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P R O G R A M U L
Partidului Legii şi Dreptăţii

Programul  social–politic  al  PLD reprezintă  documentul  de referinţă  pentru construcţia  viitorului 
Program de Guvernare.

Temeiul Programului Social – Politic al PLD
Temeiul  Programului social–politic  îl  constituie asumarea şi promovarea democraţiei,  a valorilor 
europene şi  a  modelului  de dezvoltare  durabilă în  cadrul  unei  economii  de piaţă  funcţionale  cu 
scopul  dezvoltării  economice  durabile  a  Moldovei,  creşterii  bunăstări  cetăţenilor  şi  redobîndirii 
demnităţii naţionale.

Programul social – politic al PLD încorporează plenar valorile şi principiile doctrinei democrat – 
creştine  (libertate,  solidaritate,  dreptate,  subsidiaritate,  economie  socială  de  piaţă)  şi  le  îmbină 
armonios cu obiectivele Dezvoltării Durabile.

I. Opţiunile fundamentale ale PLD 
1. Consolidarea statului de drept şi a democraţiei în Moldova.

2. Redefinirea rolului statului prin restrîngerea intervenţiei sale în economie şi întărirea funcţiilor 
acestuia de garant al legalităţii.

3. Întărirea libertăţilor individuale, sporirea siguranţei cetăţeanului şi a familiei.

4. Realizarea economiei de piaţă funcţionale.

5. Stimularea spiritului de întreprinzător.

6. Garantarea şi dezvoltarea proprietăţii private, tratamentul egal al  proprietăţii.

7. Coeziunea economică şi socială, reducerea sărăciei şi a marginalizării sociale.

8. Egalitatea şanselor.

9. Respectarea drepturilor minorităţilor.

10. Antrenarea deplină în procesul de integrare a Moldovei în structurile economice şi de securitate 
europene.

II. Priorităţile PLD

Sporirea prestigiului şi autorităţii  instituţiilor statului de drept.
• respectarea principiilor separaţiei puterilor în stat, atît în ceea ce priveşte independenţa puterilor 

legislativă, executivă şi judecătorească, cît şi în ceea ce priveşte controlul reciproc al acestora;
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• aşezarea Parlamentului în centrul construcţiei instituţionale şi eliminarea exceselor din domeniul 
legislativ ale puterii executive;

• exercitarea de către Parlament a unui control efectiv asupra autorităţilor autonome şi scoaterea 
acestora de sub presiunile de natură politică;

• descentralizarea serviciilor publice şi sporirea autonomiei administraţiei publice locale;
• întărirea parteneriatului autorităţi publice - societate civilă - sector privat, precum şi exercitarea 

controlului civic asupra actului politic decizional;
• exercitarea actului de autoritate în scopul creşterii siguranţei cetăţeanului şi a familiei.

Redimensionarea rolului statului.
• reducerea rolului statului ca agent economic;
• sporirea descentralizării în alocarea resurselor;
• diminuarea funcţiei distributive a statului şi sporirea celei stimulative;
• transferarea unor atribuţii de reglementare către asociaţiile profesionale;
• restrîngerea aparatului birocratic şi simplificarea reglementarilor;
• depolitizarea structurilor economice;

Modernizarea industrială.
• consolidarea regimului proprietăţii în industrie;
• adecvarea structurii industriale la cerinţele pieţei;
• stimularea şi dezvoltarea sectoarelor industriale care generează progres tehnologic;
• stoparea susţinerii de către stat a întreprinderilor neviabile;
• liberalizarea pieţei energetice, precum şi privatizarea structurilor de producţie şi distribuţie de pe 

aceasta piaţă;
• dezvoltarea infrastructurii necesare determinării calităţii bunurilor şi serviciilor;
• susţinerea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare tehnologică.

