Măsuri PRO învestirea unui Guvern anti-criză
Republica Moldova a fost adusă într-o criză morală, economică și sanitară profundă.
Republica Moldova a ajuns în izolare internațională, iar sărăcia a atins cote
îngrijorătoare în ultimul an.
Constatăm pierderea legitimității guvernării în condițiile în care:
Guvernarea a eșuat în gestionarea crizei sanitare. Statistici controversate, lipsa
unor analize, dinamică negativă în contracararea pandemiei, zero soluții, reglementări
întârziate, nepotrivite și nesocotite.
Guvernarea acționează în numele statului, dar în interesul exclusiv al unei
singure persoane – președintele Dodon. Moldova este administrată prin ignoranța
unui grup de personaje fără verticalitate și viziune. Guvernul și Parlamentul au fost
transformate în instrumente de luptă politică, fiind excluse din procesul de luare al
deciziilor.
Guvernarea a adus Republica Moldova în izolare internațională. Guvernul a
deraiat de la cursul european al țării. Angajamentele Republicii Moldova au fost
reinterpretate în formula fantasmagorică de politică externă echilibrată.
Guvernarea a uitat că Republica Moldova este un stat populat de oameni.
Guvernul actual se îngrijește numai să capete bani la buget pentru proiectele
electorale ale președintelui socialist. De la declanșarea situației de urgență, nu a fost
implementată nicio măsură reală de susținere a afacerilor mici și mijlocii, a șomerilor
sau a părinților cu copii minori, etc. Cetățenii sunt speriați și intimidați atât, încât să
ajungă să se bucure de pensii și salarii ca de o mare performanță administrativă.
Falimentul definitiv al statului de drept. Pe bandă rulantă, sunt eliberați de
pedeapsă hoți condamnați de instanțe, iar justiția se face la voia boierului conform
indicațiilor politice. Actul justiției a fost substituit de minciuni și propagandă. Libertatea
de expresie se permite în anumite locuri și conform liniilor roșii stabilite de sus.
Luând act de iresponsabilitatea și incapacitatea probată a Guvernului de a administra
țara,
Partidul politic PRO MOLDOVA înaintează 5 măsuri pentru Guvernul anti-criză:

1. Susținerea și buna organizare a sistemului sanitar, precum și rezolvarea
problemelor conexe.
a. Crearea Ministerului Sănătății și reformatarea Agenției Naționale de
Sănătate Publică în vederea asigurării unei bune administrări a sistemului de
sănătate;
b. Adoptarea proiectelor care să asigure testarea sistematică a tuturor
colaboratorilor medicali, testarea masivă a populației, modificarea articolului 9
din legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală;

c. Revizuirea protocoalelor de tratament și determinarea răspunsului imun
al populației la COVID-19, asigurarea instituțiilor medicale cu medicamente și
echipamente de protecție conforme standardelor de calitate;
d. Elaborarea unor reguli lizibile și corecte pentru reducerea ratei de
infectări în țară.

2. Susținerea mediului de afaceri în vederea evitării falimentului masiv al
antreprenorilor și reducerea drastică a locurilor de muncă în țară.
a. Susținerea financiară pentru întreprinzători se acordă până la 31
decembrie 2020 și crearea Fondului anti-criză;
b. Adoptarea unui program complex de susținere a mediului de afaceri
pentru 2020, care să prevadă scutirea de obligația rambursării în cazul în care
sunt păstrate 100% locurile de muncă;
c. Plafonarea salariilor demnitarilor de stat, exceptând aleșii locali, până la
nivelul salariului mediu pe economie pentru anul 2019;
d. Aplicarea clauzei de forță majoră din oficiu pentru antreprenorii a căror
activitate a avut de suferit în urma măsurilor impuse de starea de urgență;
e. Se suspendă achizițiile publice și cheltuielile capitale pe perioada 2020;
f. Scutirea de plata impozitului pe venit pentru anul 2020 a antreprenorilor
activitatea cărora a fost sistată în perioada stării de urgență.

3. Măsuri sociale
a. Amnistia pentru sancțiunile aplicate abuziv pe perioada stării de urgență;
b. Acordarea cu titlu de excepție a pensiei anticipate pentru limita de vârstă
în 2020;
c. Aplicarea unui set de măsuri de susținere financiare a părinților cu copii
până la vârsta de 12 ani pentru perioada sistării activității instituțiilor preșcolare
și școlare;
d. Extinderea acordării ajutorului de șomaj până la 31 decembrie 2020
pentru persoanele care au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență.

4. Pregătirea sistemului de învățământ pentru educație la distanță
a. Adaptarea programului de studii, sălilor de clasă și pregătirea cadrelor
didactice pentru predarea materiei în regim on-line;
b.

Asigurarea cu calculatoare și internet a școlilor și cadrelor didactice;

c.

Pregătirea unor softuri securizate pentru evaluări și examene;

d.

Reducerea numărului de elevi și preșcolari în clase până la 10 persoane.

5. Justiție
a.

Evaluarea și analiza de impact a introducerii Curții de jurați;

b.

Instituirea Curții Anticorupție a Republicii Moldova;

c.

Continuarea și implementarea reformelor în justiție.

Chemăm toate partidele parlamentare responsabile să discutăm măsurile PRO
Guvern anti-criză și să purtăm un dialog permanent pe marginea agendei
parlamentare pentru perioada următoare, astfel încât să setăm direcția corectă pentru
ca țara să iasă din criza pandemică și social-economică acută.

Facem apel către toate forțele politice responsabile pentru învestirea
neîntârziată a unui Guvern anti-criză, capabil să gestioneze criza sanitară și
problemele conexe din sănătate, economie, educație, precum și să scoată țara din
izolare internațională și să organizeze alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare
anticipate libere, corecte și conforme normelor democratice.

