Despre stat, libertate şi individ în liberalismul contemporan.
Premise ideologice.
Majoritatea oamenilor, incluzând majoritatea politologilor, consideră că, odată ce se
admite importanŃa vreunei activităŃi luate în parte a statului, cum ar fi furnizarea unui cod
legal, sau chiar necesitatea ei vitală, s-a admis ipso facto însăşi necesitatea statului ca atare.
Este adevărat că statul prestează multe funcŃii importante şi necesare: de la furnizarea de
lege până la oferta de servicii poliŃieneşti şi de pompieri, de la construcŃia şi întreŃinerea
stăzilor până la serviciile poştale. Dar toate acestea nu demonstrează câtuşi de puŃin că
doar statul poate presta asemenea funcŃii, sau cel puŃin, că le-ar presta măcar la standarde
acceptabile.
Statul şi-a arogat pentru sine un monopol coercitiv asupra poliŃiei şi a serviciilor militare,
asupra furnizării legilor şi a deciziilor judecătoreşti, asupra baterii de monedă şi a puterii
de a crea bani, asupra pământului nefolosit („domeniul public”), a străzilor şi a şoselelor, a
râurilor şi a apelor teritoriale şi asupra mijloacelor de livrare a trimiterilor poştale.
Care este însă rolul comunităŃilor, al indivizilor? Cum pot ei cenzura sau contesta
monopolul statal? Dacă eu , în calitate de contribuabil alături de o altă majoritate publică
susŃinem retragerea trupelor din Irak şi Afganistan şi autoritatea publică nu ia în discuŃie
acest element înseamnă că Armata trimisă să lupte pe acele fronturi nu are caracterul de
protecŃie conferit de lege , ci de entitate privată înzestrată cu atributul de a folosi însemne
naŃionale. De ce poliŃia rutieră sau direcŃia de ordine publică trebuie să fie subordonată
Ministerului şi nu comunităŃii locale?
Statul român este o combinaŃie ciudată de coerciŃie publică de sorgine perestroika şi
accente democratice preluate prin aderarea la Uniunea Europeană.
Partidul NaŃional Liberal trebuie să îşi asume rolul de construcŃie al statului capitalist.
Sistemul capitalist nu a fost numit "capitalism" de către un adept al său, ci de către un
individ care-l considera cel mai rău dintre toate sistemele istorice, cel mai greu blestem
căzut vreodată asupra omenirii. Omul acesta era Karl Marx. Cu toate acestea, n-avem
motive să respingem termenul lui Marx, deoarece el descrie limpede sursa marilor
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progrese sociale, făcute cu putinŃă de capitalism. Aceste progrese sunt rezultatele
acumulării de capital; ele se bazează pe faptul că oamenii, de regulă, nu consumă tot ce
produc, ci economisesc -- şi investesc -- o parte din acest produs.
Un fapt adesea trecut cu vederea, referitor la capitalism, este acesta: economiile aduc
beneficii tuturor celor doritori să producă sau să câştige salarii. Când un om dobândeşte o
anumită cantitate de bani -- să zicem, o mie de dolari -- şi, în loc să-i cheltuie, îi
încredinŃează unei bănci de economii sau unei companii de asigurări, banii ajung în
mâinile unui antreprenor, un om de afaceri, care va avea astfel posibilitatea să iniŃieze un
proiect pe care mai înainte nu-l putea iniŃia, deoarece capitalul necesar nu era disponibil.
Ce va face acum omul de afaceri cu acest capital suplimentar? Primul lucru pe care trebuie
să-l facă, prima utilizare pe care trebuie s-o dea acestui capital suplimentar, este să
angajeze muncitori şi să achiziŃioneze materii prime -- acŃiuni prin care va determina o
cerere suplimentară pentru muncitori şi materii prime, precum şi o tendinŃă de creştere a
salariilor şi a preŃurilor la materii prime. Cu mult înainte ca cel care a economisit, sau
antreprenorul, să obŃină vreun profit din toate acestea, muncitorul neangajat,
producătorul de materii prime, fermierul şi salariatul ajung să împartă beneficiile noilor
economii.
Când va dobândi antreprenorul ceva de pe urma proiectului depinde de configuraŃia
viitoare a pieŃei şi de capacitatea sa de a anticipa corect configuraŃia viitoare a pieŃei. Dar
atât muncitorii, cât şi producătorii de materii prime, îşi obŃin beneficiile imediat.
