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I. ROMÂNIA ŞI PDL. TRECUT ŞI VIITOR 

România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, dar mai are un drum lung de 
parcurs până la convergenţa cu ţările dezvoltate ale Uniunii. În anii care vin, România va trebui 
să crească instituţional, economic, civic şi, nu în ultimul rând, demografic. Acest lucru nu poate 
fi conceput în afara principiilor de libertate, demnitate, responsabilitate, solidaritate şi 
subsidiaritate, pe care este fundamentată doctrina populară. Sinteza populară dintre liberalismul 
clasic, conservatorism şi creştin-democraţie, dintre moralitatea şi solidaritatea creştine, 
moderaţia şi responsabilitatea de origine conservatoare şi dinamismul liberalismului, adaptate la 
realităţile româneşti, reprezintă formula de succes a unui partid cu vocaţia majorităţii în 
România europeană. Acestea sunt valorile de care avem nevoie pentru a face faţă marilor 
provocări ale momentului. Moţiunea pe care v-o propunem marchează trecerea de la soluţiile 
politice care răspund trecutului la cele care răspund provocărilor viitorului. Textul său nu este, în 
niciun caz, o simplă înşiruire de cuvinte. Ideile şi principiile au fost demonstrate în practica 
guvernării unei ţări în condiţiile unei crize economice care s-a dovedit periculoasă pentru multe 
vechi state europene. Chiar şi în aceste condiţii dure am demarat reformele care vor moderniza 
statul român şi care vor fundamenta viitorul nostru comun.  

Acesta este scopul nostru: cel mai bun viitor pentru noi toţi! Înţelepciunea pentru a defini ce este 
bine şi munca în echipă pentru a realiza acest bine - iată promisiunile, dar mai ales provocările 
imense pe care ni le asumăm! 

Realizarea acestui viitor depinde foarte mult de buna funcţionare a statului, de supleţea şi 
performanţa sa în toate domeniile de politici publice. Oamenii trebuie să simtă valoarea adăugată a 
taxelor şi impozitelor pe care le plătesc, iar nu povara grea a statului care apasă pe umerii lor. Dar, 
în primul rând, ei trebuie lăsaţi să creeze valoarea economică – oxigenul bunăstării de azi şi de 
mâine! 

Acest drum pleacă de la două premise. Prima este reconstrucţia instituţională a statului, adică 
îndreptarea arhitecturii sale fundamentale: Constituţia, justiţia şi organizarea teritorial-
administrativă. A doua este modernizarea PDL, care poate şi trebuie să devină forţa de tracţiune a 
viitorului pe care vi-l propunem şi pe care ni-l dorim. 

Atât premisele cât şi priorităţile de guvernare derivă din valorile şi principiile în care credem şi pe 
care ni le-am asumat. Ele iluminează şi lămuresc calea de urmat pornind de la situaţia actuală către 
cel mai bun viitor pentru toţi! 

Convenţia Naţională a Partidului Democrat Liberal are loc într-un moment extrem de important, 
deopotrivă pentru România şi pentru viaţa partidului nostru. Criza economică prin care a trecut 
România începând cu anul 2008 a dus la profunde schimbări în mentalităţile colective din societatea 
noastră. Politicienii care nu înţeleg asta vor fi curând trimişi acasă de electorat. Prin urmare, este de 
datoria noastră să privim atent şi cu responsabilitate spre societate, să încercăm să înţelegem ce se 
petrece dincolo de zidurile clădirilor oficiale în care lucrăm.  

Ca membri ai celui mai mare partid politic din România, singurul partid autentic de dreapta din 
România, avem datoria să redefinim raporturile dintre cetăţeanul român şi stat. Statul trebuie să fie 
arbitrul onest al regulilor jocului politic, economic şi social. Suntem în politică pentru că, mai mult 
decât oricare alţii, noi credem în libertate şi în binele pe care libertatea îl aduce în viaţa oricărui om. 
Înlăturarea dependenţei cetăţenilor faţă de stat şi transformarea lor în principalii actori ai jocului 
economic, politic şi social trebuie să reprezinte obiectivul nostru fundamental. 
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1. STAREA ROMÂNIEI 

Există cel puţin trei lecţii majore pe care România le-a învăţat după aproape 22 de ani de 
postcomunism.  