Asigurarea unei infrastructuri funcţionale.
• reconfigurarea reţelei de transport în conformitate cu nevoile şi tendinţele societăţii;
• conectarea  reţelei  de  drumuri  industriale,  agricole,  turistice  şi  de  comunicare  teritorială,  la 

necesităţile de dezvoltare sectorială;
• asigurarea compatibilităţii reţelelor naţionale de transport cu cele ale UE, inclusiv prin finanţarea 

cu prioritate a marilor proiecte de infrastructură (autostrăzi etc.);
• racordarea localităţilor la reţeaua de drumuri publice şi reabilitarea drumurilor pietruite sau de 

pămînt.

Îmbunătăţirea ofertei şi calităţii serviciilor din turism.
• corelarea politicilor din turism cu programele de dezvoltare locală şi regională;
• aplicarea unui program naţional privind marketing-ul serviciilor din turism;
• dezvoltarea turismului de tratament balnear;
• dezvoltarea turismului cultural;
• extinderea reţelei naţionale de agro-turism;
• dezvoltarea  turismului  ecologic  in  corelaţie  cu  extinderea  ariilor  protejate  şi  a   rezervaţiilor 

naturale.

Scoaterea agriculturii din starea de izolare şi deschiderea ei către piaţă.
• clarificarea regimului proprietăţii funciare;
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• organizarea  cadastrului  agricol  şi  viticol,  precum şi  asigurarea  funcţionării  efective  a  pieţei 
funciare;

• scutirea  de  taxe  pentru  schimburile  de  terenuri  agricole  avînd  ca  scop  regularizarea 
amplasamentelor şi comasarea proprietăţilor;

• susţinerea fermei agricole familiale;
• dezvoltarea pieţelor agricole;
• susţinerea activităţilor de procesare în mediul rural a produselor agricole, a cărnii şi a laptelui;
• dezvoltarea  infrastructurii  tehnice  a  agriculturii  (irigaţii,  îmbunătăţiri  funciare,  transport, 

depozitare);
• acordarea de subvenţii,  în mod nediscriminatoriu,  fermelor agricole familiale  şi exploataţiilor 

agricole  pentru irigaţii,  seminţe selecţionate,  material  săditor,  material  seminal  şi  combaterea 
dăunătorilor;

• stimularea diferenţiată a culturilor agricole în scopul orientării producţiei către necesităţile pieţei;
• crearea "Casei Naţionale a Creditului Agricol Moldovenesc";
• dezvoltarea  formelor  de  asociere  în  vederea  creării  infrastructurii  pentru  achiziţionarea  şi 

valorificarea produselor agricole;
• sprijinirea fermelor familiale şi a comunităţilor rurale pentru elaborarea de proiecte care să le 

permită accesul la fonduri din programele cu finanţare internaţională;
• promovarea produselor agricole moldoveneşti la export.

Protejarea fondului forestier şi susţinerea silviculturii.
• sporirea suprafeţelor de păduri, în special în zonele de cîmpie;
• ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi conservarea resurselor forestiere;
• regenerarea pădurilor după criterii ecologice.

Dezvoltarea satului moldovenesc.
• dezvoltarea infrastructurii din mediul rural (drumuri, reţele de alimentare cu apă şi canalizare);
• dezvoltarea  serviciilor  agricole  în  mediul  rural  (asistenţă  veterinară,  consultanţă  agricolă, 

reparaţii maşini agricole);
• reducerea decalajelor  de dezvoltare dintre zonele rurale,  precum şi  dintre mediul  rural  şi  cel 

urban;
• atragerea specialiştilor către zonele rurale, prin facilităţi materiale semnificative;
• încurajarea activităţilor meşteşugăreşti  tradiţionale la sate, precum  şi a altor activităţi şi servicii 

neagricole;
• conservarea şi valorificarea creatoare a tradiţiilor satului moldovenesc.

