi unilaterală a punctelor de control vamal de la hotarul administrativ
cu raioanele din stânga Nistrului şi crearea condiţiilor favorabile pentru circulaţia liberă a
cetaţenilor şi a marfurilor pe ambele maluri ale Nistrului.
2. Interzicerea deplasărilor peste hotarele ţării a reprezentanţilor administraţiei separatiste
de la Tiraspol fără paşaportul de cetăţean al Republicii Moldova.
Uniunea Centristă din Moldova consideră că Republica Moldova trebuie sa devină un factor de
stabilitate şi securitate în regiune, să devină o ţara a întâlnirilor şi negocierilor paşnice dintre
state şi popoare, o ţară a forumurilor comerciale, financiare, culturale şi ştiintifice internaţionale,
dar nu o zonă de confruntare politico-militară internaţională.
Uniunea Centrista din Moldova constata ca şi dupa 23 ani de independenta:
•

Există forţe şi lideri politici, care au privit şi mai privesc la statalitatea Republicii
Moldova ca la un proiect politic provizoriu şi care sânt gata oricând sa vândă/doneze
aceasta bucată de pamânt pe nume Republica Moldova fie ţării vecine – României, fie
vecinului nostru – Rusiei.

•

Există forţe şi lideri politici, care privesc la Republica Moldova ca la o moşie politică
proprie, iar la cetăţenii acestei ţări ca la nişte robi sau o marfă din care se poate stoarce
până şi ultimul bănuţ.

•

Există forţe şi lideri politici, sensul activităţii cărora constă în reprezentarea şi
promovarea intereselor altor ţări în Republica Moldova şi nu invers. Aceştea sânt
fanarioţii moderni.

•

Există forţe şi lideri politici, care sânt gata să schimbe orientarea geostrategică a
Moldovei la fiecare jumătate de an şi să folosească ţara ca pe un vasal ratacit. Aceştea
sânt proxeneţii politici moderni.

NOI SÎNTEM CONVINŞI,
MOLDOVA ARE VIITOR!
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