Prima lecţie ne-a arătat că România e o ţară direct conectată la mediul internaţional. Ceea ce se 
întâmplă în lume afectează direct ţara noastră, iar marile tendinţe modelează societatea românească 
în aceeaşi măsură în care modelează orice altă societate deschisă, democratică din lume. Criza 
economică prin care a trecut România începând cu anul 2008 a fost o criză globală. Nu este 
întâmplător că peste tot în Europa guvernele au luat măsuri similare de austeritate, menite să reducă 
cheltuielile bugetare şi să relanseze producţia. La fel, nu este întâmplător că peste tot unde s-au luat 
asemenea măsuri naţiunile au făcut sacrificii şi cetăţenii au protestat. Dar la fel de adevărat este că 
din această interdependenţă a economiilor lumii, România are toate şansele să iasă în câştig. 
Trebuie numai să privim atent, să înţelegem realităţile economice şi să acţionăm curajos. 

A doua lecţie primită vizează reformele. Drumul reformelor este dificil, iar punctul de la care 
reforma devine ireversibilă se atinge cu mare greutate. Întotdeauna este uşor să distrugi ceea ce s-a 
construit cu trudă şi sacrificiu, cu responsabilitate şi cu costuri. Răul se face uşor, binele se face 
foarte greu. Până când reformele devin ireversibile, ele sunt mereu vulnerabile. România se află 
acum într-un moment extrem de important din acest punct de vedere. Sub impactul crizei 
economice, guvernul PDL a luat o serie de măsuri menite nu doar să a răspundă contextului, dar şi 
pentru a însănătoşi economia şi statul nostru. Aceste reforme sunt departe de a fi ireversibile. O 
simplă schimbare a majorităţii politice în Parlament poate elimina tot ceea ce PDL a făcut bine, cu 
atâta trudă, în toţi aceşti ani.  

Şi a treia lecţie învăţată de noi, echipa PDL, este că România poate să-şi îndeplinească marile 
proiecte naţionale cu două condiţii: asumarea măsurilor şi solidarizare în implementarea acestora. 
România are nevoie de un proiect naţional în stare să reunească toate energiile naţionale, aşa cum s-
a întâmplat în cazul marilor proiecte ale aderării ţării la NATO şi la Uniunea Europeană. Şi dacă 
România nu are astăzi un proiect naţional de o asemenea magnitudine, este vina noastră, a 
politicienilor.  

Acest proiect nu poate fi decât unul singur: cel mai bun viitor pentru noi toţi. El poate părea 
deocamdată vag pentru că abia acum începe prin provocarea lansată de această moţiune: trebuie să 
definim împreună, cu înţelepciune, în ce constă cel mai bun viitor la care putem spera, iar apoi să-l 
urmăm. Este de datoria noastră să-l aducem apoi în faţa românilor şi să-i ascultăm. Iar dacă românii 
aderă la un asemenea proiect, tot noi, politicienii, trebuie să-i conducem la îndeplinirea lui. 

PDL a fost de la bun început un partid al pragmatismului şi echilibrului. 

PDL a înţeles să sprijine iniţiativa privată prin măsuri liberale consecvente precum cota unică pe 
care a reuşit să o menţină inclusiv într-o perioadă de criză economică, atunci când multe ţări au 
crescut fiscalitatea. Fără să abandoneze valorile sociale de bază, precum solidaritatea, PDL a ales să 
clădească viitorul pe fundamentele responsabilităţii.  

