
Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Programul electoral 
al Partidului “Patrioţii Moldovei”

După analiza situaţiei politice şi economice din Moldova, precum şi a programelor pre-electorale 
ale  partidelor  politice,  Partidul  politic  "Patrioţii  Moldovei"  a  decis  să  participe  la  alegerile 
parlamentare anticipate care vor avea loc la 11 iulie 2021.

Programul  electoral  al  partidului  politic  "Patrioţii  Moldovei"  diferă  fundamental  de  toate 
programele  partidelor  electorale  propuse  alegătorului  şi  anume,  pentru  prima  dată  în  istoria 
Republicii  Moldova,  alegătorul moldovean singur determina calea dezvoltării  în continuare a 
ţării noastre.

Şi anume: Lansarea şi organizarea unui referendum privind intrarea Moldovei în componenta 
Federaţiei Ruse ca subiect federal separat, menţinând în acelaşi timp statutul de Republică.

Avantajele acestui referendum:

• Integritatea  teritorială  a  Moldovei  (inclusiv  reunificarea  malurilor  stâng  şi  drept  ale 
Nistrului);

• Protejarea valorilor ortodoxe;
• Păstrarea limbii, a istoriei şi identităţii noastre multinaţionale moldoveneşti;
• Posibilitatea de a utiliza tarifele ruseşti pentru resursele energetice;
• Accesul la o imensă piaţă economică fără frontiere, taxe, cote şi restricţii;
• Şi, desigur, toate privilegiile care există în Federaţia Rusă (de la capitalul maternităţii la 

diverse beneficii sociale);

Astăzi facem apel către oamenii din ţara noastră, pentru cei care încă îşi amintesc că Rusia este 
un popor frăţesc pentru Moldova, precum şi Moldova pentru Rusia. Celor care îşi amintesc cum 
am trăit într-un singur stat, cum am doborât fascismul, cum după război ne-am ridicat împreună 
tara ruinata, am construit fabrici, şcoli, spitale şi a. m. d.

Cum împreună l-am trimis pe Gagarin în cosmos, cum am susţinut sportul şi victoria sportivilor 
noştri.

E timpul să ne întoarcem acasă!
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De asemenea, astăzi facem apel la tinerii care îşi asociază viitorul său cu cele mai bune studii din 
lume, cu universităţi de prestigiu şi cu oportunităţi nelimitate de creştere atât culturală, cât şi 
profesională, cu o istorie şi o cultură bogată.

Noi, Partidul Politic "Patrioţii Moldovei", onorând memoria şi istoria statului nostru şi meritele 
domnitorului  Ştefan cel Mare, considerăm că este datoria noastră să ne întoarcem măreţia  şi 
demnitatea de odinioară a ţării  noastre. Suntem siguri că a sosit momentul unei mari  Uniri a 
popoarelor frăţeşti într-un Stat Unic şi facem primul pas către această unificare.

E timpul să ne întoarcem acasă!
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