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Republica proclamată prin actul de independență din 27 august 1991 
și-a epuizat resursele instituționale, iar obiectivele trasate prin Decla-
rația de independență și Constituția din 1995 au eșuat ireversibil:
- Drepturile cetățenești la viață, sănătate, muncă și proprietate au 
fost suprimate de practici juridice și administrative ce contravin sta-
tului de drept și Declarației Universale a Drepturilor Omului;
- Economia este una de tip oligarhic, subordonată unor clanuri poli-
tico-mafiote, neconformă cu principiile economiei de piață funcțio-
nală și generatoare de sărăcie, profituri ilicite, corupție și exod masiv 
al populației peste hotare;
- Statul nu mai are capacitate instituțională de administrare a trebu-
rilor publice, iar toate încercările de reformare a sistemului din inte-
rior fac pradă unor eșecuri în lanț. 

VIZIUNEA MIȘCĂRII  POPULARE ANTIMAFIE 
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA

Astăzi, 27 august 2013, în cadrul Congresului al II-lea al Mișcării Po-
pulare Antimafie, proclamăm începutul creării Celei de-a II-a REPU-
BLICI.
A II-a REPUBLICĂ se constituie în baza primului articol din Declarația 
Universală a Drepturilor Omului: 
„Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drep-
turi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se com-
porte unele față de celelalte în spiritul fraternității.” 
Potrivit convingerii noastre ferme că fiecare cetățean al Republicii 
Moldova are dreptul la fericire, la muncă și la o bătrânețe asigurată, 
că un drept în plus pentru cineva dintre noi este un drept în minus 
pentru fiecare, iar inițiativa privată constituie cea mai de preț avuție 
a statului.
A II-a REPUBLICĂ reprezintă un salt de civilizație și de încadrare a so-
cietății moldovenești în circuitul valorilor culturii europene și mon-
diale printr-un amplu program de schimbări radicale și de esență în 
toate domeniile vieții politice, economice și sociale, prin eradicarea 
definitivă și ireversibilă  a tuturor practicilor juridice și administrative 
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COMUNIşTII şI MAFIA
DE LA GUVERNARE
sUNT O APĂ şI-UN PĂMâNT!
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A II-a REPUBLICĂ  va fi instituționalizată prin modificarea Constituției 
și adoptarea unui pachet de legi care vor viza cele mai importante 
domenii ale vieții politice, economice și sociale, după cum urmează.

CAPITOLUL  I
sTATUL ȘI  ADMINIsTRAREA TREBURILOR 
PUBLICE

A II-a REPUBLICĂ va fi un stat minimal care își va păstra doar funcțiile 
de control, pedeapsă și administrare eficientă a treburilor publice. 
Capacitatea administrativă a statului va urca, în patru ani de zile, la 
cele mai înalte standarde europene și mondiale.
Guvernul va fi constituit din opt Ministere și patru Autorități subor-
donate Prim-ministrului Republicii Moldova.
Ministere:

- Ministerul Economiei și al Finanțelor Publice; 
- Ministerul Apărării;
- Ministerul de Interne și al Administrației;
- Ministerul Educației; 
- Ministerul de Externe;
- Ministerul Justiției; 
- Ministerul Sănătății și Protecției Sociale; 
- Ministerul Infrastructurii și Strategiilor Pieței Agricole.

Autorităţi:
- Corpul de Control al Prim-ministrului;
- Autoritatea Națională a Strategiilor de Integrare Europeană și 

Atragerea Investiţiilor; 
- Autoritatea Națională de Audit;
- Autoritatea Națională de Petiții și Strategii de comunicare.

Orașele Bălți și Cahul vor beneficia de o largă autonomie locală, vor 
avea statut de municipalitate, vor fi reședință de Instituții centrale ale 
puterii de stat și vor fi conectate împreună cu municipiul Chișinău la 
o infrastructură comună de drumuri și sisteme de telecomunicații.
Administrația locală va trece printr-un proces de reformă treptată și 
se va restructura odată cu o nouă împărțire administrativ-teritorială 

ce va decurge firesc din structura investițiilor și a dezvoltării econo-
mice a țării, astfel încât, în opt ani de la adoptarea noii Constituții, să 
dispară nivelul doi al administrației locale, iar comunele să se consti-
tuie pe bază benevolă în comunități cu un număr mai mare 10 mii 
de locuitori.

CAPITOLUL II    
JUsTIȚIE

Disponibilizarea întregului corp judecătoresc.
Desființarea Procuraturii Generale, lichidarea gradelor speciale de 
procurori și trecerea tuturor competențelor actualei procuraturi la 
Ministerul Justiției. 
Invitarea unei Misiuni de Supremație a Legii pe o perioadă de tranzi-
ție de doi ani, constituită din judecători și procurori civili, selectați cu 
sprijinul Comisiei Europene din țările UE.
Deschiderea unui proces public pentru condamnarea celor care au 
săvârșit justiție la comandă politică sau selectivă în funcție de intere-
sele clanurilor politico-mafiote.
Selectarea și pregătirea judecătorilor autohtoni după criteriul inte-
grității morale, competenței profesionale și respectului pentru viața, 
sănătatea, libertatea și dreptului la proprietate a cetățenilor Repu-
blicii Moldova. 

