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PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI ”FORȚA MOLDOVA” 

 

 

PREAMBUL 

(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi 

indivizibil. (Constituția României, art. 1, alin. (1)); 

 Primele două obiective ale Partidului ”FORȚA MOLDOVA„, prevăzute în Statut 

sunt: 

1) apărarea și promovarea valorilor naționale și a  interesului național; 
 

2) apărarea suveranității naţionale, independenţei şi unității statului, 

integritatății teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei 

constituţionale; 

 

 

10 MĂSURI PENTRU ROMÂNIA 

 

1. Reducerea sau chiar renunţarea la pragul electoral, pentru a da o 

şansă partidelor mici şi candidaților independenţi, ar genera alternative politice 

sănătoase și ar contribuila reformarea clasei po,litice actuale; Eliminarea 

pragului electoral pentru coaliții ar stimula partidele mici să realizeze 

alianțe politice și electorale, care să constituie o alternativă politică viabilă 

pe plan local și național. 

 

2. 300 (treisute) de parlamentari, fără imunitate, pentru 

implementarea referendumului din 2009; Dacă trecerea la Parlamentul 

unicameral ar necesita modificarea Constituţiei, condiție imposibil de realizat pe 
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termen scurt, reducerea numărului total de parlamentari la 300 și  limitarea 

imunităţii parlamentare doar la declaraţiile politice este posibilă de realizat 

imediat, prin lege organică 

 

3. 2 (două) tururi de scrutin pentru alegerile locale; Alegerea 

primarilor într-un singur tur de scrutin perpetuează, pe termen nelimitat, corupţia 

şi incompetenţa în administraţia publică locală; Practic cele două partide ”mari”  

au monopolul primarilor şi deşi mulţi dintre primari sunt incompatibili şi/sau cu 

dosare penale vor fi realeşi într-un singur tur de scrutin cu doar15-20 %, din 

voturile electoratului, adică practic fără legitimitate politică. 

 

4. Anularea mandatelor aleşilor traseişti; Traseimul politic este o boală 

veche a politicii româneşti şi a creat partide false, care nu au participat niciodată 

la alegeri. Dacă anularea mandatelor parlamentarilor traseişti este imposibilă, 

fără modificarea Contituţiei, în schimb anularea mandatelor aleşilor locali, care 

au migrat, la alte partide, pe baza Ordonanţei OUG 55- 2015, este posibilă. 

Aceşti consilieri şi primari trebuie să-şi piardă imediat mandatele, cum cere de 

altfel o decizie a Curţii Constituţionale;  

 

 

5. Avocat al Poporului neutru şi competent; Pe termen scurt, Victor 

Ciorbea, impus de USL în această funcţie, care are o prestaţie penibilă şi 

ruşinoasă devenind Avocatul Infractorilor dar n-a suflat un singur cuvint în cazul 

tragediei de la "Colectiv",  trebuie imediat demis şi înlocuit! Pe termen lung 

trebuie modificată Legea nr. 35/1997 - Avocatul Poporului, pentru a asigura 

independență și neutralitate instituției; 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6lKn6zuPJAhVF7w4KHajHBDMQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.avp.ro%2Flinkuri%2Flege35.pdf&usg=AFQjCNFDD0T06vOO9zTbegD8MwcrXfKpdQ&bvm=bv.110151844,d.ZWU
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6. Recuperarea prejudiciilor, de la infractori; Trebuie aplicată imediat, 

în legislaţia românească,  Directiva Europeană, de confiscare extinsă a averilor 

ilicite. Prea mulţi infractori scapă din închisoare, după câteva luni sau maxim 

câţiva ani şi îşi consumă averile furate în paradisuri fiscale, în lux şi opulenţă, 

sfidând poporul român;  

 

7. Protejarea luptei anticorupţie şi al DNA; Trebuie imediat respinse de 

către Parlament toate inţiativele legislative, introduse pe sub masă de către 

lobby-ul infractorilor, cu scopul de a slăbi legislaţia anticorupţie şi de a şubrezi 

sau chiar desființa DNA;  

 

8. Vot electronic; Votul electronic este singura modalitate modernă de vot la 

distanţă, care asigură şi secretul opţiunii. Votul electronic ar rezolva problema 

votului compatrioţilor noştri  din diaspora dar ar putea fi folosit şi de cetăţenii , 

care locuiesc în România, la toate tipurile de alegeri. Uniunea Europeană tocmai 

a adoptat recent o directivă de încurajare a votului electronic, în toate ţările 

europene;  

 

9.Eliminarea politicienilor corupţi; Parlamentul trebuie să reia votul în 

cazul tuturor politicienilor , care s-au ascuns de rigorile legii, în spatele imunităţii 

parlamentare, pentru a-i da pe mâna Justiţiei. Parlamentul trebuie de asemeni să 

elimine, din rândurile sale, politicienii incompatibili iar toţi cei certaţi cu legea 

trebuie împiedicaţi, prin lege, să mai candideze, la următoarele alegeri; 

 

10. Maxim 2 (două) mandate, pentru aleşi; Limitarea numărului de 

mandate pentru parlamentari, primari, consilieri locali şi judeţeni va limita 

fenomenul corupţiei, care este favorizat de perpetuarea unor politicieni 
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compromiși , în scaunele aleşilor, prin corupţie şi mită electorală. Aplicarea 

acestei prevederi ar da o şansă tinerilor şi ar reforma clasa polittică. 