Stimularea exporturilor.
• susţinerea  prioritară  a sectoarelor  economice care au potenţialul  necesar  competiţiei  pe piaţa 

europeană;
• restructurarea exporturilor moldoveneşti în sensul sporirii ponderii produselor care încorporează 

valoare adăugată mare;
• sprijinirea dezvoltării producţiei agricole ecologice;
• elaborarea  unei  politici  de  promovare  la  export  a  produselor  moldoveneşti  inclusiv  pentru 

lărgirea accesului pe pieţele tradiţionale;
• dezvoltarea parteneriatului cu Camerele de Comerţ mixte.

Stimularea dezvoltării tehnologiei informaţiilor.
• adecvarea şi optimizarea structurilor instituţionale la cerinţele societăţii informaţionale;
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• susţinerea dezvoltării parcurilor industriale şi tehnologice;
• susţinerea unui program pentru conectarea la Internet a tuturor instituţiilor de învăţămînt;
• restructurarea programelor de învăţamînt, introducerea "alfabetizarii informatice" în paralel cu 

cea tradiţională.

Protejarea şi exploatarea echilibrată a resurselor mediului.
• creşterea importanţei deciziei de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale;
• evaluarea  "temeliei  ecologice"  şi  fundamentarea  unei  strategii  pe  termen  lung  în  domeniul 

mediului;
• realizarea sistemului de monitorizare integrată a mediului;
• reformarea  sistemului  de  management  al  mediului  conform  reglementărilor  UE  şi 

descentralizarea serviciilor de inspecţie şi protecţie a mediului; 
• întărirea  parteneriatului  transfrontalier  şi  internaţional  cu  instituţiile  similare  din  alte  ţări,  în 

scopul monitorizarii stadiului de implementare a inţelegerilor internaţionale;
• elaborarea  strategiilor  de protejare  a  cetăţenilor  împotriva  calamităţilor  naturale,  accidentelor 

ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic;
• susţinerea autorităţilor locale în scopul reducerii riscurilor de mediu şi a renaturalizării acestuia;
• ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale în ceea ce priveşte gestiunea 

apei,  a  emisiilor  în  aer  şi  sol,  a  deşeurilor  menajere  şi  industriale,  precum  şi  conservarea 
biodiversităţii;

• extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi rezervaţii naturale; 
• întărirea  parteneriatului  cu  organizatiile  neguvernamentale  în  procesul  de  reglementare  din 

domeniu.

O politică fiscală stimulativă.
• reducerea, de ansamblu, a fiscalităţii, în principal a fiscalităţii asupra muncii; 
• scoaterea sistemului de facilităţi fiscale din sfera clientelismului politic;
• adoptarea unui Cod de Etică în domeniul fiscalităţii;
• creşterea capacităţii administrative a instituţiilor de colectare a impozitelor şi taxelor;
• simplificarea sistemului fiscal;
• devansarea creşterii ratei fiscalităţii de către creşterea bazei de impozitare;
• utilizarea  eficientă  a  pîrghiilor  fiscale  în  scopul  ameliorării  comportamentului  economic  al 

contribuabililor;
• eliminarea practicilor  de excedare a cadrului  legal prin acte normative de rang inferior,  care 

promovează discriminări fiscale şi chiar abordări retroactive; 
• reducerea sarcinii nefiscale (contribuţii, tarife şi taxe pentru servicii instituite prin lege);
• creşterea ponderii veniturilor fiscale indirecte în totalul veniturilor fiscale;
• promovarea diferenţiată şi selectivă a controalelor complexe orientate spre reţele infracţionale, 

generatoare de corupţie şi criminalitate economico-financiară. 

