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PROGRAMUL
PARTIDULUI DEMNITĂŢII CIVICE DIN MOLDOVA

“Demnitatea umană e în mîinile voastre: păstraţi-o! Ea coboară cu voi! Cu voi ea se va înălţa!”

Este greu, aproape imposibil să lecuieşti un bolnav fără a stabili diagnosticul lui.La fel este 
imposibil  să redresezi situaţia dintr-un stat fără a şti de ce suferă el.  Dispreţul legii,  iniţiativele 
haotice, entropie, explozie de interese personale, ipocrizie, explozie de lacomie şi înhăţare, inflaţie 
şi risipă de energie,  deznădejde,  nevroză şi  rigiditate.  Acestea sunt doar cîteva din componente 
diagnosticului situaţiei social-politice şi economice din ţară, acesta este determinativul de bază al 
creării Partidului Demnitaţii Civice din Moldova.

SCOPURI GENERALE

Partidul Demnităţii Civice din Moldova este o organizaţie social-politică, liber consimţită de 
cetăţenii Republicii Moldova, care şi-au propus realizarea unui program propriu de activitate în 
conformitate cu Constituţia şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova:

consolidarea independenţei şi integrităţii statului;
• afirmarea unei democraţii  reale în societate;
• păstrarea şi consolidarea tradiţiilor de înţelegere interetnică şi armonizarea relaţiilor între toate 

etniile, ce locuiesc în Republica Moldova, asigurînd drepturi egale pentru toţi cetăţenii ei, 
indiferent de provenienţa etnică şi de confesiune;

• crearea unui stat bazat pe drept, în care să fie afirmată plenar demnitatea fiecărui cetăţean, 
libertăţile şi garanţiile lui;

• crearea unui sistem eficient de protecţie a păturilor defavorizate;
• elaborarea unui sistem de neadmitere a terorismului electoral, de promovare la posturi în stat a 

persoanelor cu un grad scăzut de pregătire şi nivel jos de cultură, persoane corupte şi ostile 
patriotismului de ţară, ce au reziduuri faţă de sistemul totalitar.

POLITICA  INTERNĂ

În domeniul politicii interne Partidul Demnităţii Civice pledează pentru:

• optimizarea relaţiilor între componentelor puterii. 

În acest context să fie elaborat un set viabil de legi, care ar prevedea tragerea la răspundere a 
Preşedintelui  ţării,  membrilor  Parlamentului  şi  Guvernului  pentru  greşelile  la  guvernare  şi 
nerespectarea  promisiunilor  din  cadrul  campaniei  electorale.  Uşurinţa de a  face  promisiuni  şi 
greutatea de a le ţine sunt aproape inseparabile!

În contextul dat partidul Demnităţii Civice pledează, de asemenea, pentru elaborarea unui aşa-
numit mecanism al guvernării, care ar prevedea ca partidele parlamentare, fiecare membru în parte 
ce nu şi-au realizat  programul electoral  pe termenul  unui mandat să nu fie admise la viitoarele 
alegeri şi supuse justiţiei pentru înşelăciunea poporului. Totodată, partidele parlamentare, care nu 
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participă la guvernare (de opoziţie), să participe la lucrările în plen numai cu vot consultativ, fără 
remunerare şi privilegii.

Conform acestui mecanism partidelor parlamentare să li se interzică promovarea candidaţilor 
la guvernare care nu cunosc limba de stat şi numai de o singură naţionalitate.  Orice persoană, 
reprezentantă  etniilor  conlocuitoare,  care  respectă  legislaţia  ţării,  n-a  adus  prejudicii  ei, 
cunoaşte limba de stat şi prin faptele ei a dovedit că este patriotul acestui pămînt are dreptul 
la ocuparea oricărei funcţii de stat.