 

 

 

 

10 MĂSURI PENTRU MOLDOVA 

PREAMBUL:  Moldova este parte integrantă a României și parte 
a Europei; 

Moldova este cea mai săracă provincie istorică a României și cea mai neglijată 

de toate guvernele în ultimii 25 de ani. Moldova, trebuie să-și recapete statutul, 

pe care-l merită, prin conectarea sa la civilizația și prosperitatea europeană! 

I. Mai întâi ne organizăm și pregătim oamenii 

 

1. Susținem regionalizarea, care pentru noi înseamnă o largă 

autonomie financiară și nicidecum autonomie teritorială; 

Prin regionalizare,  provinciile istorice ale României, deci inclusiv Moldova,  

vor beneficia de o largă autonomie financiară, gospodărindu-și mai eficient 

resursele bănești, pe plan local. Regionalizarea înseamnă mai mulți bani 

la dispoziția  comunităților locale, adică mai mulți bani pentru cetățeni; 

 

2. Depolitizarea completă a funcției  publice și reducerea 

birocrației; Regionalizarea poate însemna dispariția direcțiilor 

deconcentrate ale ministerelor, atribuite tradițional clientelei politice locale; 

Crearea  unui corp local de funcționari publici, format din tineri bine 

pregătiți, va conduce la eficientizarea și  profesionalizarea administrației 

publice locale; 
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3. ”Școală politică”, pentru tineri moldoveni; Moldova este 

marginalizată politic și datorită faptului că n-a avut decât doi Prim-miniștri, 

în decurs de un secol adică  Petre Carp, în 1912 și Mihai Răzvan 

Ungureanu, pentru două luni și jumătate, în 2012! O altă realitate foarte 

tristă  este că miniștrii moldoveni din guvernele postdecembriste nu numai 

că au dezamăgit dar chiar au făcut Moldova de râs, prin corupție și 

incompetență. De aceea este necesară profesionalizarea clasei politice, 

din Moldova, prin atragerea tinerilor competenți și onești în politică și 

educarea lor pentru a-i lansa, cu succes, mai întâi pe plan local și apoi în 

politica națională; 

 

4. Tinerii să muncească acasă, pentru țara lor; Moldova are un 

tineret educat și forță de muncă calificată, care trebuie să muncească cât 

mai aproape de familile lor. Rezolvarea problemei salarizării și apropierea 

acesteia de nivelul european, prin atragerea investițiilor străine și în 

special a  marilor  corporații, va spori atractivitatea Moldovei pentru fiii ei! 

Deci muncă la standarde europene și salariu european! 

 

II. Obținem banii necesari investițiilor 

5. Mai mulți bani europeni; Ca o consecință directă a regionalizării 

Moldova va deveni regiune de tip NUTS 1 ( major socio-economic 

region) și va putea beneficia direct de mai mulți bani europeni, mai ales 

prin fondurile de coeziune. În strânsă legătură cu regionalizarea și 

pregătirea resurselor umane este crearea unui corp de specialiști în 

Managementul proiectelor, adică oameni care să aducă bani 

europeni pe  proiecte dar mai ales să implementeze proiecte! 
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III. Abordăm problemele  elementare ale civilizației 

 

6. AUTOSTRADĂ  PENTRU MOLDOVA;  Partidul ”FORȚA  

MOLDOVA” va milita permanent pentru îmbunătățirea infrastructurii 

regiunii Moldova, un element esențial de infrastructură, pentru Moldova, 

fiind Austrada Ungheni-Iași- Tg. Mureș, care va conecta Moldova, direct 

și rapid la Europa; 

 

 

7. Canalizare în fiecare comună, din Moldova; Mai mulți bani 

europeni , înseamnă rezolvarea unei probleme elementare de civilizație 

adică apă curentă și canalizare, în fiecare comună! Asfaltul, Banii și 

Canalizarea înseamnă A, B, C-ul civilizației! 

 

IV. Dezvoltăm Moldova 

 

8. Oportunități de afaceri și locuri de muncă acasă; O 

consecință directă a primelor șapte puncte din program va fi realizarea 

unor investiții noi și serioase în zonă și crearea de locuri de muncă 

retribuite la nivel european; 

 

9. Revigorarea turismului în Moldova; Moldova beneficiază de un 

imens  potențial turistic cu peisaje alpine unice, de un patrimoniu natural 

deosebit și mai ales are mănăstirile, din nordul Moldovei, monumente 

istorice, arhitectonice, culturale și religioase, unice în Europa, unele dintre 

ele fiind în patrimoniul UNESCO. Turismul, în general și turismul 

ecumenic, în special, se poate dezvolta foarte mult ca o consecință directă 

a primelor șapte puncte din progam; 
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V. Întărim relațiile economice și culturale cu frații de peste 

Prut 

10. Moldova poate milita pentru România Mare, parte a 

Europei; Prelungirea Autostrăzii Tg. Mureș-Iași-Ungheni, până la 

Chișinău, va înlesni contactele economice și culturale între cele două 

state surori și va  facilita eforturile de aderare a Republicii Moldova, la 

Uniunea Europeană deschizând astfel drumul unirii fraților de pe cele 

două maluri ale  Prutului,  în Europa! Ar fi extraordinar de frumos ca 

centenarul Marii Unirii, din 2018, să ne găsească uniți în Europa! 

 

 


