
DECLARAȚIA 
cu privire la constituirea fracţiunii Partidului Liberal Reformator 

în Consiliul municipal Chișinău 
 
  

22 ianuarie 2014                                                                                                                 mun. Chișinău 
 

Având în vedere ultimele evenimente de pe scena politică a Republicii Moldova, cu precădere 
Congresul  apoi înregistrarea pe 31 Decembrie 2013 a Partidului Liberal Reformator, subsemnații, 
consilieri municipali, Vasile Grama, Veaceslav Bulat, Igor Călin și Teodor Cîrnaț, în temeiul 
art. 13 alin. (5) din Legea nr. 436 din  28.12.2006 privind administraţia publică locală și p. 3 din 
Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, adoptat 
prin Legea nr. 457 din 14.11.2003, DECLARĂM crearea fracțiunii Partidului Liberal 
Reformator în Consiliul municipal Chișinău în următoarea componență: Vasile Grama, 
Veaceslav Bulat, Igor Călin și Teodor Cîrnaț. 
 
Precizam, Partidul Liberal Reformator este o formațiune de centru dreapta, cu o doctrină liberală, iar 
sloganul lui este „Împreună avem un viitor european”.  
 
Obiectivul principal al PLR este dezvoltarea prosperă a statului prin promovarea valorilor și 
principiilor liberale, responsabilității și solidarității. PLR are ca scop asigurarea unui climat politic 
și social favorabil dezvoltării personalității umane, creativității și progresului, prin îmbinarea valorilor 
morale ale binelui comun, ale justiției, ale corectitudinii între partenerii de dialog social, cu ideile 
liberalismului de dreapta, generatoare de bunăstare.  
 
PLR îşi propune asigurarea creşterii economice pe o bază sustenabilă; reformarea marilor sisteme 
publice (educaţie, sănătate, protecţie socială); combaterea corupției şi dezvoltarea capitalului 
uman.  

 
Fracțiunea PLReformator în CMC va promova aceste valori și principii liberale la nivel municipal. 
Fracțiunea PLR în CMC nu va susține proiecte obscure și ilegale. Va promova politici publice și 
proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii municipiului, pentru servicii de calitate, crearea unui 
mediu favorabil pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și de activitate ale locuitorilor urbei.  
 
Deocamdată, însă, trebuie să constatăm, cu îngrijorare, o continuă degradare  a activității Primăriei și a 
subdiviziunilor CMC. Astfel, se atestă un mod ineficient și defectuos de administrare a 
patrimoniului municipal. Se perpetuează o lipsă de transparență la nivel municipal. Se tolerează 
o activitate ineficientă a întreprinderilor municipale și a societăților comerciale cu capital 
municipal. Se promovează o politica de cadre bazată pe principii de clientelă și nu pe 
meritocrație.  Sunt carențe în organizarea licitațiilor și achizițiilor publice. Continuă debandada în 
domeniul construcțiilor.  Se distrug în continuare monumentele de istorie si arhitectură. Nu s-a 
instituit un control eficient asupra cheltuielilor publice. 
 
În aceste condiții, reiterăm apelul nostru, în special pentru cei 26 de consilieri, ce reprezintă forțele 
liberal-democrate, de a instituționaliza alianța democratică din CMC, venind cu o noua construcție 
a alianței în cadrul Consiliului, alianță, care ar avea la bază cooperarea constructivă, respectiv  
activitatea în condițiile legii și în folosul majorității chișinăuienilor.   
 
Vasile GRAMA                                                                                    __________________ 
 
Veaceslav BULAT                                                                                __________________ 
 
Igor CĂLIN                                                                                           _________________ 
 
Teodor CÎRNAȚ                                                                                   _________________ 


