Adoptat la Congresul II
din 8 iunie 2002

PROGRAMUL
PARTIDULUI UNIUNEA CENTRISTĂ DIN MOLDOVA

Obiectivele noastre
Noi vrem ca Moldova să aibă nu numai trecut şi prezent, dar şi viitor.
Moldova viitoare noi o vedem ca o ţară liberă şi democratică, cu o economie de piaţă şi cu o
politică socială eficientă.
Noi vrem să facem în aşa fel ca în ţara noastră să se poată nu numai supravieţui, dar şi trăi
normal.
Noi intenţionăm să propunem societăţii o politică pe care o denumim politică a făuririi.
Noi sîntem ferm convinşi şi dorim să facem cunoscut punctul nostru de vedere tuturor
cetăţenilor ţării, că situaţia în Moldova se va schimba în bine numai atunci cînd vom înţelege cu
toţii că nu trebuie să sperăm că cineva va veni de aiurea şi ne va face viaţa îmbelşugată, iar
Moldova – prosperă. Numai noi înşine, mobilizîndu-ne întreaga voinţă, dobîndindu-ne încrederea
în forţele proprii, formîndu-ne obişnuinţa de a aborda de sine stătător şi responsabil propriul destin,
sîntem capabili să facem să renască Moldova.
Principiile noastre
Noi considerăm că politica internă şi externă a statului trebuie să se întemeieze doar pe un
singur principiu: să întreprindă numai ceea ce este în avantajul propriilor cetăţeni. Binele şi
prosperitatea cetăţenilor constituie principalul scop al statului. Trebuie să conştientizăm odată şi
pentru totdeauna, faptul că oamenii constituie principala avuţie a ţării. Numai prin munca şi
inteligenţa lor poate fi renăscută Moldova. Trebuie să ne însuşim temeinic adevărul că "nu
cetăţeanul există pentru stat, ci statul există pentru cetăţean".
Noi sîntem ferm convinşi că statul moldovenesc suveran şi independent este o entitate
temeinică, care va dăinui veşnic. Dezvoltarea statalităţii moldoveneşti, unificarea ţării, păstrarea
integrităţii teritoriale este cea mai importantă sarcină a adevăraţilor cetăţeni, a adepţilor statalităţii
Moldovei şi a patrioţilor ei.
Noi sîntem convinşi că Moldova are nevoie de o putere de stat capabilă să apere cetăţenii săi,
să mobilizeze energia naţiunii pentru soluţionarea problemelor care stau în faţa ţării, să creeze
condiţii pentru dezvoltarea economiei şi culturii, să înfrînte corupţia şi elementele criminale. În
etapa actuală acest lucru va deveni posibil numai după trecerea la un sistem de guvernare a
republicii, preponderent prezidenţial.
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Noi considerăm că eradicarea sărăciei, grija de bătrîni, susţinerea învăţămîntului şi culturii
sînt sarcini de cea mai mare însemnătate pentru stat şi societate.
Noi sîntem convinşi că este necesar nu numai să se acorde sprijin procesului de constituire a
unui "proprietar eficient", dar şi ca acesta să fie apărat contra funcţionarilor corupţi şi criminalilor.
O sarcină la fel de importantă este protejarea lucrătorului salariat contra proprietarilor fără
scrupule, care nu-şi onorează obligaţiile asumate privind plata salariilor şi asigurarea de condiţii
normale pentru muncă.
Noi pledăm pentru crearea unor astfel de condiţii pentru practicarea antreprenoriatului, încît
oamenii energici, cu spirit de iniţiativă şi independenţi să poată munci în linişte şi siguranţă,
fiindu-le mai convenabil să facă business, decît să fure, să înşele statul şi cetăţenii.
Noi pledăm pentru alegerea unui model de dezvoltare a ţării în care garanţiile pentru
proprietatea privată, libera iniţiativă şi concurenţă să coexiste în mod firesc cu necesităţile
spirituale şi etice ale societăţii.
Priorităţile noastre
Ordine la nivelul puterii de stat înseamnă ordine în ţară
Moldova are nevoie de o putere de stat viguroasă, viabilă, responsabilă şi profesionistă.
Se impune crearea unui sistem de guvernare a statului care să permită instituirea ordinii în
ţară, ocrotirea drepturilor şi libertăţilor omului, restabilirea principalelor pîrghii de conducere a
ţării, recîştigarea încrederii cetăţenilor în acest sistem.
Trebuie să înţelegem cu toţii că, în condiţiile în care puterea de stat nu este personificată,
cînd ţara este condusă de un organ al "răspunderii colective", iar la noi – al "iresponsabilităţii