Din aceste condiŃii liberalii trebuie sã îşi asume statutul de laissez fair-laissez passer astfel
ca banii să circule în societate. Statul nu trebuie să restrângă libertatea circulaŃiei banilor
prin măsuri despotice impozitând excesiv sursa sau circulaŃia banilor. VeŃi fi citit multe
articole în presă şi veŃi fi auzit multe discursuri despre aşa-numitul miracol german -redresarea Germaniei după înfrângerea şi distrugerea ei în cel de al doilea război mondial.
Dar n-a fost vorba de nici un miracol. A fost vorba de aplicarea principiilor economiei libere
de piaŃă, a metodelor capitalismului, cu toate că acestea n-au fost aplicate complet, în toate
privinŃele.
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România poate genera "miracole" economice asemănătoare, deşi trebuie să insist asupra
faptului că redresarea economică nu provine din miracole; ea este consecinŃa -- şi provine
din adoptarea -- politicilor economice sănătoase.
Alături de conceptul de acŃiune, proprietatea este o categorie fundamentală a ştiinŃelor
sociale. De fapt, toate celelalte concepte care urmează să fie introduse în acest capitol agresiune, contract, capitalism şi socialism - pot fi definite în termenii proprietăŃii:
agresiunea fiind agresiune împotriva proprietăŃii, contractul o relaŃie non-agresivă între
posesorii de proprietăŃi, socialismul o politică insituŃionalizată de agresiune împotriva
proprietăŃii, iar capitalismul o politică instituŃionalizată de recunoaştere a proprietăŃii şi a
contractelor. FuncŃia drepturilor de proprietate este tocmai aceea de a evita ciocniri
posibile pornind de la folosirea unor resurse rare, prin atribuirea unor drepturi de
posesiune exclusivă. Prin urmare, proprietatea este un concept normativ: un concept creat
pentru a face posibilă o interacŃiune non-conflictuală prin stipularea unor reguli (norme)
de comportament care creează obligaŃii reciproce în privinŃa unor resurse rare.
Comisia Europeană a criticat de curând sistemul de justiŃie românesc ca fiind încă sub
influenŃa factorilor corupŃiei. Încercările de reformare ale sistemului sunt atacate
comentate şi mult prea disputate. Este exemplul cel mai elocvent al eşecului monopolului
de stat în faŃa alternativei iniŃiativei private. Ar trebui să ne familiarizăm cu toŃii mai
îndeaproape cu utilizarea cescândă a arbitrajului privat şi medierea, chiar în societatea
noastră actuală. Tribunalele guvernamentale au devenit atât de îmbâcsite, ineficiente şi
risipitoare, încât tot mai mulŃi litiganŃi apelează la arbitrii privaŃi, care oferă căi mai ieftine
şi mult mai rapide de rezolvare a disputelor. În ultima vreme, arbitrajul privat a devenit o
profesiune înfloritoare şi încununată de mult succes peste tot în lume. Mai mult, fiind
voluntare, regulile de arbitraj pot fi stabilite rapid de părŃile litigante însele, fără a mai
necesita un cadru legal greoi şi complex, aplicabil tuturor cetăŃenilor. De aceea, arbitrajul
permite efectuarea judecăŃilor de către experŃi în domeniul de afaceri sau ocupaŃia
respectivă.
BirocraŃia reprezintă una din tarele societăŃii româneşti. În viziunea noastră, birocratizarea
este un efect şi anume, efectul socializării, al naŃionalizării, al restrângerii sferei de acŃiune
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a pieŃei (sau, în termenii volumului de faŃă, a managementului pe bază de profit). În plan
socio-psihologic, birocratizarea echivalează cu atrofierea capacităŃii antreprenoriale a celor
care trebuie acum nu atât să îşi exerseze propriile abilităŃi în anticiparea tendinŃelor pieŃei
(implicit a cerinŃelor consumatorilor), cât să asculte cu sfinŃenie directivele superiorilor.
Mai mult, sistemul birocratic nefiind unul deschis, concurenŃial, accesul la poziŃiile
importante presupune obedienŃă faŃă de cei care au conceput anterior „planul” de
dezvoltare (al întreprinderii, ramurii sau întregii economii naŃionale). Survine, prin
urmare, o atrofiere a simŃului critic, a spiritului de inovaŃie, coroborată cu o slugărnicie
faŃă de cei de care depinde destinul oricărui angajat sau membru al societăŃii. SocietăŃile
închise, centralizate apelează la birocraŃie şi centralizare pentru a restrânge beneficiile
pieŃei libere.