Restrîngerea blocajului economico-financiar.
• aşezarea pe poziţii egale a raporturilor dintre stat şi agenţii economici indiferent de forma de 

proprietate şi de mărime;
• identificarea lanţurilor de blocaj şi reducerea acestora;
• soluţionarea litigiilor comerciale prin proceduri amiabile şi arbitrajul comercial;
• respectarea de către stat a tuturor obligaţiilor financiare ce ii revin;
• folosirea pe scară largă a formelor moderne de plata. Corelarea politicii bugetare cu mecanismele 

pieţei :
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• restrîngerea  responsabilităţilor  statului  în  domeniul  economic  şi  transferarea  acestor 
responsabilităţi pieţei libere;

• eliminarea subvenţionării de la buget a pierderilor din economie şi reorientarea acestor fonduri 
către dezvoltarea economică;

• continuarea procesului de descentralizare fiscală;
• transparenţa alocării cheltuielilor bugetare;
• construcţia politicilor bugetare pe programe multianuale;
• analiza  indicatorilor  de  rezultate  după  execuţia  bugetară,  avînd  ca  scop  evaluarea  eficienţei 

cheltuielilor publice, precum şi responsabilizarea ordonatorilor de credite;
• asigurarea fondurilor aferente proiectelor ce se realizează în cofinanţare cu Uniunea Europeană;
• susţinerea proiectelor realizate în baza parteneriatului public-privat;
• orientarea resurselor către investiţii cu potenţial previzibil de finalizare;
• creşterea transparentei  licitaţiilor  ce implică banul public,  eliminarea practicii  de încredinţare 

directă şi de renegociere a contractelor adjudecate;
• reabilitarea instituţională a Curţii de Conturi.

Dezvoltarea liberei competiţii.
• eliminarea  rolului  predominant  al  structurilor  economice  de  stat,  cu  deosebire  în  sectoarele 

primare;
• restrîngerea subvenţiilor şi a ajutoarelor de stat şi utilizarea lor pe criterii economice;
• prevenirea apariţiei cartelurilor, în scopul asigurării liberului acces pe piaţă;
• reglementarea  monopolurilor  naturale,  astfel  încît  ele  să  nu  se  transforme  în  monopoluri 

economice;
• eliminarea practicii de acordare a diferitelor exceptări pentru agenţii economici;
• liberalizarea accesului la informaţii;
• consolidarea pieţelor financiare:
• creşterea rolului operatorilor in dezvoltarea şi reglementarea pieţelor financiare, în promovarea 

de noi produse, tehnici şi pieţe;
• îmbunătăţirea  colaborării  dintre  autorităţile  de  reglementare,  in  scopul  dezvoltării  pieţelor 

financiare;
• implicarea în procesul de privatizare a pieţei moldoveneşti de capital;
• legiferarea fondurilor universale de pensii şi a fondurilor private de sănătate;
• legiferarea pieţei secundare ipotecare;
• activarea fondurilor de investiţii si a fondurilor cu capital de risc;
• tranzacţionarea titlurilor de stat preponderent pe piaţa de capital;
• acordarea, după modelul statelor dezvoltate, de stimulente fiscale pentru investitorii şi emitenţii 

pieţei de capital.

Creşterea stabilităţii si predictibilităţii mediului de afaceri.
• eliminarea barierelor administrative din calea investiţiilor;
• consolidarea liberei concurente;
• privatizarea utilităţilor publice;
• creşterea rolului pieţelor bursiere, monetare şi nemonetare, în dinamica cererii si ofertei;
• compatibilizarea legislaţiei muncii cu economia de piaţă;
• simplificarea  procedurilor  privind  deschiderea  unei  noi  afaceri  şi  îmbunătăţirea  legislaţiei 

falimentului;
• asigurarea transparentei in ce priveşte privatizarea unităţilor economice cu capital majoritar de 

stat;
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• susţinerea  dezvoltării  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii,  inclusiv  prin  valorificarea  maximă  şi 
transparentă a sprijinului extern acordat pentru susţinerea acestui sector;

• anticiparea  şi  minimizarea  riscurilor  investiţionale,  precum şi  distribuirea  efectelor,  in  cazul 
producerii lor, intr-un mod cat mai echitabil intre partenerii sociali;

• soluţionarea pe cale judiciară a contestaţiilor privind controlul fiscal. 

