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

Candidatul desemnat de Blocului electoral Unirea (BeU),
Dorin Chirtoacă, a prezentat un program electoral simplist
prin care promovează Unirea Republicii Moldova cu
România. Nicio promisiune electorală din cele 3 incluse în
program nu corespund mandatului funcției de președinte.

VIZIUNE

Unirea Republicii Moldova cu România...

”Unirea pentru toți!”

3 promisiuni electorale
0 promisiuni corespund
atribuțiilor președintelui
0%

0%

Obiectivul cheie al platformei electorale este unirea Republicii Moldova cu România, care este prezentată drept unica
soluție pentru asigurarea prosperității, păcii și securității
Republicii Moldova. Avantajele unirii sunt promovate prin
exemple ce demonstrează că standardele de viață și
perspectivele de dezvoltarea ale României sunt net superioare celor existente în Republica Moldova. Ajuns în
funcția de președinte, candidatul promite că va organiza
alegeri parlamentare anticipate, pentru realegerea unui
Parlament care să susțină ideea unirii. Termenul de realizare a actului unirii nu ar depăși un an de zile din momentul
existenței concomitente a unui președinte și a majorității
parlamentare, care să susțină ideea unionistă.

CONCLUZII GENERALE

100%

Realizarea promisiunilor făcute de candidat este imposibilă
fără existența unei majorității parlamentare, care să susțină
ideea unionistă, dar și a unor circumstanțe internaționale
favorabile

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.

PROMISIUNI NECONFORME
ATRIBUȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE PREȘEDINTELUI
Ofertele electorale ale candidatului nu corespund atribuțiilor președintelui, îndeplinirea eventuală a
acestora depind în mare parte de România și de organizațiile internaționale

Unirea cu România
1. Promovarea Unirii cu România
2. Asigurarea păcii și securității prin NATO

3. Asigurarea prosperității în cadrul UE

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.

