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din 19 octombrie 1991

PRINCIPIILE DE PROGRAM
PARTIDULUI DEMOCRAT-AGRAR DIN MOLDOVA
Principii generale
1. Partidul Democrat-Agrar (P.D.A.) din Moldova este o organizaţie social-politică benevolă
constituit pe principii democratice, care are ca scop fundamental reconstrucţia economică şi
culturală a satului, instaurarea unei societăţi democratice, antitotalitare, bazată pe principii de
drept şi justiţie, chemat să garanteze şi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale ţăranilor
şi ale altor categorii sociale, indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase, vârstă,
sex sau profesie.
2. Obiectivele de bază ale programului Partidului Democrat-Agrar din Moldova sânt:
•
•

•
•
•
•
•

elaborarea strategiei de dezvoltare a agriculturii Republicii Moldova al cărei obiectiv
central trebuie să fie asigurarea necesarului de hrană pentru întreaga populaţie şi de
materii prime pentru industrie;
îmbunătăţirea şi adaptarea la condiţiile statului de drept şi a unei societăţi moderne a
structurilor administrative şi teritoriale pentru a crea condiţii mai bune dezvoltării
localităţilor săteşti, valorificării optime a resurselor tehnico-materiale şi social-culturale,
pentru asigurarea unei vieţi civilizate locuitorilor republicii;
dezvoltarea tuturor tipurilor şi formelor de proprietate, care să asigure trecerea la
economia de piaţă liberă;
modernizarea şi dezvoltarea industriei alimentare în funcţie de interesele producătorilor
agricoli şi ale populaţiei;
realizarea programelor proprii ale asociaţiilor producătorilor agricoli, crescătorilor de
animale, asociaţiilor agricultorilor, silvicultorilor, piscicultorilor etc.;
creşterea rolului cooperativelor de consum şi îmbunătăţirea aprovizionării acestora cu
mărfuri industriale şi alimentare, materiale de construcţie, alte materiale necesare omului,
valorificarea avantajoasă a produselor agricole;
introducerea unui sistem echitabil de asigurări sociale pentru toţi cetăţenii satului,
garantarea dreptului la pensie de vârstă şi invaliditate, moştenire, menit să dea fiecăruia
siguranţa zilei de mâine.

3. Partidul Democrat-Agrar din Moldova se bazează în activitatea sa pe următoarele principii
democratice:
•
•
•
•

garantarea libertăţii şi drepturilor individuale, stabilite prin Constituţie, pentru toţi
cetăţenii republicii;
constituirea organelor puterii de stat prin alegeri libere şi separarea puterilor legislativă,
executivă şi judecătorească;
alegerea organelor de conducere de către toţi cetăţenii cu dreptul de vot în mod liber;
garantarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a republicii, promovarea
unei politici interne şi externe de pace - colaborare şi bună înţelegere;
http://www.partide.md

•

garantarea liberei exprimări a ideilor şi opiniilor prin toate mijloacele de comunicare în
masă, liberei circulaţii a ideilor, informaţiilor şi a altor valori.

Politica socială
4. Partidul Democrat-Agrar din Moldova va contribui la transformarea ţăranului, muncitorului şi
intelectualului într-o personalitate stimată, iar activitatea lui – într-o muncă prestigioasă, pentru
care scop:
•
•
•
•
•

va lupta pentru consolidarea prin toate mijloacele a familiei şi promovarea tradiţiilor
ţărăneşti;
va propaga şi susţine educarea copiilor şi tineretului în spiritul onorării celor vârstnici;
va pleda pentru restabilirea prestigiului învăţătorilor, medicilor şi al altor reprezentanţi ai
intelectualităţii;
va lupta pentru respectarea muncii intelectuale şi dezvoltarea prioritară a tuturor formelor
de activitate spirituală (ştiinţă, cultură, învăţământ);
va contribui la intensificarea luptei membrilor societăţii împotriva criminalităţii,
narcomaniei, a altor vicii sociale.

5. Partidul Democrat-Agrar din Moldova de asemenea:
•
•
•
•

pledează pentru renaşterea tradiţiilor naţionale, pentru apărarea prin lege a patrimoniului
naţional, material şi spiritual;
condamnă orice nelegiuiri în relaţiile interetnice, pledând pentru păstrarea şi dezvoltarea
de mai departe a culturii tuturor reprezentanţilor populaţiei conlocuitoare;
militează pentru legalizarea sărbătorilor naţionale şi religioase;
susţine protecţia socială a oamenilor de la sate prin pensii şi alte forme.