O protecţie socială activă şi selectivă. 
• eficientizarea susţinerii politicilor sociale, cu implicarea tuturor "furnizorilor bunăstării": piaţa, 

familia, societatea civilă, comunităţile locale şi statul;
• creşterea contribuţiei pieţei, a sectorului privat şi a fondurilor private, la stimularea muncii si 

inovării;
• îmbunătăţirea  finanţării politicilor, atît in ceea ce priveşte securitatea socială, cît şi in ceea ce 

priveşte educaţia şi sănătatea;
• redefinirea  indicatorilor  sociali  pentru  cunoaşterea  stării  sociale  a  naţiunii  şi  pentru 

raţionalizarea deciziei;
• organizarea  şi  diversificarea  serviciilor  sociale  la  nivel  naţional  şi  local  pe  principiile 

subsidiarităţii şi complementarităţii;
• combaterea sărăciei şi a marginalizării sociale  prioritar prin muncă şi educaţie;
• promovarea unor masuri active pentru reducerea şomajului, precum şi aplicarea unor programe 

de acompaniament social;
• calcularea indemnizaţiei de şomaj in funcţie de perioada de cotizare şi de nivelul contribuţiei la 

fondul de şomaj;
• accelerarea reformei sistemului de pensii, dezvoltarea fondurilor publice administrate privat şi a 

fondurilor private cu contribuţie voluntară;
• reaşezarea sistemului de pensii, cu respectarea principiului "la vechime in muncă, la contribuţie 

şi calificare egale, pensii egale";
• creşterea efectivă a cuantumului tuturor pensiilor agricultorilor în termeni reali comesurabili cu 

media pe ţară;
• sprijinirea asociaţiilor civice care au ca domeniu de activitate asistenta socială;
• indexarea trimestrială cu rata inflaţiei a salariilor personalului bugetar şi mărirea acestora cu rata 

creşterii economice;
• sporirea autonomiei comunităţilor locale, in vederea îndeplinirii de către acestea a unor obiective 

de politică socială;
• crearea de condiţii pentru realizarea egalităţii de şanse şi a participării sociale a persoanelor cu 

handicap şi a celor provenite din medii defavorizate;
• asigurarea autonomiei  şi  conducerea în sistem tripartit  a Agenţiei  Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă şi a Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale.

Sprijinirea familiei.
• crearea unei structuri instituţionale specializate dedicate familiei; 
• diversificarea stimulentelor acordate familiilor de plasament al copiilor abandonaţi  şi familiilor 

monoparentale;
• mărirea posibilităţilor de creştere şi educare a copiilor preşcolari in unităţi specifice pe nivele de 

vîrstă; 
• aplicarea  şi  diversificarea  programelor  naţionale  privind  planning-ul  familial  şi  respingerea 

violentei in familie şi societate; 
• elaborarea unor programe privind copiii neglijaţi, exploataţi, abuzaţi. 

Susţinerea tinerei generaţii.
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• instituirea unui sistem de micro-creditare pentru tineri, folosind centre de afaceri de suport;
• finanţarea de programe pentru tinerii proveniţi din mediul rural, din orfelinate sau din familii cu 

dificultăţi;
• crearea unui sistem de creditare pentru efectuarea studiilor;
• instituirea  unui  sistem  transparent  şi  accesibil  de  credite  destinate  locuinţelor  pentru  tineri, 

oferite de către piaţa privată;
• eliminarea obligativităţii stagiului militar şi instituirea unei armate profesioniste.

Îmbunătăţirea condiţiei femeii in societate.
• armonizarea  cadrului  legislativ  moldovenesc cu standardele  europene in domeniu participării 

femeii la viaţa socială şi politică;
• susţinerea unor programe educaţionale şi de reconversie profesională pentru femeile aflate in 

şomaj in vederea integrarii/reintegrarii pe piaţa muncii; 
• susţinerea cursurilor de formare antreprenorială pentru femei;
• adoptarea legii privind protecţia maternităţii, familiei şi copilului.