Modernizarea României – proiect asumat şi promovat în echipă de Preşedintele Traian Băsescu şi de 
PDL – se face pentru oameni şi pleacă de la oameni. Supleţea instituţiilor statului, renaşterea societăţii 
civile, relansarea financiară şi dinamismul pieţei economice, prosperitatea cetăţenilor şi echilibrul 
demografic de durată nu vor putea fi asigurate fără ca un partid politic puternic să îşi asume proiectul 
viitorului, pornind de la valorile şi principiile care să îl ghideze. Acest partid este Partidul Democrat 
Liberal! 
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2. STAREA PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL 

Partidul Democrat Liberal este un partid rezultat din fuziunea a două partide cu istorii distincte. 
Forţele democraţilor adevăraţi şi forţele liberalilor adevăraţi s-au unit, creând primul partid român 
modern de centru-dreapta din perioada postcomunistă. În PDL s-au reunit astfel forţele politice care 
cred în modernizarea României şi care au înţeles că progresul în România de azi nu poate fi 
promovat decât de curentele politice ale dreptei europene.  

PDL a fost proiectat de la bun început ca un partid de centru-dreapta. Prin măsurile reformatoare 
îndrăzneţe, asumate şi puse în practică la guvernare, PDL a demonstrat că este singurul partid 
autentic de dreapta. Valorile marelui partid al dreptei româneşti corespund principiilor doctrinei 
populare europene, valorilor comune ale formaţiunilor politice din familia Partidului Popular 
European. Adeziunea noastră la Partidul Popular European a însemnat intrarea în cea mai puternică 
familie europeană. Nu numai că am rămas singurul partener credibil pentru partidele de centru-
dreapta din Europa, dar, pentru prima dată, am adus în familia europeană un partid românesc de 
dreapta cu adevărat puternic. Astăzi, PDL este partidul din România cu cei mai mulţi aleşi în 
parlamentul naţional şi în cel european. Contribuim astfel în mod semnificativ la forţa dreptei 
populare în Europa.  

De la 15 decembrie 2007, când au fuzionat Partidul Democrat şi Partidul Liberal Democrat, 
formând astfel Partidul Democrat Liberal, s-a produs o transformare radicală a sistemului politic din 
România. Dacă până la momentul respectiv stânga, de factură neocomunistă, dominase scena 
politică, contrabalansarea ei nefiind posibilă decât prin alianţa dintre mai multe partide, ulterior a 
fost posibil ca singurul mare partid de dreapta, respectiv PDL, să lupte şi să câştige pe cont propriu 
toate bătăliile electorale din anii 2008 şi 2009. Este o performanţă la care puţini ar fi sperat în anii 
’90 şi la începutul anilor 2000. Astăzi, PDL este cel mai mare partid din România. El a contribuit 
în mod hotărâtor la succesul candidatului său în alegerile prezidenţiale recente, a format în jurul său 
o majoritate parlamentară stabilă în care constituie forţa principală, ocupă poziţiile principale în 
Guvern, iar preşedintele său este prim-ministru. Acum PDL trebuie să continue să demonstreze la 
nivel local şi la nivel naţional, în Guvern şi în Parlament, că înţelege marea miză şi marea 
responsabilitate care îi stau în faţă pentru următorii ani. 

Identitatea PDL a fost proiectată de la bun început ca o identitate deschisă care integrează curentele 
ce formează familia populară: liberalismul, creştin-democraţia şi conservatorismul. Membrii săi vin 
din orizonturi diferite, dar au cu toţii un set de valori comune şi un singur scop: modernizarea 
României şi relansarea proiectului naţional român în noile condiţii ale secolului XXI. 

Partidul Democrat Liberal a învăţat aceste lecţii poate mai bine decât celelalte forţe politice 
româneşti, pentru că partidul nostru a fost mereu în prima linie a bătăliei pentru reforme şi 
modernizare. La guvernare ori în opoziţie, echipa PDL a fost mereu consecventă viziunii conform 
căreia România trebuie să-şi împlinească destinul istoric - acela al unei ţări europene, democratice 
şi stabile, cu cetăţeni prosperi şi liberi.  

