PROGRAMUL
Partidului Agrar din Moldova
(adoptat la Congresul al VIII-lea al PAM, din 10 iulie 2004)

PACE ŞI PÎINE ÎN FIECARE CASĂ!

PRINCIPII GENERALE

Partidul Agrar din Moldova (PAM) este un partid politic de orientare social democrată, care este
unicul succesor de drept al Partidului Democrat Agrar din Moldova, după ce acesta şi-a schimbat
denumirea. PAM uneşte în rîndurile sale ţărani, lucrători ai întreprinderilor şi organizaţiilor, ce
deservesc agricultura, reprezentanţi ai intelectualităţii, ştiinţei agricole, studenţi ai instituţiilor de
învăţămînt agricol, locuitorii de la sate şi din oraşe, care recunosc Programul PAM şi îndeplinesc
Statutul partidului.
Nucleul bazei sociale a Partidului Agrar din Moldova îl constituie ţărănimea.
În virtutea concepţiei sale despre lume, condiţionată de modul de viaţă specific, de legătura
permanentă cu natura, cu valorile morale tradiţionale, religioase şi alte învăţături ale Moldovei
multinaţionale, ţărănimea întotdeauna a fost unul din purtătorii stabili ai specificului şi culturii
naţionale, patriotismului şi ideologiei, la baza cărora sînt puse:
•
•
•
•
•
•
•

egalitatea şi responsabilitatea fiecăruia fără excepţie nu numai în faţa poporului său, ci şi în faţa
consătenilor săi;
tendinţa spre adevăr şi perceperea acută a oricăror manifestări de nedreptate;
colectivismul şi ajutorul reciproc în relaţiile dintre săteni;
posibilitatea de autoexprimare, cînd fiecare locuitor e conştient de faptul că este membru cu
drepturi depline al comunităţii săteşti;
grija pentru sănătatea familiei, copii, generaţia nouă şi generaţia mai în vîrstă;
grija pentru înflorirea locului de baştină şi a ţării natale, hotărîrea de a le apăra în cazul apariţiei
oricărui pericol;
atitudinea grijulie faţă de valorile spirituale, tradiţiile culturale şi modul de viaţă rural, mediul
înconjurător şi rezultatele muncii omeneşti.

Interesele ţăranilor sînt strîns legate de interesele populaţiei întregii ţări. Ţărănimea prin diferite forme
de colaborare întreţine contacte permanente cu toţi lucrătorii sferei producţiei agroindustriale:
constructorii rurali şi amelioratorii, lucrătorii întreprinderilor de asigurare tehnico-materială a
agriculturii şi agroservice, industriei alimentare şi de prelucrare, altor ramuri înrudite cu agricultura,
reprezentanţii învăţămîntului şi ştiinţei agricole.
Moldova prin suferinţă multiseculară a obţinut organizarea sa ţărănească şi din această cauză naşterea
şi existenţa PAM este un imperativ al timpului şi o necesitate istorică.
De la momentul adoptării precedentului Program al PAM au trecut aproape 13 ani, timp în care
situaţia politică şi juridică din ţară s-a schimbat considerabil, în special, a fost completată şi modificată
substanţial Legea Republicii Moldova privind partidele şi alte organizaţii social-politice, care
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înaintează noi cerinţe faţă de construcţia de partid, conţinutul documentelor programatice ale
partidului. Prezentul Program al PAM:
•
•
•
•

apreciază situaţia actuală din ţară şi din complexul agroindustrial;
dezvăluie concepţia partidului despre rolul istoric şi locul ţărănimii în societatea contemporană;
reflectă poziţiile PAM privind problemele-cheie ale dezvăluirii economice şi sociale;
determină scopurile şi sarcinile Partidului Agrar, precum şi modalităţile de realizare a lor.