Creşterea eficienţei sistemului sanitar.
• folosirea sumelor colectate pentru sănătate exclusiv in acest scop;
• asigurarea autonomiei reale şi administrarea in sistem tripartit a Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate;
• creşterea cotei alocate de la Bugetul de Stat pentru Ministerul Sănătăţii pînă la nivelul mediei 

est-europene; 
• mutarea  efectivă  a  ponderii  prestaţiilor  medicale  in  mediul  extra-spitalicesc,  cu  accent  pe 

componenta preventivă; 
• crearea unui nou sistem naţional de salvare, astfel  încît  pacienţii din toate zonele să poată fi 

preluaţi de către cea mai apropiată unitate spitalicească; 
• definirea  clara a pachetului  minimal  de servicii  medicale  asigurate la  care să aibă acces toţi 

cetăţenii; 
• legiferarea modalităţilor de stimulare a producţiei autohtone de medicamente, de materiale şi de 

aparatură medicală; 
• extinderea sectorului privat in sănătate în vederea creşterii calităţii actului medical; 
• descentralizarea  coordonării  activităţilor  medicale  simultan  cu  reducerea  personalului  şi 

atribuţiilor Ministerului Sănătăţii; 
• dezvoltarea  rolului  strategic  şi  de politică  sanitară al  Ministerului  Sănătăţii  in  locul  celui  de 

gestiune directă;
• dimensionarea programelor naţionale de sănătate la nivelul cerinţelor şi cuprinderea in aceste 

programe a tuturor persoanelor cu boli cu risc şi incidenţă crescută; 
• derularea  unor  programe  de  sănătate  pentru  populaţia  defavorizată  (persoane  cu  handicap, 

vîrstnici, bolnavi cronici etc. ); 
elaborarea unui program naţional de sprijinire a organizaţiilor neguvernamentale, cat şi a asociaţiilor 
profesionale, care au ca scop promovarea programelor de sănătate. 

Educaţia - şanse egale, calitate, competiţie, performanţă.
• descentralizarea sistemului de învăţămînt; 
• deschiderea şi adecvarea educaţiei la piaţa muncii; 
• restructurarea sistemului de învăţămînt superior conform tendinţelor europene; 
• îmbunătăţirea substanţială a finanţării învăţămîntului;
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• îmbunătăţirea  salarizării  personalului  din  învăţămînt  în  funcţie  de  performanţa  profesională, 
apărarea demnităţii şi prestigiului care se cuvin cadrelor didactice; 

• reabilitarea  sistemului  şcolar  din  mediul  rural  şi  acordarea  de  facilităţi  profesorilor  şi 
educatorilor, pentru a stimula aşezarea acestora la sate;

• dezvoltarea unui sistem al „şcolilor pentru a doua şansă", ca mijloc de luptă contra excluziunii 
sociale;

• acordarea de burse copiilor cu performante şcolare ridicate care provin din familii cu venituri 
modeste; 

• informatizarea şcolilor din mediul rural; 
• prevenirea şi combaterea violentei şcolare, a delicventei juvenile, a consumului de droguri şi a 

prostituţiei in rîndul minorilor.

Promovarea culturii naţionale. 
• susţinerea dezvoltării pieţei culturii;  
• adoptarea unei fiscalităţi stimulative pentru activităţile culturale;
• modificarea legislaţiei sponsorizării pentru stimularea susţinerii activităţilor culturale;
• finanţarea de la buget a unui program de investiţii pentru refacerea instituţiilor culturale;
• lărgirea accesului la programe şi proiecte culturale interne şi internaţionale;
• crearea cadrului juridic necesar armonizării politicilor regionale cu cele naţionale;
• refacerea şi conservarea patrimoniului cultural;
• garantarea respectării dreptului de proprietate intelectuala;
• deschiderea unor noi centre culturale moldoveneşti in marile capitale ale lumii.