colective", puterea reală aparţine nu statului, ci "grupelor de influenţare" şi clanurilor criminale, ea
fiind împărţită, ca şi pămîntul, în cote-părti, despărţite prin ziduri masive. Aşa se înfăptuieşte şi
conducerea statului – pe cote-părti şi fără vreo responsabilitate. Mai exact spus, partidele îşi
soluţionează problemele folosind tribuna Parlamentului. Consecinţele acestei stări de lucruri sînt
nesfîrşitele confruntări şi perturbări, frecventele remanieri guvernamentale, starea de instabilitate
din economie.
Există doar o singură ieşire din această situaţie – perfecţionarea sistemului de guvernare a
ţării, instituirea unei republici preponderent prezidenţiale. În condiţiile ei, Preşedintele ales de către
întreg poporul va fi învestit cu atribuţii corespunzătoare şi va răspunde personal pentru starea de
lucruri din ţară.
Trebuie să înţelegem că un stat democratic puternic reprezintă garanţia drepturilor şi
libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor.
Statul de drept şi o putere de stat redutabilă şi responsabilă constituie garanţia stabilităţii în
ţară. Asigurarea stabilităţii politice este o condiţie indispensabilă pentru asigurarea stabilităţii
economice şi previzibilităţii. Numai în aceste condiţii populaţia poate avea încredere în autorităţi,
investitorii – în economie, deponenţii – în bănci.
Alegerea Preşedintelui de către întreg poporul, renunţarea la sistemul de alegere a deputaţilor
în baza listelor şi formarea unui Parlament funcţional şi eficient, extinderea împuternicirilor puterii
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executive, selectarea cadrelor pe criteriul profesionalismului şi responsabilităţii – iată principalele
componente ale succesului reformelor în ţara noastră.
Noi recunoaştem compromisul politic drept instrument absolut necesar pentru armonizarea
intereselor diferitelor categorii sociale, pe baza intereselor persoanei şi a intereselor întregului stat.
A sosit timpul faptelor concrete
Noi considerăm că Moldova trebuie să finalizeze procesul afirmării sale în calitate de ţară cu
o economie de piaţă şi cu un sistem democratic. La trecut nu se va mai reveni. Şi dacă lucrurile
stau aşa, este necesar să se renunţe la practicarea retoricii politice, să se înceteze a împărţi
societatea în reformatori şi antireformatori, în "ai noştri" şi "străini". A sosit timpul faptelor
concrete. Noi ne vedem misiunea în a crea în ţară o atmosferă de natură să contribuie la aceea ca
politică şi politicieni să fie judecaţi nu după vorbe, ci după fapte. Pentru noi, crearea de noi locuri
de muncă, atragerea de investiţii în economie, soluţionarea problemelor exportului, construirea de
drumuri, gazificarea satelor, plata la timp a pensiilor şi a salariilor sînt mai importante decît orice
rezoluţii, decît orice programe.
Principiile de bază ale strategiei economice
Principalul obiectiv al politicii economice este demararea procesului investiţional. Pentru
atingerea acestui obiectiv este necesar:
- să se facă pur şi simplu ordine în ţară, să se înăsprească controlul vamal, să se stopeze
accesul mărfurilor de contrabandă în ţară, să se asigure apărarea întreprinderilor funcţionale
contra racketului practicat de funcţionari şi criminali;
- să se diminueze povara fiscală, fără pierderi pentru buget, prin încurajarea trecerii
"businessului subteran" în legalitate;
- să se creeze garanţii pentru o bază legislativă stabilă şi previzibilă, care să încurajeze
investiţiile străine şi cele interne;
- să se asigure susţinerea producătorului autohton, acordîndu-i ajutor să-şi exporte mărfurile şi
protejîndu-l contra concurenţilor neloiali pe piaţa internă;
- să se înfăptuiască reforma bancară, care să stimuleze afluxul de capital în sectorul real al
economiei;
- să se asigure transparenţa şi posibilitatea de executare a bugetului;
- să se constituie un proprietar funciar eficient şi să se creeze infrastructura pieţei funciare.
Societatea civilă. Interacţiunea dintre puterea de stat şi societate
Democraţia este puterea poporului. Pentru a transpune acest principiu în viaţă trebuie create
mecanismele de interacţiuni între putere şi societate. Puterea trebuie să fie controlabilă, amovibilă