PDL este partidul care a crescut şi s-a maturizat în conjuncturi grele. Aşa cum spune imnul nostru, 
noi n-am avut noroc. Noroc au avut, poate, alţii. Noi am avut, de fiecare dată, răspunderi. Am fost la 
guvernare în anii cei mai grei ai economiei româneşti (1996 – 2000), când era foarte greu să fii la 
guvernare. Am fost, apoi, în opoziţie în anii regimului autoritar Iliescu-Năstase (2000 – 2004) când 
era sufocant de greu să fii în opoziţie. Am fost pentru o scurtă perioadă la guvernare (2005 – 2007), 
când perspectivele erau excelente dar lipsa de loialitate politică a partenerilor de atunci, care au 
câştigat guvernarea cu noi dar au preferat să o exercite cu PSD, ne-a alungat în opoziţie. La sfârşitul 
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anului 2008, prin votul cetăţenilor, am câştigat alegerile parlamentare aşa cum ştim noi să o facem – 
singuri împotriva tuturor – şi ne-am asumat guvernarea. În 2009, criza economică mondială a lovit 
România. În plus, în acel an România mai era lovită şi de ura unor lideri politici şi a faimoşilor 
moguli împotriva lui Traian Băsescu – căci nimic altceva decât ura i-a animat pe adversarii politici 
ai preşedintelui Băsescu în alegerile prezidenţiale de la finele anului 2009. 

Da, în acel an am guvernat cu PSD. Atunci am crezut onest că acest parteneriat între primele două 
forţe politice ale ţării este bun pentru România, ameninţată de o criză economică mondială pe care o 
vedeam venind ca pe un fel de tsunami, dar a cărei dimensiune şi putere nu o putea nimeni anticipa. 
Numai că PSD era cu gândul la prezidenţiale şi la înlăturarea lui Traian Băsescu, în timp ce noi 
eram cu gândul la România.  

Poporul român a decis în decembrie 2009 că Traian Băsescu este, pe mai departe, Preşedintele 
României. Din ziua următoare, PNL şi PSD au început să se coordoneze politic într-o Uniune 
Socialistă, având unicul scop de a-l înlătura pe preşedintele democratic ales Traian Băsescu, în 
vreme ce noi, alături de noii noştri parteneri de guvernare, ne-am văzut de guvernare. România 
intrase deja într-un grav derapaj economic generat de criza economică mondială şi amplificat de 
disfuncţiile statului şi economiei noastre, acumulate şi agravate în ultimii 20 de ani. Şi în 2010, aşa 
cum pare că ne-a rezervat nouă Dumnezeu, ne-am situat în partea cea mai dificilă a politicii – am 
fost la guvernare. Dar nu ne lamentăm şi nu ne plângem, ci luăm totul ca pe o mare şansă. Ştim că 
învingătorii se află mereu acolo unde e greu, în vreme ce laşii caută mereu locul călduţ, ferit de 
provocări, ascuns, de unde să vocifereze. Abilitatea de a te plasa mereu acolo unde e uşor este 
apanajul mediocrilor, iar PDL nu a fost şi nu va fi niciodată aşa. PDL este un partid care înfruntă 
tot, pentru că PDL crede ceea ce spune de mult timp: singurul aliat care ne interesează cu adevărat 
este cetăţeanul. Cu el vrem să lucrăm, pentru el vrem să lucrăm! 

După o perioadă intensă de creştere şi consolidare, intrăm acum într-o nouă etapă, una în care 
trebuie să facem faţă dublei sarcini de a guverna ţara şi, în acelaşi timp, de a restructura partidul. Nu 
putem face însă acest pas fără o definire clară a obiectivelor noastre strategice. 

3. OBIECTIVELE STRATEGICE 

Redarea libertăţii cetăţeanului în raport cu statul nu presupune nici ruperea sa de stat şi nici izolarea 
sa. Din interiorul libertăţii sale, cetăţeanul îşi poate construi patriotismul şi ataşamentul faţă de stat, 
aşa cum, din interiorul libertăţii lor, oamenii simt nevoia de solidaritate. 

a. Primul obiectiv strategic al PDL este să continue guvernarea în interesul cetăţeanului. Dacă 
stânga a creat şi a sprijinit în perioada tranziţiei o structură oligarhică, ignorând sau chiar umilind 
cetăţeanul, este misiunea dreptei să restituie puterea cetăţenilor, singurii titulari legitimi ai acesteia. 
Acesta este cel mai important obiectiv strategic al PDL. Realizarea lui nu este posibilă fără o serie 
de demersuri dificile. Dar noi am avut şi avem luciditatea să recunoaştem această stare de lucruri. 
Acum am avut şi curajul să trecem la fapte, să depăşim această stare de lucruri şi să încercăm să 
mergem până la capăt în realizarea acestei misiuni a echipei dreptei. 

