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

Platforma electorală a candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Tudor Deliu, conține 17 angajamente care corespund mandatului președintelui unui stat
parlamentar.

VIZIUNE

Moldova -un stat al oamenilor și pentru oameni

“Tudor Deliu: Competent,
Curajos, Devotat”

17 promisiuni electorale
100 % promisiuni conforme
atrubuțiilor cons�tuționale ale
președintelui
0%

0%

100%

Obiectivul general al candidatului este readucerea țării la
normalitate, prin rezolvarea principalelor probleme cu care
se confruntă societatea, inclusiv prin consultarea cetățenilor
în cadrul referendumurilor naționale. Viziunea candidatului
asupra viitorului țării nu este una nouă, fiind promovată și de
către formațiunea pe care o reprezintă în perioada sa de
guvernare.

CONCLUZII GENERALE
Oferta candidatului pornește de la atribuțiile reduse ale
șefului, care doar consfințește acțiunile Parlamentului,
Guvernului și instituțiilor de autoadministrare a justiției.
Platforma candidatului este una realistă și cu probabilitate
mare pentru a fi realizată în condițiile actuale de guvernare
ale Republicii Moldova.

Neconformă

Parțial conformă
Conformă

Metodologia aplicată: Au fost analizate promisiunile electorale prezentate în 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
Promisiunile electorale ale candidatului corespund 100% atribuțiilor constituționale ale președintelui.
Majoritatea promisiunilor sau 70% se încadrează în atribuțiile ce vizează politica internă a statului.

Politică externă

Politică internă
1. Apărarea democraţiei, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
2. Garantarea suveranității, independenței naționale,
unității şi integrității teritoriale a țării;
3. Respectarea drepturilor minorităților naționale;
4. Consultarea cetățenilor prin referendum în cele mai
importante probleme ale societății;
5. Respectarea cu strictețe a principiului separării puterii
de stat în puterea legislativă, puterea executivă şi
puterea judecătorească şi conlucrarea cu acestea;
6. Adresarea mesajelor către Parlament şi NAȚIUNE cu
privire la principalele probleme din societate de ordin
politic, economic, social şi unitate națională;
7. Exercitarea eficientă şi plenară a dreptului de inițiativă
legislativă în vederea promovării intereselor cetățenilor;
8. Revenirea la administrarea politică a statului prin
susținerea pluralismului politic şi bazată pe norma
constituțională bazată pe norma constituțională;
9. Susținerea unei reforme autentice în justiție pentru
consolidarea statului de drept;
10. Promovarea în cadrul autorității judecătorești pe
principiul de profesionalism, integritate şi vegherea cu
stricteţe a acestora;
11. Promovarea unei reforme complexe şi profunde de
modernizare a administraţiei publice centrale;
12. Susţinerea reformelor în administraţia publică locală în
vederea consolidării autonomiei şi descentralizării

13. Promovarea unei politici externe inteligente în interesul
statului;
14. Relansarea procesului de Integrare Europeană
15. Asigurarea unei diplomaţii competente, curajoase şi
devotate

Apărarea țării și securitatea națională
16. Asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice
17. Demilitarizarea regiunii din stânga Nistrului
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