Mecanismul  guvernării  să  prevadă  un  control  strict  al  utilizării  banilor  publici,  reducerea 
aparatului  administrativ.  Partidul  Demnităţii  Civice  pledează pentru  următoarea  structură  a 
Guvernului republicii:

• Prim-ministru;
• Vice - prim - ministru;
• Ministru de Stat - Ministru al Afacerilor Externe;
•  Ministerul  Economiei  (departamentul  finanţe,  departamentul  industrie,  departamentul 

venituri, transport, telecomunicaţii, departamentul agricultură, departamentul comerţ);
• Ministerul  Securităţii  Statului  (departamentul  interne,  departamentul  militar,  departamentul 

situaţii excepţionale);
• Ministerul Sănătăţii (departamentul mediului, departamentul curativ-sanatorial);
• Ministerul Culturii (departamentul învăţămînt, culturi religioase, departamentul tineret, sport).

Partidul  Demnităţii  Civice  consideră  nejustificat,  de  asemenea,  numărul  exagerat  de 
parlamentari  şi  funcţionari  ai  aparatului  Parlamentului.  Pentru o ţară  mică,  cum este  Republica 
Moldova, numărul parlamentarilor trebuie să fie redus în jumătate.     

REFORMAREA  ECONOMIEI

În domeniul respectiv Partidul Demnităţii Civice pledează la prima etapă pentru:

a) modernizarea  industriei,  privatizarea  întreprinderilor  împreună  cu parteneri  străini,  urmînd 
exemplul  ţărilor înalt  dezvoltate ( Olanda,  Japonia, Republica Federală Germania,  Regatul 
Danemarcii etc.);

b) renunţarea la înlesniri şi privilegii a agenţilor economici;
c) instituirea  în  exclusivitate  a  prerogativei  statului  asupra  producerii  şi  comercializării 

produselor alcoolice, a ţigărilor şi altor articole din tutun;
d) reformarea agriculturii prin concursul statului cu credite pe un termen de minimum cinci ani, 

tehnica agricolă;
e) aplicarea  eficientă  a  politicii  fiscale  după modelul  Statelor  Unite  ale  Americii,  Republicii 

Federale Germania, a altor ţări înalt dezvoltate, unde evaziunile fiscale sunt considerate drept 
crime de stat dintre cele mai grave.

DOMENIUL ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Partidul Demnităţii Civice pledează în acest domeniu pentru aplicarea sistemului occidental 
(medicina asigurată, spitale diferenţiate etc.).

În Republica Moldova există toate condiţiile pentru producerea medicamentelor şi utilajului 
medical.  Partidul  Demnităţii  Civice  pledează  pentru  intensificarea  acestei  activităţi.  Lucrătorii 
medicali trebuie să se bucure de drepturi egale la obţinerea cotei valorice de pămînt  în posesie 
proprie.



DOMENIUL INSTRUIRE

Partidul Demnităţii Civice pledează pentru crearea condiţiilor optimale întru dezvoltarea şi 
stimularea ştiinţei. Un stat fără ştiinţă e un stat fără ţinută morală şi demnitate civică.

Aceeaşi poziţie Partidul Demnităţii Civice o are şi faţă de instruirea  în şcoli şi instituţiile de 
învăţământ.

Trăim într-o civilizaţie  de tip  informaţional,  deaceea,  Partidul  Demnităţii  Civice  pledează 
pentru utilarea şcolilor şi instituţiilor de învăţământ cu computere şi alt aparataj modern, fără de 
care nu vom putea obţine un grad cuvenit de pregătire a cadrelor autohtone.

Partidul Demnităţii Civice este inteligibil ca naţiile longevive în istorie, marile civilizaţii, au 
fost  naţii  religioase,  puternic  modelate  de  religie,  aşa  cum  sunt  istoriile  chinezilor,  nemţilor, 
evreilor.  Deaceea  PDCM întrevede  posibilitatea  de  introducere  în  şcoală  o  practică  sapienţială 
alături de obiecte informaţionale, cum ar fi introducerea adecvat vârstei a unei discipline revelatorii, 
“de restaurare a firii”. Varietatea confesională (aşa cum se practică, de exemplu în RFG, Marea 
Britanie, Franţa şi multe alte ţări a marii civilizaţii) este un impediment în a exprima numitorul 
comun al optimizării sistemului de învăţământ  din Republica Moldova. Aplicarea acestui sistem ar 
contribui în mod negreşit la formarea meritorie a caracterului şi gândirii pozitive a tinerii generaţii, 
la extinderea conştientului, la ridicarea prestigiului şi rolului pedagogului în şcoală, în societate.

