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Partidul Verde Ecologist urmărește cu îngrijorare ultimele evenimente politice din țară și
salută decizia de dizolvare a Parlamentului și stabilire a datei alegerilor anticipate. Aceste
alegeri ar trebui să schimbe raportul forțelor politice în legislativ și să permită constituirea unei
guvernări, care va avea la baza activității interesele cetățeanului, dar nu cele personale sau de
grup.
În ultimii ani Republica Moldova a fost afectată dramatic nu doar de pandemia
COVID 19, dar și de acțiunile iresponsabile a unor formațiuni politice și indivizi, îndreptate
împotriva cetățenilor și a statului. Corupția s-a înrădăcinat și mai mult la toate nivelele societății
noastre, delapidarea surselor financiare și a patrimoniului statului este pusă pe bandă rulantă,
sărăcia a devenit tot mai profundă, iar noțiunile de stat de drept și respect față de drepturile
omului nu mai contează nimic.
În aceste circumstanțe, este imperios
necesară coagularea forțelor politice sănătoase, care își propun dezvoltarea Republicii Moldova
conform standardelor lumii democratice având la bază crearea unui stat de drept ce respectă
drepturile omului, egalitatea tuturor în fața legii, stimularea unei economii durabile prietenoase
mediului ambiant, asigurarea echității sociale și altor valori general umane.

Electoratul pro-european din Republica Moldova pledează pentru unificarea forțelor politice de
formațiune democratică, anti-oligarhice și pro-europene pentru a câștiga ferm aceste alegeri și
a avea posibilitatea de formare a guvernării, ce va schimba definitiv spre bine cursul de
dezvoltare a țării.

În scopul răspunderii la solicitările cetățenilor,
Partidul Verde Ecologist, membru cu drepturi depline a Partidului Verde European, invită toate
forțele politice de orientare pro-europeană la masa de dialog pentru formarea unei coaliții largi
de forțe progresiste, care ar putea coagula o mare parte a electoratului și a accede în următorul
Parlament; a forma următoarea guvernare și a schimba lucrurile în folosul oamenilor, naturii și
viitoarelor generații.

Biroul Permanent,
Partidul Verde Ecologist
din Republica Moldova
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Vitalie Marinuța,
Președinte PVE
29.04.2021
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