CAPITOLUL III     
EDUCAȚIE

Educația este proclamată Domeniu Strategic Prioritar al celei de-a 
II-a REPUBLICI și va cuprinde toate domeniile vieții sociale și econo-
mice ale statului:  administrație, economie, ecologie, sănătate etc. 
Statul va aloca câte șaisprezece la sută anual din Produsul Intern Brut 
domeniului educației.
Academia de Științe va fi desființată, iar activitatea științifică de cer-
cetare și inovare se va desfășura în cadrul instituțiilor superioare de 
învățământ.
Învățământul primar și liceal va face obiectul unei atenții deosebite 
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activitate a cadrelor pedagogice.
Structura învățământului profesional și superior va fi adaptată inte-
reselor economiei naționale și necesităților administrative ale insti-
tuțiilor statului.
Statul va cheltui suplimentar până la 2% anual din Produsul Intern 
Brut pentru programe de cultivare a spiritului de toleranță și respect 
între oameni, grupuri sociale și etnii; pentru reabilitarea socială a 
unor categorii de judecători,  polițiști, procurori, gardieni, pedagogi 
și medici; pentru educarea spiritului de solidaritate și cooperare  îm-
potriva fenomenelor antisociale.   

CAPITOLUL IV
ECONOMIE

Va fi înființat un Tribunal Public pe faptul subminării economiei nați-
onale, care va cuprinde: privatizarea frauduloasă a patrimoniului na-
țional în ultimii 22 de ani și activitatea cartelurilor politico-oligarhice 
de control asupra economiei țării – vamă, fisc, întreprinderi de stat și 
cele cu capital privat.
Sistemul vamal și fiscal va fi reorganizat. Pentru o perioada de doi 
ani, prin colaborare externă,  va fi adusă o Misiune străină pentru 
control vamal și administrarea impozitelor. 
Statul se va retrage din majoritatea sectoarelor economiei naționa-
le prin licitarea în bază de concursuri investiționale internaționale a 
Sectorului energetic și a  Infrastructurii comunicațiilor.
Statul va elabora strategia pieții agricole. Va crea și, ulterior, va licita 
Infrastructura  de colectare, păstrare și vânzare a producției agricole.
Statul va garanta fiecare leu investit în economia țării, va stimula pe 
toate căile inițiativa privată și va asigura toate condițiile pentru dez-
voltarea business-ului mic și mijlociu. În patru ani, A II-a REPUBLICĂ 
va deveni țara micilor întreprinzători și a economiei de piață funcți-
onală.  

CAPITOLUL V        
MUNCA ȘI PROTECȚIA sOCIALĂ

Munca salarială va deveni preocuparea de bază a statului. Cetățe-
nilor Republicii Moldova li se va reda bucuria muncii prin locuri de 
muncă protejate de stat, prin supravegherea strictă a dreptului la 
muncă, securitatea muncii și garanțiilor sociale. 
Într-un an de zile, după proclamarea celei de-a II-a Republici, va fi 
eradicată definitiv munca la negru.
În doi ani, pensiile și indemnizațiile se vor dubla.
În patru ani, piața muncii din Republica Moldova va deveni una com-
petitivă cu piețele muncii din Uniunea Europeană și Rusia.
Munca tinerilor și femeilor va fi supravegheată și protejată de stat, iar 
crearea locurilor de muncă pentru aceste categorii de populație va fi 
stimulată prin mecanismele disponibile ale statului.
Angajații administrației de stat, pe lângă salarii competitive cu cele 
de pe piața muncii private, vor beneficia de pachete sociale ce vor 
include posibilitatea procurării locuințelor și garanții de stabilitate 
în funcții.

CAPITOLUL VI        
sĂNĂTATEA PUBLICĂ

În A II-a REPUBLICĂ, sănătatea publică devine o prioritate absolută 
a statului, iar creșterea speranței de viață a omului va fi un scop pri-
mordial.
Într-un an de zile, se va elabora o strategie națională de identificare a 
resurselor pentru încetarea neîntârziată a consumului apelor polua-
te și remedierii acestora.
Cu sprijinul Comisiei Europene, va fi pusă sub control strict utilizarea 
substanțelor chimice în agricultură și va fi oprită utilizarea în con-
strucții a  materialelor cancerigene.
În câteva luni, va fi impus un nou sistem public de securitate alimen-
tară.
Tot în câteva luni, va fi asigurată medicina de urgență, iar intervenți-
ile de urgență se vor face în timp de până la 50 minute în orice colț 
al țării.
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re socială și loc de trai.

DIsPOZIȚII FINALE
Prezentul Program este o Viziune de ansamblu a Mișcării Populare 
Antimafie asupra Republicii Moldova și reprezintă o platformă de 
dezbateri publice. Din el va decurge Programul electoral al formați-
unii pentru viitoarea Campanie electorală și este punctul de pornire 
pentru edificarea unui Stat Modern European.

VOM BATE LA UȘA CIVILIZAȚIEI EUROPENE  CU MÂINILE CURATE, CU 
CAPUL SUS ȘI O SINGURĂ FAȚĂ – DESCHISĂ, LUMINATĂ  ȘI PLINĂ DE 
CREDINȚĂ ȘI OPTIMISM!

DUMNEZEU SĂ BINECUVÂNTEZE REPUBLICA MOLDOVA ȘI OAMENII 
EI DEMNI DE O VIAȚĂ MAI BUNĂ!

Chișinău, 27 august 2013
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MIşCAREA POPULARĂ
ANTIMAFIE

partid politic

Urmăriţi, în fiecare miercuri, la 20:30, 
emisiunea „În Direct cu Sergiu Mocanu” 

 pe www.antimafie.md sau www.privesc.eu şi veţi afla adevărul.

Adresa:
Str. Columna 89, oficiul 17, Chişinău 2012
Republica Moldova; Tel. + 373 (22) 21 27 42
Email: info@antimafie.md; www.antimafie.md

Contul curent în lei:  22511723264 
Contul curent în euro: 22511723266 
Contul bancar AGRNMD2X 
Codul fiscal 1011620002630