Partidul Demnităţii Civice consideră, ca varietatea confesională ar distorsiona tineretul studios 
de asemenea maladii, cum sunt narcomania, abuzul de alcool, brutalitate.

Partidul  Demnităţii  Civice  consideră absolut  necesar  elaborarea  unui  program naţional  de 
perfecţionare a cadrelor, accentul punându-se pe stagierea lor peste hotarele ţării. Un loc însemnat 
în această privinţă urmează să-l ocupe obţinerea de burse, inclusiv şi pentru studenţii instituţiilor 
superioare de învăţământ.

Partidul  Demnităţii  Naţionale  din  Moldova  consideră  necesar  ca  pedagogii  din  satele 
republicii trebuie să se bucure de aceleaşi cote de pământ ca şi ţăranii.

DOMENIUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În  domeniul  respectiv  Partidul  Demnităţii  Civice  consideră  că  statul  nu-şi  poate  onora 
obligaţiunile faţă de pensionari şi alte pături vulnerabile căci totul se află într-o interdependenţă 
totală  cu  situaţia  din  industrie,  agricultură,  aplicarea  sistemului  fiscal,  combaterea  corupţiei  şi 
criminalităţii, şi atât timp, cât aceste probleme nu vor fi tranşate, situaţia în sfera asistenţei sociale 
va rămâne o problemă globală, o problemă naţională nerezolvată.

PDCM nu întâmplător consideră că cele două funcţii de vice - prim ministru să fie ocupate de 
persoane, care să se ocupe în mod special de respectarea şi perfecţionarea legislaţiei şi problemele 
de asistenţă socială a populaţiei republicii.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

Partidul  Demnităţii  Civice  consideră  legislaţia  în  vigoare  drept  ne  adecvată  şi  absolut 
neeficientă  pentru  situaţia  criminogenă  din  republică.  În  acest  scop  PDCM  pledează  pentru 
înăsprirea legilor, care ar prevedea următoarele recluziuni (doar unele exemple ):

a) pentru evaziune fiscală de proporţii – până la 20 ani;
b) pentru viol – pe viaţă plus încă 5 ani;
c) pentru furtul din proprietate personală – 15-20 ani;



d) pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate – 2 ani şi confiscarea automobilului în 
folosul statului.

e) Pentru acţiuni de răchet şi alte acţiuni din această categorie – până la 20 de ani.
f) Pentru falsificarea produselor alimentare – 20 ani;
g) Pentru contrabandă cu ţigări, băuturi alcoolice, substanţe narcotice etc. – 15-20 ani;

Anul 2000 trebuie să devină anul unui proces juridic naţional: unde sunt bonurile patrimoniale 
ale populaţiei; cine a profitat de această “afacere”; cine sunt vinovaţii?

“Unde nu există frică faţă de lege,  nu există stimă faţă de societate,  faţă de stat.  Se 
diminuează demnitatea cetăţenilor, se pune în pericol existenţa ţării.”

POLITICA EXTERNĂ

În  domeniul  politicii  externe  Partidul  Demnităţii  Civice  din  Moldova  va  pleda  pentru 
integrarea cât mai activă ai Republicii Moldova în comunitatea Europeană, pentru ne aderarea la 
nici  un bloc militar.  Prioritar  în domeniul  politicii  externe Partidul Demnităţii  Civice consideră 
extinderea  colaborării  cu  ţările  comunităţii  europene  şi  organizaţiile  europene  de  securitate 
colectivă.

O gravă durere omenească este a plănui multe şi a nu izbuti  nimic.  Noi am plănuit  puţin 
pentru a nu părea ridicoli, nici atotştiutori, atotputernici! Zicem aşa, deoarece există o demnitate 
care nu atârna de noroc, este o anumită atitudine care ne distinge şi care pare a ne destina pentru 
lucruri  mari;  este  preţuirea  pe care  ne-o dăm singuri,  fără  a ne da seama;  prin  această  calitate 
câştigăm respectul celorlalţi oameni şi de obicei ea este aceea care ne pune deasupra lor mai mult 
decât naşterea, funcţiile şi decât însuşi meritul.
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