1. REPUBLICA MOLDOVA: LA O COTITURĂ ISTORICĂ

Republica Moldova a păşit în secolul XXI cu o experienţă unică a transformărilor social-economice la
sate, care a fost redusă la zero în ultimul deceniu al veacului trecut.
Modelul de capitalizare a economiei, impus din afară, a creat condiţii pentru jefuirea sălbatică a
bogăţiilor naţionale ale Moldovei de către noua burghezie locală, în cîrdăşie cu capitaliştii străini,
ocuparea de către ea a poziţiilor-cheie în viaţa economică şi politică a ţării. Privatizarea proprietăţii
publice începută după anul 1990 a contribuit la împreunarea elementelor criminale cu structurile
statale, totodată corupţia a luat o amploare nemaivăzută. O grămăjoară de oameni a cumpărat pe un
preţ de nimic bogăţii imense create cu munca cinstită a multor generaţii de compatrioţi ai noştri.
Marea industrie şi producţia agricolă cu nivel înalt de produse-marfă erau distruse, urmărindu-se un
scop bine determinat, inclusiv şi în favoarea concurenţilor străini. Astfel, a fost ignorată în mod
grosolan experienţa mondială, care ne demonstrează faptul că nici un fel de schimbări economice nu
pot avea rezultate pozitive dacă ele nu satisfac aşteptările sociale ale societăţii.
Majoritatea populaţiei ţării s-a transformat în oameni săraci, năimiţi, înjosiţi şi demoralizaţi. Toate
acestea au adus un prejudiciu ireparabil sănătăţii spirituale şi fizice a naţiunii. Refacerea ei devine o
problemă de supravieţuire a societăţii.
Estimînd pierderile irecuperabile şi amploarea distrugerii economiei naţionale, caracterul fraudulos,
criminal al privatizării şi jefuirea poporului, PAM îşi exprimă intransigenţa faţă de acele persoane şi
instituţii statale, din vina cărora şi cu acordul cărora în ţară au avut loc şi continuă să aibă loc orice
manifestări antisociale.
În acelaşi timp, PAM recunoaşte că în perioada anilor 1994-1998, cînd agrarienii s-au aflat la putere în
stat, au fost comise nu puţine greşeli care au contribuit la aprofundarea crizei economice şi sociale.
Noi am tras învăţăminte din cele întîmplate. Partidul s-a debarasat de elementele coruptibile, şi-a
reînnoit simţitor rîdurile şi în prezent reprezintă o forţa politică în stare să apere interesele ţărănimii,
altor pături ale populaţiei ţării la toate nivelurile puterii.
2.

CRIZA DIN COMPLEXUL AGROINDUSTRIAL – REZULTAT AL POLITICII AGRARE
GREŞITE A STATULUI

Un prejudiciu irecuperabil i s-a adus sectorului agrar, care este baza economiei ţării. Politica
regimurilor pseudodemocratice, aflate la putere, urmărea următoarele scopuri:
•
•

dărîmarea orînduirii agrare existente în Moldova pe calea distrugerii întreprinderilor agricole mari
şi impunerii gospodăriilor mici, care vădit erau condamnate la pieire în lipsa ajutorului din partea
statului;
obţinerea deposedării de pămînt a ţăranilor prin introducerea vînzării-cumpărării pămîntului cu
destinaţie agricolă;
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•

lipsirea producătorilor de mărfuri şi de organizare a muncii de orice susţinere creditată,
investiţională, tehnico-materială şi altei susţineri bugetare din partea statului.