6. Obiectivul tactic prioritar al P.D.A. din Moldova în politica economică se realizează prin:
•
•
•
•
•

promovarea fermă prin lege a proprietăţii cetăţenilor asupra resurselor naturale
(pământul, subsolul, apele, pădurile, spaţiul aerian), precum şi asupra tuturor bunurilor
materiale care se află pe teritoriul republicii;
pledează pentru folosirea raţională a pământului (ca principala bogăţie a poporului),
păstrarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea mediului înconjurător;
pledează pentru înfăptuirea reformei agrare conform unui adevărat pluralism al formelor
de proprietate şi gospodărire în agricultură, dreptul de a alege, după dorinţă, forma de
gospodărire şi de organizare a muncii;
realizarea dreptului ţăranului şi muncitorului la cota sa în fondurile indivizibile ale
gospodăriilor agricole şi de prelucrare, dreptul de moştenire a ei cu procentele survenite
din venituri;
apărarea agriculturii fie orice fel de violenţă şi dictat.

7. Partidul Democrat-Agrar din Moldova:
•
•
•

va lupta pentru transformarea ţăranului în stăpân deplin pe producţia agricolă şi veniturile
căpătate cu dreptul de a le distribui şi realiza la dorinţa lui;
va susţine politica economiei de piaţă, menită să stabilească un echilibru corespunzător
între preţul produselor agricole şi cel al produselor industriale;
va orienta eforturile sale spre înfăptuirea unei reforme economice radicale, care va întări
baza tehnico-materială a agriculturii, va încetini urbanizarea nechibzuită a republicii, va

•
•
•
•

contribui la reducerea construcţiilor mari industriale, de care Moldova nu are nevoie, dar
va facilita extinderea reţelei de grădiniţe de copii, şcoli, spitale, instituţii cu caracter
cultural şi sportiv;
va lupta pentru crearea locurilor noi de muncă în sate prin dezvoltarea industriei de
prelucrare a materiei prime în gospodăriile agricole, industriei meşteşugurilor etc.;
va opta pentru diversificarea şi ameliorarea gamei de servicii necesare populaţiei rurale şi
urbane;
va promova iniţiativa particularilor, lărgirea şi sporirea relaţiilor comerciale la sat;
va lupta pentru stabilizarea şi utilizarea eficientă a forţei de muncă la sate contra
migraţiei necontrolate.

Colaborarea internă şi internaţională
8. În conformitate cu obiectivele activităţii sau de a realiza o societate a dreptăţii, libertăţii şi
demnităţii umane, P.D.A. din Moldova:
•
•

•

colaborează cu toate partidele şi formaţiunile politice, cu organizaţiile obşteşti şi
profesionale, cu sindicatele libere, cu organizaţiile obşteşti şi profesionale ale tineretului
şi femeilor, cu reprezentanţii cultelor şi cu organizaţiile şi asociaţiile de pensionari;
promovează o strânsă colaborare cu ministerele şi instituţiile guvernamentale, cu
întreprinderile publice, cu firmele particulare, cu societăţile pe acţiuni, cu băncile, cu
asociaţiile de producători din industria alimentară, cooperaţia de consum, gospodăria
apelor şi silvicultură, protecţia mediului înconjurător, precum şi din alte domenii de
activitate;
relaţiile de colaborare ale P.D.A. se materializează atât în cadrul activităţii parlamentare
prin grupări, comisii şi organisme la nivel republican, cât şi cu structurile
corespunzătoare ale acestora de la nivel judeţean, orăşenesc şi comunal.

9. În domeniul internaţional P.D.A. din Moldova:
•
•

militează pentru o politică externă activă care să conducă în mod firesc la conectarea
Moldovei la marile procese ce au loc în Europa şi în lume şi totodată să garanteze
respectarea independenţei şi suveranităţii republicii, a integrităţii sale teritoriale;
întreţine legături de colaborare cu partidele agrariene şi democratice, organizaţiile
naţionale şi internaţionale ale sindicatelor respective, cu ambasadele şi reprezentanţele
economice, cu ataşaţii de presă şi radio-televiziune, cu alte centre de cultură ale ţărilor
din Europa şi din întreaga lume, care îşi desfăşoară activitatea în Moldova.

