Promisiunile electorale vs atribuțiile președintelui
Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020
Semaforul promisiunilor electorale

Platforma electorală a candidatului desemnat de Partidul
Nostru (PN) la funcția de președinte, Renato Usatîi,
conține 12 promisiuni electorale, dintre care mai puțin de
jumătate corespund atribuțiilor prezidențiale.

VIZIUNE

Moldova – eliberată de sistemul mafiotic corupt

”Puterea e în adevăr !”

12 promisiuni electorale
5 promisiuni sunt conforme
funcției de președinte
4 promisiuni nu sunt conforme
atribuțiilor, iar alte 3 presupun
implicarea altor autorități

42%
33%

Neconformă

25%

Candidatul Renato Usatîi vine cu o viziune axată pe lupta
etapizată împotriva corupției. Prima etapă se referă la
dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor
parlamentare anticipate, urmată de reforma administrației
publice. Cea de-a doua etapă prevede lichidarea Centrului
Național Anticorupție (CNA) și înființarea unei noi entități cu
atribuții similare.

CONCLUZII GENERALE
Platforma electorală a candidatului Renato Usatîi conține
promisiuni din domeniul politicii interne și externe specifice
mandatului Președintelui, dar și promisiuni care depășesc
atribuțiile prezidențiale, în domenii de intervenție legate de
lichidarea CNA, relansarea economiei prin implicarea
tinerilor, reforma administrației publice prin lichidarea
raioanelor.

Parțial conformă
Conformă

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile din platforma electorală oficială a candidatului, publicată pe
pagina sa web în raport cu atribuțiile președintelui, consemnate în Constituția Republicii Moldovei și alte legi. În
dependență de nivelul de conformitate, promisiunile au fost divizate în trei grupuri, corespunzătoare următoarelor
calificative:
Conformă

Parțial conformă

Neconformă

Acest produs a fost realizat de Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”
cu sprijinul Fundației SOROS MOLDOVA.
Opiniile exprimate aparțin ADEPT și nu reflectă neapărat poziția Fundației.

PROMISIUNILE CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI *
Cinci dintre promisiunile prezentate, sunt conforme funcției de președinte și se referă la atribuțiile
constituționale privind politica internă și externă.
*Promisiunile conforme atribuțiilor constituționale ale președintelui au fost separate după cum urmează: politică internă, politică externă,
apărarea țării și securitate națională și atribuții ceremoniale.

Politică Internă

Politică Externă

1. Semnarea primului decret în calitate de președinte
cu privire la dizolvarea actualului parlament;
2. Elaborarea planului de modernizare a Moldovei și
restabilire a economiei naționale distruse care va
modernizarea
viza
infrastructurii
inclusiv
transportului, planul va fi realizat în paralel cu
planul de restabilirea de urgență a învățământului
tehnic;
3. Inițierea proiectului național ”Orașul Vinului” pe o
suprafață de câteva zeci de hectare pe care vor fi
prezenți toți producătorii de vin din țara noastră.

4. Promovarea politicii externe corecte în ceea ce ține de
realitățile cu țările vecine – Ucraina și România;
5. Colaborarea în interesele Moldovei atât cu Vestul și cu
Estul.

PROMISIUNILE PARȚIAL CONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Trei promisiuni pot fi inițiate și susținute de către președinte, dar realizarea lor presupune o colaborare
strânsă cu Guvernul și Parlamentul.

Rezerva de cadre
pentru salvarea Moldovei
1. Pledarea pentru înființarea în Parlament și Guvern
a unor departamente ale tineretului pentru ca
aceștia să se ocupe de rezolvarea problemelor
reale

Oficii de Consultanță în centrele raionale
3. Inițierea deschiderii în toate centrele raionale din
Republica Moldova a oficiilor de consultanță pentru
cetățenii din țară și din diasporă care vor dori să-și
investească banii.

Reglementarea transnistreană
2. Soluționarea conflictului doar după realizarea
reformelor care vor oferi o dezvoltare
social-economică a localităților de pe malul drept
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PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Patru promisiuni electorale depășesc mandatul președintelui, în conformitate cu constituția Republicii
Moldova

Combaterea corupţiei
1. Înființarea unei instituții de forță pentru combaterea
corupției
numită
deocamdată
convențional
”Mossadul moldovenesc”
2. Lichidarea Centrului Național Anticorupție

Ipotecă fără dobândă
4. Implementarea
proiectului
elaborat
privind
acordarea locuințelor accesibile tinerilor specialiști
prin intermediul ipotecii fără dobândă

Lichidarea sistemului
de administrare raională
3. Lichidarea sistemului de administrare raională iar
banii economisiți vor fi direcționați spre dezvoltarea
orașelor și satelor.
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