Urmările acestei politici au fost dezastruoase. Satul a căzut sub jugul intermediarilor de piaţă şi
capitalului financiar. Din ce în ce mai mică devine partea remunerării muncii ţăranului din preţul final
al produsului. Veniturile din sfera agrară nimeresc în mîinile speculanţilor şi intermediarilor. Politica
preţurilor de jaf, financiar-creditară şi fiscală a făcut nerentabilă producerea majorităţii felurilor de
producţie. În asemenea condiţii producătorii de mărfuri de la sate sînt impuşi să reducă producţia de
mărfuri. În situaţie de criză se află întreprinderile prelucrătoare ale complexului agroindustrial.
Procesul prăbuşirii complexului agroindustrial a început cu încălcarea parităţii preţurilor – corelaţia
preţurilor la producţia industrială, a serviciilor pentru sate cu preţurile la producţia agricolă, ceea ce e
în contradicţie cu practica ţarilor civilizate.
În lipsa mijloacelor circulante, ţăranii şi fermierii moldoveni nu sînt în stare să procure resurse
materiale şi să reînnoiască fondurile de producţie. Din cauza reducerii bruşte a folosirii
îngrăşămintelor minerale şi organice, întreruperii aproape totale a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în
mod catastrofal scade fertilitatea solului, care este baza agriculturii de înaltă eficacitate, în ultimii
cîţiva ani Moldova s-a pomenit cu zeci de ani în urmă în ce priveşte efectivul principalelor specii de
animale agricole şi producerea producţiei animaliere.
Se distruge infrastructura socială a satului, se măreşte înspăimîntător discordanţa dintre nivelul de
amenajare socială a statului şi a oraşului. Ţărănimea se află pe ultimul loc în ce priveşte nivelul
veniturilor reale, în structura cărora o pondere din ce în ce mai mare o au rezultatele muncii pe lotul de
lîngă casă. Această naturalizare a agriculturii este o cale ce duce spre evul mediu şi nicidecum spre
civilizaţia promisă de către „democraţi".
Importul, practic neregulat, de produse alimentare, deseori la preţuri reduse, subvenţionate de către
ţările producătoare, elimină de pe piaţa noastră internă producătorii autohtoni de mărfuri
agroindustriale. Ţara s-a aşezat trainic pe „acul" dependenţei alimentare.
Un fenomen nou a devenit faptul că cea mai mare parte a pămîntului agricol sub formă de cote a
început să aparţină formal producătorilor de mărfuri de la sate. Însă, neavînd mijloace materiale şi
financiare, mulţi proprietari de pămînt nu sînt în stare să-l folosească după destinaţie. Certificatele,
eliberate după adoptarea Codului funciar locuitorilor de la sate, în care se confirmă că ei sînt
proprietari ai loturilor de pămînt, au devenit nişte vaucere şi sînt sortite să fie vîndute viitorilor
latifundiari la un preţ de nimic. Aceasta înseamnă întoarcerea directă a agriculturii la feudalism, e
calea spre exproprierea ţăranilor moldoveni, ce, fără doar şi poate, va atrage după sine şi agravarea
încordării sociale în satele republicii.
Cu ţoale acestea, înfruntînd multe greutăţi, ţăranii încearcă să supravieţuiască să păstreze potenţialul
de producţie prin perfecţionarea relaţiilor din cadrul gospodăriilor colective şi statornicirea
gospodăriilor de fermieri eficiente, dezvoltarea cooperaţiei agricole şi agroindustriale. Ei mizează pe
susţinerea şi ajutorul după puteri din partea administraţiei publice locale. Ţăranii, ca şi toţi cetăţenii
simpli ai Moldovei, pun întrebarea directă: cum să trăim în continuare?
În Programul său Partidul Agrar din Moldova îşi pune drept scop să dea răspuns la această întrebare.
3.

