
Aprobat la Congresul constitutiv, 

din 1 martie 2010

PROGRAMUL

Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova

Dispoziţii generale

Mişcarea Social-Politică  a  Romilor din Republica  Moldova  întruneşte  toţi  cetăţenii  de 
etnie  rromă  şi  alte  naţionalităţi  indiferent  de  confesiune,  sex  şi  statut  social,  care  ţin  la  Casa 
noastră comună Republica Moldova. 

În conformitate  cu prevederea constituţională  Devotamentul faţă de Republica Moldova 
este sfânt.

Membrii  Mişcării  Social-Politice  a  Romilor  din  Republica  Moldova  preţuiesc  valorile 
naţional-culturale create de întreg poporul Republicii Moldova, păstrează şi promovează istoria şi 
tradiţiile  locale,  respectă  drepturile  cetăţenilor  Republicii   Moldova  la  identitatea  etnică, 
confesională şi lingvistică.

Mişcarea  Social-Politică  a  Romilor  din  Republica  Moldova  porneşte  de  la  realitatea 
istorică statornicită de-a lungul celor 650 de ani, şi anume: Republica Moldova este o încununare 
politico-juridică firească a procesului de statalitate continuă a poporului moldovenesc. Moldovenii 
–  naţionalitatea  fondatoare  a  statului  –  împreună  cu  reprezentanţii  altor  etnii:  ucrainenii,  ruşii, 
găgăuzii,  bulgarii,  evreii,  romii,  polonezii  ş.a.,  constituie  poporul  statului  Republica  Moldova, 
pentru care Republica Moldova este patria lor comună.

În activitatea sa politico-juridică, Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova 
se sprijină pe trecutul multisecular al poporului autohton şi pe statalitatea sa continuă în spaţiul 
istoric şi etnic al devenirii sale naţionale. În noile sale hotare statalitatea Repubicii Moldova a fost 
reconfirmată prin Declaraţia de Independenţă din 27 August 1991, statornicindu-şi legitimitatea sa 
actuală la 29 iulie 1994 prin adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. Mişcarea Social-Politică a 
Romilor  din  Republica  Moldova îşi  desfăşoară  întreaga  sa  activitate  politică,  sprijinindu-se  pe 
principiile fundamentale naţional-statale, social-economice, cultural-istorice, pe ansamblul actual al 
relaţiilor multilaterale cu alte state, în special cu cele din spaţiul european.

În activitatea sa culturală, educativă şi informaţională Mişcarea Social-Politică a Romilor din 
Republica Moldova porneşte de la adevărul istoric, confirmat de tezaurul cultural comun, prin care 
romii sunt o parte integrantă a poporului moldovenesc. 

Scopul principal al Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova este iradicarea 
sărăciei şi  integrarea social-politică a populaţiei rrome în societatea democratică contemporană. 
Aceste principii îşi găsesc expresia şi realizarea, fiind concretizate în sarcinile de program.

Domeniul politico-juridic

Sarcina principală  a politicii interne constă în restabilirea integrităţii teritoriale, în ocrotirea 
unităţii  poporului  Republicii  Moldova,  având  în  vedere  specificul  etnopolitic,  multicultural, 
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multilingvistic  şi regional al  ţării  noastre,  al  tradiţiilor  multiseculare  de convieţuire  comună,  de 
încredere  şi  respect  reciproc.  Aceasta  misiune  va fi  realizată  în  viaţă  prin  activităţi  comune şi 
durabile, având la bază sprijinul unor parteneri externi şi organisme internaţionale, ce vor lua în 
consideraţie aspiraţiile întregului popor al Republicii Moldova, astfel contribuind eficient la:

• întregirea  teritoriului  naţional  al  Republicii  Moldova,  ţinând  cont  totodată  şi  de  cerinţele 
populaţiei  din  raioanele  din  stânga  Nistrului,  revendicări  ce  nu  ar  ştirbi  prin  nimic 
suveranitatea şi unitatea statului Republica Moldova, statutul ei de reprezentant plenipotenţiar 
unic al poporului în circuitul internaţional;

• afirmarea valorilor naţional-statale, conştientizate de către toţi cetăţenii ţării noastre;
• aplicarea şi ajustarea consecventă a legislaţiei, care reglementează politica naţională în scopul 

asigurării  cît  mai  depline  a  drepturilor  şi  libertăţilor  constituţionale  ale  cetăţenilor  din 
Republica Moldova; 

• perfecţionarea politicii naţionale din Republica Moldova, care ar lua in consideraţie interesele 
social-politice ale comunităţilor etnice conlocuitoare;

• afirmarea prin sistemul instructiv-educaţional, informaţional şi cultural-ştiinţific, a temeliilor 
istorice, etnice, politice şi de drept internaţional –  a tradiţiilor de statalitate moldovenească de 
sine stătătoare;

• promovarea unei politici de cadre, bazate pe criteriile profesionalismului şi devotamentului 
faţă de Patrie, care ar exclude orice discriminare de ordin etnic, religios sau social;

• promovarea  permanentă  a  unui  consens  naţional  bine fundamentat  şi  larg acceptat  asupra 
aspectelor istorice, etnice, politico-juridice ale suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Statului 
Republica Moldova; 

• stabilirea  unor  mijloace  şi  metode  durabile  de menţinere  a  bunei  înţelegeri  şi  comunicări 
interetnice, a unui climat de încredere şi toleranţă reciprocă.