şi responsabilă. La rîndul lor, cetăţenii trebuie să conştientizeze, că în timpul campaniei electorale
ei participă la formarea puterii de stat şi că atitudinea lor nepăsătoare faţă de actul votării aduce la
putere demagogi şi flecari, cărora le este indiferentă atît soarta cetăţenilor, cît şi soarta ţării. În
scopul sporirii răspunderii cetăţenilor pentru opţiunea lor şi implementarea în ţară a unui sistem
democratic real, propunem ca în Moldova să se introducă, pentru toţi cetăţenii, procedura
participării obligatorii la votare. Aceasta îl va ajuta, pe fiecare dintre noi, să conştientizeze propria
răspundere pentru starea de lucruri din ţară, pentru alegerea justă a persoanelor cărora le delegăm
dreptul de a se afla la putere şi de a ne conduce.
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Uniunea noastră va acţiona pentru consolidarea partidelor politice şi pluralismului politic în
calitate de condiţii indispensabile pentru edificarea unei societăţi cu adevărat democratice.
Noi vom sprijini orice acţiuni şi orice hotărîri ale Parlamentului, ale Preşedintelui şi ale
Guvernului, precum şi ale partidelor politice, dacă ele vor fi judicioase şi vor fi orientate spre
apărarea intereselor cetăţenilor şi ale ţării.
Noi ne pronunţăm împotriva egoismului şi invidiei politice.
Noi recunoaştem numai opoziţia constructivă. Opoziţia trebuie să-i critice pe cei care se află
la putere, dar ea, totodată, trebuie să propună variante de alternativă pentru soluţionarea
problemelor concrete. Este inadmisibil să te situezi în opoziţie faţă de interesele poporului şi ale
ţării.
Investiţiile în factorul uman
Dezvoltarea potenţialului de muncă, intelectual, moral şi de creaţie al naţiunii este un
obiectiv dintre cele mai importante pentru organizaţia noastră. Ocrotirea familiei şi a copilului, un
sistem de învăţămînt performant, grija pentru sănătatea poporului, o politică tehnico-ştiinţifică bine
gîndită, păstrarea şi dezvoltarea culturii naţionale constituie direcţii prioritare în activitatea noastră.
Soluţionarea problemei transnistrene
Una din cele mai importante direcţii ale activităţii noastre o constituie sprijinirea procesului
de soluţionare a problemei transnistrene, unificarea Moldovei, păstrarea integrităţii teritoriale a
ţării noastre. Noi considerăm că pentru soluţionarea acestor probleme se cer voinţă politică,
perseverenţă, consecvenţă şi disponibilitate pentru compromisuri reciproce.
Politica externă
Pornind de la poziţia geografică şi de la natura factorilor şi intereselor geopolitice, de la
necesitatea integrării europene şi internaţionale, efective şi fireşti, menţinerii şi consolidării
relaţiilor de prietenie şi a unor raporturi economice reciproc acceptabile cu ţările din Vest şi din
Est, avînd în vedere caracterul obiectiv al globalizării proceselor democratice, al sistemelor
economico-financiar şi umanitar, noi considerăm drept o sarcină de cea mai mare importanţă a
politicii externe a statului nostru realizarea principiului constituţional privind neutralitatea
Moldovei, acţionînd pentru recunoaşterea şi materializarea lui cu ajutorul comunităţii
internaţionale.
Noi vedem viitorul Moldovei în cadrul unei Europe unite şi vom acţiona pentru atingerea
standardelor europene în muncă şi în viaţă.
Organele de conducere
Congresul este organul suprem de conducere al partidului. Congresul ordinar se convoacă o
dată la doi ani. Hotărîrea privind convocarea Congresului ordinar se adoptă de către Consiliul
Republican cu cel puţin 3 luni înainte de desfăşurarea lui. Congresul extraordinar se convoacă în
curs de o lună de către Consiliul Republican sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii partidului.
Congresul este o adunare a membrilor de partid desemnaţi ca delegaţi în cadrul conferinţelor
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organizaţiilor judeţene. Congresul se consideră deliberativ dacă la lucrările lui sînt prezenţi 50%+1
din delegaţii desemnaţi.
La lucrările Congresului participă cu vot deliberativ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