Creşterea rolului Bisericii în societate.
• susţinerea  Bisericii  in  derularea  unor  programe sociale,  educaţionale,  caritabile,  de  orientare 

socio-profesională şi formare continuă, in cooperare cu autorităţile publice;
• încurajarea educaţiei religioase în şcoli;
• sprijinirea unor activităţi de reconstrucţie şi de restaurare a spaţiului eclezial;
• încurajarea construirii şi finalizării unor noi lăcaşuri de cult;
• perfecţionarea legislaţiei privitoare la salarizarea integrală de la bugetul de stat a clerului şi a 

unor categorii de personal al Bisericii;
• finalizarea împroprietăririi centrelor de cult sau eparhiale;
• sporirea, inclusiv prin pîrghii fiscale, a rolului social al Bisericii.

Îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.
• recîştigarea  încrederii  cetăţeanului  in  actul  de  justiţie  şi  aplicarea  fermă  a  principiului 

constituţional "NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE";
• garantarea independentei justiţiei fată de influenţele şi imixtiunile politicului;
• înfiinţarea  de  instanţe  specializate  pentru  soluţionarea  proceselor  cu  minori,  precum  şi  a 

proceselor fiscale, comerciale, administrative şi de muncă;
• creşterea eficientei serviciilor de probaţiune judiciară şi reintegrare socială a infractorilor;
• repartizarea  transparentă  a  dosarelor  spre  judecare  către  magistraţi  şi  judecători  în  vederea 

eliminării corupţiei şi a posibilităţii de influenţare a actului de justiţie;
• scurtarea  termenilor  de  judecată,  accelerarea  procedurii  de  punere  in-executare  a  hotărîrilor 

judecătoreşti şi înregistrarea pe banda magnetică a procedurii desfăşurate in sala de judecată;
• garantarea liberului acces la justiţie prin asigurarea gratuită a asistentei juridice pentru persoanele 

cu venituri reduse pentru a împiedică transformarea justiţiei intr-un serviciu de lux;
• informatizarea justiţiei şi debirocratizarea serviciilor auxiliare;
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• creşterea eficientei şi credibilităţii instituţiei Avocatului poporului ca apărător al drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor in raport cu autorităţile publice;

Prevenirea şi diminuarea corupţiei.
• reducerea intervenţiei statului  în economie,  piaţa liberă fiind instrumentul  cel mai  eficace de 

luptă împotriva corupţiei;
• modificarea  legislaţiei  privind controlul  averilor  şi  conflictul  de interese al  aleşilor  locali,  al 

parlamentarilor  şi  al  magistraţilor  şi  judecătorilor  în  vederea  asigurării  primatului  interesului 
public asupra interesului privat;

• asigurarea transparenţei deciziei în viata publică;
• perfecţionarea legii accesului la informaţii de interes public şi aplicarea strictă a acesteia;
• asigurarea  independentei  funcţionale  a  Curţii  de  Conturi  şi  a  altor  structuri  cu  atribuţii  de 

verificare şi control;
• majorarea pedepselor pentru infracţiunile de dare şi luare de mită, trafic de influenţă, primire de 

foloase necuvenite.

Întărirea ordinii publice si creşterea siguranţei cetăţeanului.
• garantarea respectării stricte a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor de către reprezentanţii Politiei;
• realizarea  unei  reale  descentralizări  şi  demilitarizări  a  structurilor  de  poliţie  din  teritoriu  şi 

trecerea acestora in subordinea administraţiilor locale;
• controlarea strictă a frontierelor tării şi ridicarea standardului de reacţie la provocări negative, 

cum sunt traficul de persoane, droguri etc.;
• înfiinţarea in fiecare raion a serviciului de urgenţă ca serviciu desconcentrat;
• stabilirea şi finanţarea standardului minim de calitate pentru serviciul de urgenţă;
• formarea echipelor permanente de intervenţie, care vor opera inclusiv pentru dezastre;
• asigurarea cooperării eficiente cu serviciul medical de salvare.

