Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Programul electoral
al Partidului Unităţii Naţionale

PUN este un partid unionist, pro-european şi pro-NATO care candidează cu obiectivul politic
clar de a accede în Parlamentul R. Moldova şi de a fi parte din arcul guvernamental prooccidental care va aduce bunăstare şi reforme profunde ale statului. Programul electoral al PUN
este construit în jurul obiectivului Unirii R. Moldova cu România şi urmăreşte modernizarea ţării
atât la nivelul reformării instituţiilor şi sistemului de justiţie, cât şi în ceea ce priveşte unificarea
şi conectarea infrastructurii, sistemului medical, sistemului de învăţământ, sistemului de
comunicaţii cu România şi UE.
Unirea este un drept istoric şi etnic. Viitorul Parlament are o singură misiune istorică: votarea
Unirii cu România! Programul electoral al PUN are 10 puncte privind unificarea, printre care
constituirea unui Minister al Reunirii cu România care să gestioneze acest proces:
1. Soluţionarea marilor dosare de corupţie prin conectarea la sistemul de justiţie al
României şi al UE; Justiţia trebuie să fie independentă, iar toţi cei care au jefuit R.
Moldova trebuie să răspundă în faţa legii şi să restituie banii statului;
2. Unificarea sistemului de salarizare şi asistenţă socială: salariul minim pe economie – 10
mii MLD; indemnizaţie lunară unică pentru copii – 1,5 mii MLD; pensie minimă – 4 mii
MLD;
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3. Obţinerea independenţei energetice prin conectarea la sistemul energetic din România;
4. Modernizarea şi ajustarea sistemului medical;
5. Unificarea Infrastructurii cu România: autostrăzile Unirii Chişinău–Iaşi; Chişinău–
Bucureşti; Bălţi–Suceava; Cahul–Constanţa; dar şi Autostrada Giurgiuleşti–Naslavcea;
construcţia ecartamentului feroviar european;
6. Unificarea sistemului de educaţie, cercetare, cultură, tineret şi sport;
7. Construcţia parcurilor de prelucrare a produselor agricole în zona frontalieră pe Prut;
8. Conectarea la sistemul de comunicaţii şi infrastructură digitală din România;
9. Orientare externă spre Vest: împreună cu România, UE şi NATO;
10. Revenirea la judeţe şi descentralizarea administrativă pentru cetăţeni.
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