APĂRAREA INTERESELOR FUNDAMENTALE ALE ŢĂRĂNIMII ŞI LUCRĂTORILOR DIN
COMPLEXUL AGROINDUSTRIAL ÎNSEAMNĂ APĂRAREA INTERESELOR ÎNTREGULUI
POPOR.
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Partidul Agrar din Moldova cu adevărat este un partid al tuturor ţăranilor, dar totodată şi un partid al
întregului popor, în condiţiile ţării noastre, cînd majoritatea absolută a orăşenilor, reprezentanţilor
clasei muncitoare şi ai intelectualităţii sînt de obîrşie ţărănească sau au rădăcini la ţară. Partidul declară
că apărarea intereselor fundamentale şi de lungă durată ale oamenilor care creează baza existenţei
pentru poate păturile populaţiei nu înseamnă apărarea scopurilor îngust corporative ale unei ramuri sau
categorii sociale, ci grija zilnică pentru bunăstarea întregului popor.
Dacă dezvoltarea producţiei agricole ar deveni prioritară în politica unui stat, cum a fost, este şi va fi
Republica Moldova, satul ar putea într-un mod activ să contribuie la depăşirea crizei în alte ramuri ale
economiei naţionale şi la însănătoşirea climatului social în societate. Producîndu-se în calitate de
beneficiar şi patron, agricultura va da un impuls puternic dezvoltării producţiei industriale şi în primul
cînd, construcţiei de maşini agricole, industriei alimentare şi de prelucrare.
Agricultura este nu numai sfera de utilizare a resurselor de muncă, nu numai un subiect ce asigură
securitatea alimentară a ţării, ci şi mediul de trai a mai mult de jumătate din populaţia ţării.
Partidul Agrar promovează acest specific ca un argument principal al necesităţii adoptării Legii cu
privire la agricultură, care ar urma să reglementeze relaţiile de paritate dintre agricultură şi industrie,
precum şi să confere agriculturii statutul de ramură de importanţă strategică pentru ţară.
Pentru ca modul de viaţă ţărănesc să devină atractiv şi stabil, PAM se va strădui să obţină adoptarea
Legii cu privire la sate şi, bineînţeles, a Programului complex de dezvoltare socială a localităţilor
săteşti, orientat la standardele de trai orăşeneşti.
În interesul ţăranilor şi de pe poziţii constructive, partidul este gata să colaboreze cu organele puterii
de stat atît la nivel republican, cît şi la nivel local. Pînă cînd nu sîntem la guvernare, noi vom susţine
numai acea putere, care asigură ţăranii cu toate cele necesare pentru munca creatoare la cultivarea
pămîntului şi prosperarea agriculturii naţionale. Dimpotrivă, în caz că o asemenea susţinere va lipsi
partidul va recurge la orice mijloace constituţionale de lupta, pînă la organizarea acţiunilor de protest,
grevelor, cererea demisiei conducătorilor organelor executive ale puterii etc.
Partidul vede ieşirea din criză în schimbarea cursului social-economic actual cu un nou curs, care ar
corespunde intereselor întregului popor.
PAM socoteşte necesar să fie acordat sprijinul politic şi practic tuturor formelor de proprietate şi de
organizare a muncii, fiind respectate nestrămutat principiile echităţii sociale şi egalităţii în drepturi a
tuturor celor ce lucrează pămîntul.
Respingînd fenomenele negative ale trecutului apropiat, PAM ţine să păstreze toate realizările pozitive
obţinute cu munca asiduă a multe generaţii de compatrioţi, precum cele săvîrşite întru binele
oamenilor, pentru prosperarea republicii noastre, precum şi acele rezultate pozitive modeste ale
„reformelor” care pot fi raportate la elementele democraţiei, libertăţile cetăţeneşti şi politice,
iniţiativele economice utile.
PAM vede viitorul sectorului agrar din Republica Moldova în crearea în baza realizărilor ştiinţei
economice şi agricole a unui complex agroindustrial cu mai multe sectoare de producţie cu nivel înalt
de produse-marfa, bazat pe cooperarea largă a lucrătorilor, gospodăriilor şi întreprinderilor, precum şi
pe integrarea agroindustrială. Partidul se sprijină atît pe deprinderea multianuală a ţăranului
moldovean de a munci în colectiv, cît şi pe potenţialul acumulat de gospodarul întreprinzător,
independent.
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4.

PRIORITĂŢILE DE BAZĂ ŞI SARCINILE PRIMORDIALE ALE PARTIDULUI AGRAR DIN
MOLDOVA

Partidul Agrar din Moldova
perspectivă, ce stau în faţa sa.

