PROGRAMUL ELECTORAL
al Mişcării Profesioniştilor "Speranţa-Надежда"
pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019
Mişcarea Profesioniştilor Speranţa-Надежда are ca obiectiv doar un singur scop:
STOPAREA GENOCIDULUI MOLDOVENILOR.
Considerăm că dacă nu vom Stopa Genocidul care persistă la noi în Republica
Moldova atunci ceea ce a fost stipulat în Raportul ONU va avea loc şi anume pînă în
anul 2100 Republica Moldova va dispărea de pe Harta Lumii deoarece în ea vor locui
mai puţin de 1.900.000 de cetăţeni, ceea ce va duce la imposibilitatea de a rezista ca
Stat din punct de vedere social-economic.
Pentru a STOPA GENOCIDUL, Mişcarea social-politică va promova în următorul
Parlament următoarele puncte:

1. Lupta cu Corupţia
Corupţia ne ucide ca Neam!
Corupţia ne va ucide şi ca Ţară!
Anume din cauza Corupţiei la nivel de Stat cetăţenii R. Moldova sunt supuşi pieirii.
Anume din cauza Corupţiei nu ajung bani în bugetul de Stat pentru aşi onora
obligaţiunile consfinţite în art. 47 din Constituţia R.M care garantează un trai decent
pentru toţi pensionarii, invalizii, copii, studenţii ş.m.
Noi nu mai avem mult timp la dispoziţie pentru a lupta cu Corupţia aşa precum sa mimat
pînă în prezent cu aşa numitele reforme. Avem nevoie de măsuri radicale.
Deaceea vom promova în următorul Parlament, ca pentru Corupţie la nivel de Stat să
fie aplicată pedeapsa cu moartea şi confiscarea averii dobîndite ilegal pînă la generaţia
a III (sau chiar pînă la cumătri).
Modul în care va fi efectuată executarea va fi una nemaiîntîlnită şi care nu a fost folosită
pînă în prezent de nici un Stat în care pînă în prezent se foloseşte pedeapsa capitală.
Şi anume după ce coruptul X va fi condamnat de ultima instanţă şi anume de Curtea
Supremă de Justiţie, condamnatul va fi anesteziat şi organele lui vor fi donate altor
cetăţeni care au nevoie de ele pentru a supravieţui. În aşa fel scăpînd de un corupt noi

vom salva cîteva vieţi a altor bieţi moldoveni care au nevoie urgent de organe. Va fi
interzis categoric ca organele condamnatului să fie vîndute, doar donate şi doar
cetăţenilor Republicii Moldova.
În războiul contra Corupţiei nu există compromisuri, sau ea ne va destruge ca Neam şi
ca Ţară, sau noi îi vom lichida pe Corupţi!!!

2. Lupta contra Crimelor Economice
Pentru crime economice trebuie să fie înăsprită pedeapsa şi anume să fie pînă la 101
ani de închisoare. Aşa precum se practică şi în alte state dezvoltate pentru crime
economice. Numai aşa vom putea impune pe cei care au realizat o crimă economică să
aducă înapoi în Republica Moldova banii depozitaţi prin conturile bancare din
străinătate şi firme offshore.

3. Legea STOP GENOCIDULUI MOLDOVENILOR
Toţi pensionarii, invalizii, copii pînă la 18 ani şi studenţii să obţină de la Stat pensie,
indemnizaţie, alocaţie, bursă, cel puţin la nivelul minimului de existenţă (care în mediu
pentru anul 2018 a fost în sumă de 2.072 lei 60 bani). Şi după aceasta de făcut tot
posibilul ca cetăţenii să obţină acel trai decent care este prevăzut în Constituţie şi
anume după standartele Uniunii Europene suma minimului traiului decent constituie
60% din salariul mediu pe economie. Rezultă că pentru anul 2019 coşul minim pentru
un trai decent este de 3.690 lei (60% din 6150 lei), anume aşa se prevede în Constituţia
RM că trebuie să primească pensionarii - pensii, invalizii - alocaţii, copii pînă la 18 ani indemnizaţii şi studenţii - burse. Pentru acest obiectiv vom lupta pînă la capăt!!!

4. Dezvoltarea economie
Suntem obligaţi să folosim ceea ce am moştenit de la strămoşi, cernozeomul nostru,
aurul nostru. Vom promova agricultura ecologică. Noi nu trebuie să punem accent pe
producerea cantitativă a produselor agricole, dar pe producerea calitativă, naturală, bio,
ecologică. Anume aşa produse sunt astăzi întrebate cu o concurenţă foarte mică şi în
acelaşi timp de cîteva ori mai scumpă în comparaţie cu produsele neecologice.
Totodată în aşa fel investind în agricultură vom crea noi locuri de muncă şi vom reduce
exodul masiv din Ţară care există în ultimii ani. În acelaşi timp mulţi cetăţeni plecaţi
peste hotare care sunt familiarizaţi cu agricultura ecologică din alte state vor reveni
acasă ca să pună pe roate afaceri în domeniul agricol la ei acasă şi pe pămîntul lor
roditor.

5. Amnistierea tuturor deţinuţilor, în afară de pedofili, ucigaşi şi
comercianţi de droguri
Anume în aşa mod vom elibera închisorile supraîncărcate cu deţinuţi, pentru a oferi
locul celor care de fapt merită să ajungă acolo dar nu au ajuns pînă în prezent, mulţi
poliţişti, procurori, judecători, politicieni, miniştri şi alţii. Anume prin eliberarea deţinuţilor
din închisori vom economisi mulţi bani pe care altfel am fi nevoiţi săi cheltuim pentru
construcţia altor închisori noi. Considerăm că va fi mai bine dacă procurorii, poliţiştii,
judecătorii, politicienii, miniştrii vor sta tot în aşa condiţii cum au stat pînă în prezent zeci
de ani toţi deţinuţii din Republica Moldova, în închisori cu condiţii inumane!
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6. Lichidarea Partidelor Politice
Lichidarea Partidelor Politice care în urma alegerilor au obţinut mai puţine voturi decît
membrii oficial înregistraţi al partidului şi lichidarea partidelor politice care nu participă la
alegeri timp de două scrutine electorale.

7. Intentarea dosarului penal privind Miliardele Furate din Sistemul
Bancar din Republica Moldova
Iniţierea, insistarea şi lupta cu organele statului care sunt obligate să deschidă un dosar penal sub
denumirea Miliardele Furate din Sistemul Bancar al R. Moldova. Depistarea tuturor persoanelor
implicate în jaful bancar, condamnarea lor şi sechestrarea averii dobîndite ilicit.
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