b. În strânsă legătură cu acest obiectiv strategic, şi derivând din el, se află obiectivul modernizării 
statului român. Reforma instituţională – incluzând în primul rând revizuirea Constituţiei, dar şi 
modificările legislative necesare în educaţie, administraţie, sănătate, justiţie şi în structurile care 
arbitrează jocul economic, politic şi social din România – reprezintă singura cale prin care 
autorităţile publice vor fi puse cu adevărat în slujba cetăţeanului şi vor asigura identitatea naţiunii 
române în condiţiile economice şi politice europene şi globale. 
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c. Prin amploarea şi complexitatea lor, primele două obiective strategice nu vor putea fi realizate pe 
deplin până la următoarele alegeri, care vor avea loc în 2012 (locale şi parlamentare) şi în 2014 
(europarlamentare şi prezidenţiale). Pentru a putea continua demersurile indispensabile pentru 
atingerea acestor obiective, PDL trebuie să îşi propună să câştige toate aceste alegeri, ceea ce 
înseamnă că are nevoie de candidaţi credibili la toate nivelurile, inclusiv la cel prezidenţial.  

d. Acest al treilea obiectiv strategic al partidului nostru este indisolubil legat de un al patrulea 
obiectiv, respectiv dezvoltarea instituţională a PDL. Avem în Programul politic adoptat la 15 
decembrie 2007 şi în Statutul adoptat în luna aprilie 2010 seturi de valori şi de principii pe temeiul 
cărora putem transforma acest obiectiv în realitate. Numeroasele conflicte politice, succesiunea de 
campanii din perioada 2007-2010, crizele de tot felul şi conjuncturile tensionate nu ne-au dat 
răgazul necesar pentru a pune în operă aceste valori şi principii, aşa cum ar fi trebuit. Acum nu mai 
avem timp de pierdut. Noi, democrat-liberalii, trebuie să fim iniţiatorii procesului de schimbare a 
modului de a face politică în România. Acest lucru este important nu numai pentru credibilitatea 
noastră ca partid, ci şi pentru întregul sistem de partide din România pentru care trebuie să fim 
deschizători de drum, model şi catalizator al schimbării politice. 

e. În toate acestea, nu trebuie să uităm un obiectiv esenţial. Întrucât este principalul partid de 
guvernare, PDL poartă principala răspundere a gestionării ţării într-o perioadă extrem de dificilă, în 
care criza economică nu şi-a epuizat încă efectele negative. Dimpotrivă, s-a dovedit că în anul trecut 
efectele crizei au fost mai puternice decât ne-am aşteptat, cu consecinţe dureroase mai ales pentru 
pensionari şi pentru cei care lucrează în sectorul bugetar. Al cincilea obiectiv strategic este deci 
realizarea unei bune performanţe la guvernare, depăşirea crizei şi stimularea relansării 
economice. Acest obiectiv este pe cale de a fi îndeplinit. A trebuit să optăm în situaţii limită, să 
alegem între alternative care pun în cumpănă nu numai valorile şi principiile noastre, ci şi suportul 
nostru electoral. Dar rezultate benefice încep deja să se facă simţite şi vor deveni mai vizibile la 
sfârşitul acestui an. Trebuie să valorificăm însă experienţa câştigată pentru a crea premisele ca 
aceste rezultate să fie unele de durată. 

Validarea PDL pe termen mediu şi pe termen lung ca marele partid al dreptei în România secolului 
XXI depinde de îndeplinirea acestor cinci obiective strategice.  

II. VALORILE ŞI PRINCIPIILE PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL 

Partidul Democrat Liberal aşează în centrul proiectului său politic persoana şi conceptul de 
democraţie consolidată. 

Fiecare om este o fiinţă unică în oricare moment al vieţii sale. Libertatea şi demnitatea fiinţei umane 
sunt aceleaşi pentru fiecare, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, vârstă, reuşită personală, 
convingeri religioase şi politice. Respectarea lor înseamnă respectarea dreptului fiecărei persoane la 
libera dezvoltare a personalităţii sale. Omul trăieşte şi îşi dezvoltă personalitatea în familie şi în 
comunitate. 