evidenţiază

următoarele

scopuri

şi

sarcini apropiate şi de

4.1. În sfera politică Partidul Agrar se pronunţă pentru:
•

•
•
•
•

•
•
•

venirea la putere, pe cale constituţională, la toate nivelurile, de sine stătător sau în coaliţie cu alte
forţe patriotice de centru-stînga;
apărarea intereselor naţionale ale Moldovei pe arena internaţională;
promovarea ţărănimii pe arena vieţii de stat şi publice a ţării în calitate de subiect independent al
politicii;
participarea activă a ţăranilor şi a locuitorilor satelor la referendumuri, întruniri ale obştii satului,
alte forme de exprimare directă, prin alegerea sau delegarea reprezentanţilor populaţiei săteşti în
organele puterii legislative şi executive şi în organele autoadministraţiei publice locale;
asigurarea influenţei active a PAM asupra vieţii social-politice şi social-economice a ţării prin
stabilirea interacţiunii constructive şi a colaborării cu organele puterii de stat şi administraţiei
publice locale, cu partidele politice şi asociaţiile obşteşti, care împărtăşesc aceleaşi idei;
consolidarea uniunii cu drepturi egale a ţăranilor, muncitorilor şi intelectualităţii;
sprijinul acordat lucrătorilor din sfera agrară în realizarea drepturilor la grevă, care este o formă de
protest şi un mijloc de apărare a propriilor interese social-economice;
consacrarea pe cale legislativă a drepturilor cetăţenilor la iniţierea rechemării deputaţilor şi
persoanelor oficiale din organele legislative şi executive ale puterii.

PAM tinde spre o colaborare strînsă cu toate organizaţiile agrare, care exprimă interesele oamenilor
muncii de la sate şi înfăptuieşte o cooperare constructivă cu acele partide politice, asociaţii obşteşti şi
organizaţii, scopurile şi sarcinile cărora nu sînt în contradicţie cu prevederile Programului PAM, care
acţionează nu în dauna intereselor agrare şi îşi construiesc relaţiile cu Partidul Agrar în baza egalităţii
şi ţinînd cont de interesele fundamentale ale ţăranilor. Partidul se conduce de aceste principii atunci
cînd ia decizia de a face parte din unele sau altele coaliţii, blocuri şi uniuni, inclusiv electorale.
PAM este deschis pentru colaborarea cu toate confesiunile religioase ce acţionează pe teritoriul
Moldovei în domeniul educaţiei morale şi spirituale.
PAM va pleda activ pentru dezvoltarea relaţiilor cu partidele agrare (ţărăneşti), cu alte asociaţii
obşteşti din ţările vecine şi mai îndepărtate.
4.2. În sfera construcţiei de stat:
Fundamental în toată activitatea PAM este crearea condiţiilor, care ar da posibilitate agricultorului să
asigure un nivel de viaţă destoinic atît pentru sine, cît şi pentru familia sa. Numai în acest mod cele
mai bune calităţi ale lui pot avea o realizare completă întru binele societăţii.
Partidul Agrar din Moldova priveşte construcţia de stat de pe poziţiile acelei părţi a societăţii,
interesele căreia sînt mai lezate.
Democraţia trebuie să devină partea politică componentă a societăţii, menită să asigure respectarea
principiilor echităţii sociale, armonia intereselor diferitor pături ale societăţii prin interacţiunea activă
şi constructivă a puterii de stat cu partidele politice, sindicatele, alte structuri obşteşti şi gospodăreşti.
Partidul Agrar consideră că cele mai importante condiţii pentru atingerea stabilităţii politice şi sociale
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sînt:
•
•

consolidarea Republicii Moldova, păstrarea integrităţii şi inviolabilităţii teritoriului Moldovei,
egalitatea în drepturi a tuturor etniilor conlocuitoare, dezvoltarea armonioasă a relaţiilor
interetnice;
instaurarea legislaţiei şi ordinii de drept, preîntîmpinarea terorismului, curmarea corupţiei în
structurile statale.

PAM înţelege democraţia adevărată ca o paritate dintre responsabilitatea statului faţă de cetăţeni şi a
fiecărui cetăţean – faţă de stat. Statul prin intermediul instituţiilor sale asigură drepturile omului la
viaţă, muncă, ocrotirea sănătăţii, securitate, învăţămînt, participare la conducere. Cetăţenii sînt
responsabili de respectarea legalităţii şi a ordinii de drept.
PAM se pronunţă pentru:
•

•
•
•

•

separarea puterilor, aflarea puterii executive sub control şi subordonarea puterii legislative,
recunoaşterea opoziţiei şi asigurarea garanţiilor juridice ale activităţii sale, pentru ca legea să
guverneze, pentru soluţionarea conflictelor politice pe cale constituţională;
lărgirea împuternicirilor Guvernului;
perfecţionarea democraţiei parlamentare ca instrument de realizare a încrederii obşteşti faţă de
puterea legislativă şi executivă;
o putere executivă eficientă, asigurarea de către Preşedintele Moldovei a adevăratelor garanţii
privind respectarea Constituţiei Republicii Moldova de către toate ramurile puterii;
instaurarea în Moldova a unui climat politic normal, aplicarea Legii privind partidele şi alte
organizaţii social-politice, fără protecţie administrativă şi crearea privilegiilor pentru unele partide
din partea organelor de stat ale puterii.