Rolul Partidului NaŃional Liberal în România de astăzi
Alegerile europarlamentare au arătat o poziŃionare a PNL spre mijlocul eşicherului politic.
Din partidul clasei mijlocii, PNL s-a îndreptat spre o forŃă politică de tip catch-all care
încearcă să

satisfacă interesele unor grupuri cât mai largi de persoane în căutarea

sprijinului politic care să menŃină partidul la guvernare. În fapt, creşterea electorală a PNL
este una periculoasă , speculativă care nu are în spatele ei, eficienŃa şi curajul asumării
ideilor politice liberale care au consacrat dreapta românească.
Electoratul PNL a fost pierdut, mai ales în Ardeal si de aceea electoratul PNL trebuie
recuperat.
PNL trebuie să se întoarcă către electoratul său Ńintă, oamenii liberi, pentru care libertatea
antreprenorială, de creaŃie şi proprietatea privată sunt valori supreme. Trebuie să
recâştigăm antreprenorii (oamenii de afaceri, meşteşugarii, comercianŃii), creatorii
(profesorii, artiştii, etc), profesiile liberale (avocaŃii, arhitecŃii, medicii) tinerii şi forŃele
progresive ale societăŃii care caută dezvoltarea ei şi nu conservarea beneficiilor trecutului.
In speranŃa unui bazin electoral fix şi construirea nucleului dur. Acest target însă nu poate
fi atins atâta timp cât statul apelează excesiv la instrumente de impozitare a circulaŃiei
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bunurilor şi serviciilor, la o serie de bariere birocratice menite să controleze activitatea , să
centralizeze statul şi să prezerve status-quo-ul social.
După anul 2004 Programul politic al PNL nu a fost reactualizat şi conectat la valorile
contemporane ale liberalismului, la realitatea politico-socială şi economică a prezentului.
Ne-am mulŃumit să admirăm virtuŃile cotei unice şi să vorbim despre blazonul tradiŃiei
liberale , dar nu am făcut concret nimic pentru a relansa dezbaterea de idei corelată cu
tezele competitivităŃii din Uniunea Europeană în urma Strategiei de la Lisabona, cu Noul
tratat constituŃional de reformă al Uniunii Europene, cu strategia de descentralizare a
întregului edificiu comunitar.
PNL s-a concentrat mai mult pe politici publice şi pe teze ale guvernării si mai putin pe
nevoia articulării unui ansamblu de măsuri ideologico-doctrinare coerente care să
poziŃioneze şi să menŃină PNL pe eşicherul politic în zona de centru-dreapta. Amestecul
forŃat şi adesea interesat dintre politicile liberale şi mãsuri cu caracter social au generat
mai mult decât confuzie în randul electoratului dedicat al PNL – pe care l-am pierdut în
bunã masurã – dar mai grav indicã un traiect ideologic periculos. Un curent social-liberal
strãbate acum doctrina PNL. Iar drumul spre servitute a fost si va fi întodeauna marcat
de borne socialiste. In 2008, dupã o istorie de secole nu putem permite ca liberalismul
românesc sã fie preluat de orice alt partid decât Partidul National Liberal. In 2008, nu
putem permite ca singura optiune ideologica a PNL sã rãmânã un confuz liberalism social
iar singura alianŃã posibilã sã fie cea cu PSD.
Din aceste considerente propunem Partidului National Liberal asumarea TEZELOR DE
LA CLUJ, un set de principii politice care vor fi însoŃite de măsuri pe termen scurt şi
mediu necesare reconstuirii statului capitalist în România, de promovare a libertăŃii de
creaŃie şi a celei antreprenoriale.

Tezele de la Cluj ale liberalismului românesc
 In

conformitate cu filosofia politică şi ideologică a “cotei-unice” regândirea

întregului sistem fiscal prin eliminarea oricăror taxe şi impozite neconforme cu
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reglementările comunitare, cu principiul dublei impuneri şi care limitează libertatea
comerŃului. În acelaşi timp, pe termen mediu şi lung să se creeze premisele taxei
unice care să simplifice plata şi colectarea prin includerea tuturor obligaŃiilor de
plată într-un singur coş de plată.
 Regândirea sistemului de protecŃie socială de la teoria statului asistenŃial la cea a
statului liberal, în care accesul operatorilor privaŃi, acŃiunea şi privatizarea sunt
gândite ca metode active participative şi nu monopoluri ale statului închis.
 Privatizarea urgentă a tuturor regiilor autonome atât de la nivel naŃional cât şi local
şi a CEC-ului prin Bursa de valori Bucureşti şi investirea resurselor financiare
obŃinute în parcuri de cercetare în domeniul informatic.