Întărirea capacităţii administrative. 
• evaluarea şi redefinirea obiectivelor şi funcţiilor autoritarilor publice centrale şi locale in acord 

cu principiul subsidiaritătii;
• corelarea numărului funcţionarilor publici cu necesităţile reale ale serviciilor publice;
• revizuirea legislaţiei privind statutul funcţionarului public;
• adoptarea legislaţiei privind codurile de etică pentru funcţionarii publici;
• redimensionarea numărului ministerelor şi agenţiilor guvernamentale in funcţie de obiectivele 

actului de guvernare şi de resursele financiare disponibile;
•  delimitarea clară de responsabilităţi intre autorităţile publice centrale şi cele locale, limitarea 

serviciilor desconcentrate;
• reevaluarea şi simplificarea procedurilor administrative interne;
• monitorizarea şi evaluarea politicilor publice;
• transferul de autoritate asupra serviciilor publice către autorităţile locale, in corelare cu resursele 

financiare;
•  stabilirea responsabilităţilor consiliului raional, consiliului local, primarului şi delimitarea clară 

a competenţelor acestora;
• crearea si aplicarea unui sistem de evaluare a performanţelor in administraţia publică;
• liberalizarea serviciilor publice locale;
• diminuarea birocraţiei  din cadrul  administraţiei  publice şi  apropierea  actului  administrativ  de 

cetăţean; 
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• sprijinirea, prin acţiuni de consultanţă şi promovare, a operaţiunilor consiliilor locale pe pieţele 
financiare; 

Promovarea interesului naţional in procesul de integrare europeană.
• asigurarea transparentei procesului de integrare europeană;
• redimensionarea instituţională in domeniul integrării europene;
• evaluarea costurilor  integrării,  in scopul  adecvării  ritmului  transformărilor  la  posibilităţile  de 

absorbţie ale sistemului socio-economic;
• fundamentarea strategiei socio-economice durabile a Moldovei pentru perioada de pre-aderare la 

UE;
• dezvoltarea parteneriatului strategic cu statele vecine candidate sau membre UE prin dezvoltarea 

de proiecte comune;
• sprijinirea opţiunilor europene ale statelor vecine pe cale de aderare şi adoptarea unui concept 

politic clar şi transparent privind statutul de ţară vecină a UE;
• adoptarea unui concept politic clar şi transparent privind politica Moldovei în relaţiile cu Ucraina 

şi Federaţia Rusă;
• participarea activă la diplomaţia politică şi economică de stabilizare în Europa de Est;
• măsuri active pentru dezvoltarea şi armonizarea relaţiilor cu diaspora moldovenească.
  

III. Sloganele politice şi electorale ale PLD
1. Pentru edificarea unui stat de Drept!

2. Pentru combaterea corupţiei. Vom stîrpi corupţia în organele Puterii de Stat!

3. Vom reduce sărăcia!

4. Vom promova reforme economice efective pentru Om, dar nu împotriva Omului!

5. Vom crea un mediu investiţional favorabil atît pentru investitorii străini, cît şi cei locali!

6. Vom crea un sistem judecătoresc independent şi incorupt!

7. Vom pleda ca în capul mesei să stea Legea şi Dreptatea şi nu banul şi minciuna!

8. Vom depune toate eforturile pentru reglementarea şi civilizarea procesului de migraţie!

9. Vom urma sfatul înţelepţilor antici: „Te simţi bine în curtea ta, atunci cînd trăieşti bine cu vecinii 

şi cu vecinii vecinilor tăi!”

10.  Vom promova o politică coerentă şi consecventă de integrare în Uniunea Europeană!   

Aşa să ne ajute Dumnezeu!                                                                    
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