membrii Consiliului Republican;
preşedinţii organizaţiilor judeţene;
deputaţii UCM;
preşedinţii filialelor;
membrii Comisiei de revizie;
consilierii judeţeni ai mişcării.

Congresul:
g)
h)
i)
j)
k)

aprobă Programul şi Statutul partidului şi le poate modifica;
alege Consiliul Republican;
alege Comisia de revizie;
desemnează candidatul partidului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
adoptă alte hotărîri.

Consiliul Republican:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Consiliului Republican;
alege vicepreşedinţii Consiliului Republican;
alege membrii Consiliului Politic;
numeşte din membrii săi secretarul executiv;
numeşte membrii Secretariatului;
cooptează în componenţa sa noi membri;
aprobă raportul anual al preşedintelui Consiliului Republican;
aprobă direcţiile de activitate ale Consiliului Republican;
coordonează activitatea fracţiunii parlamentare a UCM;
aprobă candidaturile UCM pentru alegerile parlamentare;
adoptă hotărîri privind crearea organizaţiilor ştiinţifice, economice şi a altor organizaţii de
partid;
creează, în vederea executării funcţiilor sale, organe, comisii, cărora le acordă
împuternicirile necesare;
desemnează şi revocă redactorii organelor de presă ale partidului;
aprobă componenţa staffului electoral şi strategia electorală;
soluţionează alte probleme ce nu ţin de competenţa Congresului.

Din componenţa Consiliului Republican fac parte:
a)
b)
c)
d)
e)

preşedintele Consiliului Republican;
vicepreşedinţii;
conducătorul fracţiunii parlamentare;
preşedinţii organizaţiilor judeţene, preşedinţii filialelor;
membrii aleşi la Congres şi cei cooptaţi prin decizia Consiliului Republican.

Consiliului Republican se convoacă pe măsura necesităţii, dar nu mai puţin de 3 ori pe an.
Şedinţele Consiliului Republican se consideră deliberative dacă la ele sînt prezenţi cel puţin
50%+1 din membrii săi.
Consiliul Politic:
a) elaborează linia politică a partidului, strategia şi tactica campaniilor electorale;
b) asigură activitatea fracţiunii parlamentare;

http://www.partide.md

c) elaborează proiectele ordinii de zi şi proiectele de hotărîri ale şedinţelor Consiliului
Republican;
d) decide desfăşurarea conferinţelor de presă;
e) execută alte funcţii ce nu ţin de competenţa Consiliului Republican.
Din componenţa Consiliului Politic fac parte:
a)
b)
c)
d)
e)

preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Republican;
preşedintele de onoare al UCM;
secretarul executiv al partidului (cu vot consultativ);
conducătorul fracţiunii parlamentare;
membrii Consiliului Politic aleşi de Consiliul Republican.

http://www.partide.md