 Introducerea sistemului de bonuri educaŃionale şi realizarea pieŃei libere în sectorul
învăŃământului universitar, primar, secundar şi liceal, fiecare părinte putând face
opŃiune pentru fiecare şcoală dorită prin vaucher primit în funcŃie de performanŃa
şcolară şi prin contibuŃii băneşti dacă aceasta nu este suficientă.
 Descentralizarea reală , autonomie financiar –fiscală pentru comunităŃile locale prin
menŃinerea veniturilor la nivel local şi posibilitatea de plată diferenŃiată a
bugetarilor de către comunităŃile locale în funcŃie de resursa financiară avută la
dispoziŃie şi de nivelul salariului mediu net din zona respectivă din mediul privat.
DesfiinŃarea instituŃiei prefectului şi alocarea unui fond de solidaritate naŃional sunt
două chestiuni menite să consacre reforma structurală.
 In justiŃie în domeniul penal, alegerea directă a procurorilor şefi de pe lângă CurŃile
de Apel prin votul direct al procurorilor din acea zonă , cu avizul Consiliului
Superior al Magistraturii, introducerea curŃilor cu juraŃi şi a tribunalelor
specializate. Promovarea arbitrajului privat şi a medierii este o condiŃie
fundamentală de dezvoltare a concurentei jurisdicŃionale.
 Redactarea unei noi ConstituŃii , de factură liberală în care să fie cuprinse delimitări
clare funcŃionale între puterile în stat, limitarea prin lege a puterii statului,
eliminarea privilegilor la executare silită sau în procedura de insolvenŃă în favoarea
statului, includerea Cartei Drepturilor Fundamentale a CetăŃenilor din Uniunea
Europeană în catalogul drepturilor cetăŃeanului român.
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Măsuri ce decurg direct din aplicarea TEZELOR
A. ProtecŃia socială
Termen scurt
• TransparenŃa contribuŃiilor sociale: Salariul complet.
• Neimpozitarea contribuŃiilor la pensiile facultative (fără plafon, sau mărirea
semnificativă a acestuia)
• Descurajarea pensionării anticipate.
• Încurajarea activităŃii celor vârstnici prin eliminarea vârstei legale de pensionare (în
sectorul privat) şi prin posibilitatea de a cumula pensia cu activitatea salariată (CAS
nu se mai plăteşte în acest caz)
• Relaxarea restricŃiilor de portofoliu la fondurile private de pensii pentru ca acestea
să poată oferi celor doritori şi portofolii dinamice (50-75% acŃiuni).
Termen mediu
• Introducerea concurenŃei private pe piaŃa asigurărilor medicale: obligativitatea
asigurării medicale ca şi acum, pachet minim identic cu asigurările de stat, aceleaşi
cotizaŃii dar redirecŃionate către prestatarul dorit (de stat sau privat), adică „opting
out”. ConcurenŃa prin calitatea serviciilor la început, ulterior şi prin prea, adică prin
nivelul cotizaŃiilor. Trebuie separată partea care Ńine de asigurare de cea care Ńine de
solidaritate. Aceasta din urmă ar putea rămâne în gestiunea statului.
• Introducerea mecanismului incitativ al impozitului negativ. Statul plăteşte o parte
din alocaŃii în funcŃie de veniturile obŃinute din muncă. Pentru a nu descuraja
munca, el trebuie să descrească în timp şi odată cu creşterea venitului.
• Accelerarea trecerii la sistemul de pensii prin capitalizare şi abandonarea totală a
sistemului prin repartiŃie.
B. PiaŃa muncii
Termen scurt
• ConvenŃiile colective să fie valabile doar pentru cei care le semnează
• Deschidere pentru muncitorii din străinătate
• Facilitarea procedurilor de angajare şi concediere
• Responsabilitatea juridică pentru distrugeri şi greve ilegale
Termen lung
• Redescoperirea contractului şi a libertăŃii contractuale
• Relaxarea / eliminarea barierelor la profesiile închise
C. Servicii publice
Termen scurt
• Privatizarea parŃială prin bursă a firmelor de stat care operează pe sectoare „de
piaŃă” (CEC, Poşta Română, Tarom, producŃia de electricitate etc.) şi utilizarea
resurselor pentru finanŃarea tranziŃiei de la sistemul de pensii prin repartiŃie la cel
prin capitalizare
• Reducerea/eliminarea barierelor la intrarea pe pieŃele respective, astfel încât să
apară concurenŃi din Ńară şi străinătate
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Termen lung
• Deschiderea la concurenŃă şi privatizarea prin bursă a întreprinderilor de stat care
dispun de un monopol (SNCFR) sau de privilegii (Loteria Română, Televiziunea
Română şi Radio România). şi utilizarea resurselor pentru finanŃarea tranziŃiei de la
sistemul de pensii prin repartiŃie la cel prin capitalizare precum şi la investiŃii în
cercetare informatică.