Domeniul social-economic

Sarcina  primordială  şi  permanentă a  Mişcării  Social-Politice  a  Romilor  din  Republica 
Moldova este – îmbunătăţirea calităţii vieţii, sporirea consecventă şi apreciabilă a nivelului de trai 
al  populaţiei.  Aceasta  va  fi  rezolvată  prin  mobilizarea  eforturilor  întregii  societăţi  şi  a  voinţei 
politice spre:

• restabilirea  spaţiului  social-economic  unic  al  Republicii  Moldova,  funcţionarea  bine 
coordonată şi corect direcţionată a sistemului economic integru;

• accelerarea  dezvoltării  economice  pe  calea  modernizării  principiilor  şi  metodelor  de 
organizare  a  proceselor  de  producere,  reutilării  şi  implementării  tehnologiilor  avansate  în 
sectorul  agro-industrial,  ajustării  legislaţiei,  aplicării  standardelor  ecologice  şi  tehnologice 
europene;

• sprijinirea producătorilor autohtoni de a se afirma în zonele noi de comerţ,  de a reveni şi 
folosi eficient pieţele tradiţionale de desfacere a produselor naţionale;

• ocrotirea pieţei locale şi a intereselor producătorilor autohtoni;
• crearea şi menţinerea unor condiţii investiţionale favorabile pe măsură să atragă capital străin, 

ce ar stimula şi diversifica producerea de bunuri materiale şi deservirea socială;
• oferirea  pentru  toţi  cetăţenii,  indiferent  de  apartenenţă  etnică  şi  confesională,  a  unor 

posibilităţi egale pentru afirmarea lor pe plan social şi în sectorul de producere, în activitatea 
de întreprinzători, îndeosebi în micul business;

• optimizarea politicii de impozitare;
• crearea unor noi locuri de muncă pentru toţi cetăţenii din Republica Moldova.
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Domeniul cultural-educativ

Ca urmare a procesului de globalizare, în condiţiile de pierdere treptată a culturii tradiţionale, 
care  stă  la  baza  valorilor  naţionale  a  statului  Republica  Moldova,  se  impune  tot  mai  stringent 
rezolvarea următoarelor sarcini de neamînat: 

• curmarea,  în  conformitate  cu  Declaraţia  Universală  a  Drepturilor  Omului  şi  prevederilor 
constituţionale, a tentativelor de discriminare şi propagare a prejudecăţilor faţă de cetaţenii de 
etnie romă şi alte etnii;

• ocrotirea  demnităţii naţional-statale,  cultivarea  mândriei  de  a  fi  cetăţean  al  Republicii 
Moldova;

• cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi tradiţiile multiseculare ale neamului 
moldovenesc în spiritul prevederilor constituţionale;

• ocrotirea limbii romani (ţigăneşti) şi dezvoltarea culturii rome, ţinînd seama de caracterul lor 
inedit, respectarea istoriei, culturii şi a particularităţilor specifice acestei etnii;

• educarea şi instruirea tinerei generaţii în spiritul respectului faţă de limbă, istorie şi cultura 
naţională  în  calitatea  lor  de  temelie  naţional-spirituală  a  Patriei  comune  –  Republica 
Moldova;

• asigurarea reală a studierii limbii şi  culturii naţionale rome ca elemente de bază ale identităţii 
acestei etnii;

• susţinerea  dezvoltării  limbilor  rusă,  ucraineană,  găgăuză,  bulgară,  idiş  şi  a  altor  limbi  ale 
comunităţilor etnice din Republica Moldova.

Domeniul politicii externe

Pentru  a  facilita  procesul  de  integrare  europeană,  Mişcarea  Social-Politică  a  Romilor  din 
Republica Moldova îşi va mobiliza eforturile, energia şi voinţa politică la rezolvarea următoarelor 
sarcini:

• continuarea  cursului  spre  integrare  europeană,  pornind  de  la  convingerea  că  premisele  şi 
condiţiile de mandat comunitar se făuresc aici, în Republica Moldova; 

• lărgirea şi aprofundarea relaţiilor multiseculare de bună vecinătate ale Republicii Moldova cu 
Ucraina, Bielorusia, Federaţia Rusă şi alte state din spaţiul ex-sovietic;

• desfăşurarea activităţii pe plan extern în concordanţă cu principiul recunoaşterii şi respectării 
individualităţii celorlalte state;

• promovarea activităţii  externe  pe baza principiului  fundamental  al  relaţiilor  internaţionale: 
„fiecare stat are dreptul inalienabil de a-şi alege sistemul politic, economic, social şi cultural 
fără nici un amestec din partea altui stat”;

• afirmarea imaginii Republicii Moldova ca stat modern, european şi democratic, ca membru al 
comunităţii  internaţionale,  care  recunoaşte  şi  aplică  standardele  unanim  recunoscute  în 
domeniul  apărării  drepturilor  şi  libertăţilor  fundamentale  ale  omului,  ale  persoanelor  ce 
aparţin minorităţilor etnice şi lingvistice;

• stabilirea şi susţinerea unor contacte permanente cu diaspora şi organizaţiile internaţionale ale 
rromilor,  pentru a realiza „politici  de succes” în domeniul  aplicării  criteriilor  de integrare 
europeană.
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Relaţiile Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova cu alte formaţiuni politice

Scopurile şi sarcinile de program, formulate în strictă concordanţă cu Constituţia Republicii 
Moldova, cu Legea Nr. 294 din 21.12.2007 cu privirea la partidele politice, cu legislaţia în vigoare, 
demonstrează că Mişcarea Social-Politică  a Rromilor  din Republica Moldova este o formaţiune 
deschisă pentru o colaborare sinceră şi interesată în vederea realizării obiectivelor sale. Totodată, 
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova sprijină orientările şi acţiunile acelor 
formaţiuni politice,  care pledează consecvent şi principial  pentru ocrotirea şi întărirea temeliilor 
naţional-statale ale Republicii Moldova.
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