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ANGAJAMENTUL PENTRU UNITATE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ
În noul Parlament vor fi două forțe politice care îşi declară orientarea pro-europeană sau unionistă,
anume Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR).
PAS şi AUR ar putea asigura majoritatea parlamentară şi formarea guvernului. Refuzul unei
asemenea alianţe şi participarea în schimb la formarea unei majorităţi cu PSRM-PCRM, Blocul
„Renato Usatîi” sau Partidul Şor ar fi o trădare a alegătorilor.
AUR va accepta să se alieze cu PAS numai dacă acesta îşi clarifică poziţia în principalele probleme
cu care se confruntă Republica Moldova. Până acum, PAS nu a informat alegătorii despre intenţiile
sale, ascunzându-se după poveşti despre „oameni buni şi vremuri bune”.
AUR invită PAS să accepte un „Angajament pentru unitate” ce conţine 4 principii fundamentale,
ca o condiţie pentru formarea unei alianţe:
1. AUR garantează că nu va face alianţă după alegeri şi nu va colabora cu PSRM-PCRM,
Blocul „Renato Usatîi” şi Partidul ŞOR. AUR invită PAS să garanteze acelaşi lucru în mod
public.
2. AUR garantează că este susţinătorul necondiţionat al integrării europene a Republicii
Moldova. AUR invită PAS să garanteze acelaşi lucru. AUR cere PAS să nu mai încerce
schimbarea acestui obiectiv strategic, folosind termeni surogat ca „apropierea de UE” sau
„modernizarea europeană a instituţiilor”.
3. AUR este cel mai hotărât luptător împotriva corupţiei. Până acum, aşa-zisa luptă împotriva
corupţiei a fost doar un pretext pentru înlocuirea procurorilor şi judecătorilor lui Plahotniuc
cu procurorii şi judecătorii alianţei PSRM-PAS-PPDA, formată în iunie 2019. Cu toate
acestea, bandiţii care au comis marile fraude - ori au fost eliberaţi, ori trăiesc o viaţă de lux
în străinătate, cu banii furaţi de la moldoveni, fără să îi caute nimeni.
AUR cere PAS să garanteze că va susţine condamnarea bandiţilor şi aducerea în faţa
justiţiei a celor fugiţi în străinătate.
AUR cere PAS să garanteze că va susţine în mod real măsurile pentru găsirea şi întoarcerea
sumei de un milliard de dolari furată din conturile Băncii Naţionale a Moldovei şi pentru
oprirea schemei frauduloase de un miliard de dolari anual, conform solicitărilor insistente
ale partenerilor strategici, în primul rând SUA.
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4. AUR garantează că susţine obiectivele de stat ale Republicii Moldova în privinţa
reglementării conflictului transnistrean, conform legilor republicii şi legislaţiei
internaţionale. AUR consideră că orice aşa-zisă soluţionare în afara acestui cadru este o
trădare, cu scopul menţinerii Republicii Moldova în sfera de influenţă rusă.
a) AUR nu admite ca procesul de negocieri pentru soluţionarea politică a conflictului să se
desfăşoare înainte de retragerea trupelor ruse, a armamentului şi muniţiei de pe teritoriul
Republicii Moldova, conform Hotărârii Parlamentului din 10 iunie 2005, Legii nr. 173 din
22 iulie 2005 şi obligaţiilor asumate de Federaţia Rusă la summit-ul OSCE de la Istanbul
din 1999.
b) AUR nu face nicio deosebire între aşa-zisele trupe de pacificare ruse şi Grupul Operativ al
Trupelor Ruse. Aceasta este o invenţie a propagandei ruse, preluată de politicienii trădători
de la Chişinău.
c) AUR consideră că orice tentative de aşa-zisă soluţionare a conflictului prin federalizarea
Republicii Moldova este un act de înaltă trădare.
Cerem doamnei preşedinte să nu încredinţeze mandatul de prim-ministru unei persoane care nu îşi
asumă cele 4 principii fundamentale enunţate mai sus.
Având în vedere orientarea europeană şi euro-atlantică asumată de PAS, respectiv AUR, vom
solicita ambasadelor SUA, UE şi României să medieze şi să garanteze Alianţa PAS-AUR, aşa după
cum unele dintre aceste ambasade au mediat în iunie 2019 alianţa PSRM-PAS-PPDA cu scopul
formării unei majorităţi parlamentare şi a învestirii Guvernului Maia Sandu.
Semnat de:
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)
Președinte, Vlad BILEȚCHI ____________________________________________
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Președinte, Igor GROSU _______________________________________________