4.3. În sfera economică Partidul Agrar pledează pentru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

corectarea cursului de piaţă în direcţia ridicării nivelului de viaţă a majorităţii populaţiei, mai ales a
celor mai sărace părţi;
reglementarea de către stat a producţiei agricole prin mecanismele comenzii de stat şi al formării
preţurilor;
introducerea cotelor pentru importul acelor feluri de produse alimentare, care se produc îndeajuns
la noi sau pot să fie produse în ţară;
asigurarea controlului scoaterii din ţară a bogăţiilor naturale şi resurselor naturale, crearea
condiţiilor pentru reîntoarcerea capitalului scos din Moldova;
combinarea apărării juridice a proprietăţii şi a drepturilor proprietarilor cu asigurarea unui control
sever al legalităţii procurării proprietăţii;
asigurarea atitudinii egale a statului faţă de toate tipurile de proprietate şi modurile de gospodărire;
întărirea prin lege a drepturilor colectivelor de muncă de a participa la conducerea întreprinderii,
de a dispune de rezultatele ei;
susţinerea activităţii de antreprenoriat naţional, a businessului mic şi a tuturor felurilor de
cooperare a producătorilor de mărfuri autohtoni;
perfecţionarea sistemelor financiar-creditare şi fiscale cu scopul creării unui element investiţional
favorabil, stimulării creşterii producţiei.

În sfera politicii de economie externă a statului PAM pledează pentru deschidere şi protecţionism
rezonabil în folosul producătorilor de mărfuri autohtoni. Noi considerăm, că avînd în vedere starea
reală a producţiei agroindustriale în ţară, apartenenţa Moldovei la Organizaţia Mondială a Comerţului
(OMC) trebuie să fie însoţită de elaborarea şi îndeplinirea complexului măsurilor de stat, care ar
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garanta competitivitatea sectorului agrar moldovenesc pe piaţa externă, păstrarea nivelului eficient de
susţinere statală a producătorilor de mărfuri autohtoni etc.
4.4. În sfera politicii agrare.
Sarcina principală, cea mai apropiată – să oprim distrugerea structurilor de producţie deja formate,
sferei sociale şi a potenţialului demografic al satului, să obţinem creşterea producţiei agricole şi astfel
să creăm condiţii pentru asigurarea dezvoltării stabile a altor ramuri, pentru a pune capăt crizei din
economie şi a ridica nivelul de viată a oamenilor muncii.
Partidul Agrar se conduce de următoarele principii:
•
•
•

•

asigurarea recunoaşterii obşteşti a priorităţii complexului agroindustrial în sistemul producţiei
materiale, specificului său;
păstrarea şi perfecţionarea mecanismului de creditare preferenţială a producătorilor de mărfuri de
la sate, care presupune o simplificare semnificativă a procedurii de primire a mijloacelor băneşti
necesare;
recunoaşterea în condiţiile actuale a drepturilor intangibile ale ţăranilor la alegerea liberă şi de sine
stătătoare a formelor de proprietate şi de gospodărire a pămîntului;
restabilirea şi păstrarea marii producţii de mărfuri agricole, care asigură o concentrare mai
eficientă a capitalului şi randamentul său în baza nivelului înalt de mecanizare şi de productivitate
a muncii.

***
În cei 13 ani de existenţă, Partidul Agrar din Moldova a parcurs o cale complicată, nelipsită de
contradicţii, dar, totodată, bogată în realizări.
Actualmente, PAM este un partid reînnoit, care consideră drept sarcină principală a sa asigurarea
bunăstării materiale a oamenilor muncii de la sate, a întregului popor moldovenesc, crearea condiţiilor
pentru progresul social, pentru integrarea Republicii Moldova în Europa unită.

http://www.partide.md