D. Fiscalitate şi mediu de afaceri
Termen scurt
• Surprimarea expresiei „de regulă” din articolul 4 al Codului Fiscal, astfel încât orice
modificare a acestuia să fie anunŃată cu minim 6 luni înainte de a intra în vigoare
• Abolirea taxei auto
• Abolirea „timbrului fiscal/judiciar de 0,3 lei”
• Abolirea impozitului pe dividende (este o dublă impozitare a factorului capital)
• Anularea „confiscării” resurselor colectate de colectivităŃile locale prin impozitul pe
terenuri
• Refuzul oricărui abandon al suveranităŃii fiscale în favoarea UE sau a altui
organism supranaŃional
• Modificările în fiscalitate: doar prin lege, maxim o dată pe an
• Ghişeul unic la infiinŃarea firmei să funcŃioneze
• Simplificarea şi accelerarea procedurilor de faliment, protejarea creditorilor
Termen lung
• MenŃinerea cotei unice şi a ratei impozitului pe profit la nivel redus
• Scutirea de impozit pe profitul reinvestit (Exemplu: Estonia)
• Posibilitatea iniŃiativelor legislative cetăŃeneşti şi în domeniul fiscal (amendarea
ConstituŃiei)
• Amendament ConstituŃional: lista limitativă a tuturor impozitelor şi taxelor. Orice
creştere, doar cu majoritate calificată (2/3 sau 3/4), orice reducere cu majoritate
simplă + principiul proporŃionalităŃii impozitării.
E. Sectorul financiar bancar
Temen scurt
• Privatizarea CEC prin bursă
• Încurajarea dezvoltării BVB prin stabilitate legislativă, privatizarea tuturor
întreprinderilor deŃinute de către stat prin bursă, eliminarea impozitării câştigurilor
bursiere, relaxarea restricŃiilor de portofoliu la fondurile de pensii etc.
Termen lung
• Liberalizarea plăŃilor în orice valută pe teritoriul Ńării (PF şi PJ)
F. EducaŃie
Termen scurt
• Nici o reformă pe termen scurt: Ajunge!
• CurăŃenie: afară cu plagiatorii şi corupŃii din învăŃământul superior (opera omnia
pe net + prime băneşti pentru identificarea plagiatelor)
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Termen lung
• Legătură mai strânsă cu mediul de afaceri
• Voucher/cec educaŃie pentru ca părinŃii să poată alege inclusiv
grădiniŃe/şcoli/licee private
• ConcurenŃa de pe piaŃa bunurilor şi serviciilor va asigura o concurenŃă sănătoasă
între diplome: unele vor garanta competenŃe, altele vor fi doar nişte chitanŃe. Când
supravieŃuirea economică a unei firme depinde de calitatea angajaŃilor, calitatea se
plăteşte.
G. JustiŃie
Termen scurt
• Eliminarea privilegiilor şi imunităŃilor parlamentarilor şi guvernanŃilor
Termen lung
• Introducerea sistemului de justiŃie bazat pe Curtea JuraŃilor. Legile sunt pentru toŃi
nu doar pentru specialişti. Reducerea corupŃiei: este mai greu să corupi (fără să se
afle) 12 juraŃi decât 1, 2 sau 3 judecãtori. In perioada interbelică au existat juraŃi şi în
România asadar este o întoarcere la tradiŃie.
• Acordarea unui rol mai mare precedentului judiciar ca izvor de drept
H. ColectivităŃi locale
Termen scurt
• Privatizarea serviciilor locale care pot fi realizate de sectorul privat
• Anularea „confiscării” resurselor colectate de colectivităŃile locale prin impozitul pe
terenuri
Termen lung
• Conservarea traditiilor comunitatilor locale
• Subsidiaritate
• Asigurarea autonomiei financiare a colectivităŃilor prin menŃinerea/creşterea
cotelor ce le revin din impozite (TVA, profit, venituri).
• Abolirea funcŃiei prefectului
• Instaurarea de mecanisme de concurenŃă fiscală si de afaceri.
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