Partidul Democrat Liberal îşi exprimă opţiunea clară pentru democraţie şi instituţiile sale. Prin 
democraţie consolidată înţelegem un sistem democratic capabil să îndeplinească atât o funcţie 
publică de calitate – pusă în slujba cetăţenilor şi nu în slujba unei oligarhii, cât şi o funcţie 
integratoare a diferenţelor de orice natură. Prin conceptul de democraţie consolidată înţelegem o 
democraţie bazată pe o economie de piaţă eficientă şi o justiţie independentă şi accesibilă. 
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1. VALORILE FUNDAMENTALE 

Valorile fundamentale, derivate din raportarea proiectului politic la persoana umană, se definesc şi 
se delimitează unele pe celelalte, astfel încât niciuna dintre ele nu poate fi, singură, baza acţiunii 
politice a Partidului Democrat Liberal. Pentru o politică vizionară, care urmăreşte respectarea 
demnităţii fiinţei umane şi binele comun, este esenţială găsirea unui echilibru între aceste valori. 

LIBERTATEA 

În viziunea PDL, principiul care stă la baza afirmării fiinţei umane este libertatea. 

Libertatea fiecăruia se realizează în relaţie cu ceilalţi, într-o formă sau alta a vieţii sociale, şi implică 
drepturi şi obligaţii. Ea oferă omului posibilitatea de a lua decizii asupra destinului propriu. 
Revendicarea libertăţii şi a drepturilor personale şi luarea deciziilor nu se pot face decât în spiritul 
respectului faţă de libertatea şi drepturile celorlalţi. Când ne referim la libertate ca ghid al politicilor 
publice, ne referim la selectarea acelor politici care conduc la situaţia în care cetăţeanul obişnuit are 
la dispoziţia sa un număr cât mai mare de opţiuni şi alternative între care poate să aleagă. 

Libertatea este indisolubil legată de morală. Numai astfel se înţelege de ce libertatea fiecăruia îşi 
găseşte limita în libertatea celorlalţi, iar drepturile persoanei umane nu trebuie să fie disociate de 
obligaţiile acesteia. Atunci când oamenii nu îşi încalcă unii altora drepturile, ci cooperează, şi când 
statul nu este arbitrar în deciziile sale, libertatea de alegere a omului obişnuit tinde să devină din ce 
în ce mai mare. 

În acest context, PDL consideră că întemeierea societăţii pe ideea de Justiţie este posibilă numai 
dacă este dublată de o structură puternică de valori morale. Morala este cadrul în care se manifestă 
libertatea, astfel încât fiecare să îşi poată realiza vocaţia şi să îşi exercite drepturile sale. 

DEMNITATEA 

Persoana umană ar trebui să fie subiect şi niciodată obiect al istoriei sau al acţiunii politice. 
Viziunea creştină despre om şi societate ne impune ocrotirea vieţii şi a integrităţii persoanei umane, 
de la naştere până la moarte. Demnitatea tuturor oamenilor este egală, indiferent de vârstă, sex, rasă, 
etnie, confesiune religioasă sau handicap. 

Respingem fără echivoc orice atingere adusă demnităţii. Partidul Democrat Liberal se exprimă 
împotriva torturii, a tratamentelor inumane, ori degradante, sclaviei şi muncii forţate.  

Sărăcia şi corupţia pun în pericol demnitatea persoanei umane şi, de aceea, politicile pe care le 
promovăm au ca scop eliminarea ori îngrădirea acestora.  

RESPONSABILITATEA 

A avea libertate înseamnă şi a purta responsabilitatea pentru modul în care aceasta este folosită. 
Când libertatea este maximă, şi responsabilitatea este maximă. De aceea, responsabilitatea este 
valoarea politică fundamentală, alături de libertate. 

Persoana este prima responsabilă pentru tot ceea ce este şi ceea ce face. Cetăţeanul nu trebuie să 
aştepte de la societate sau de la stat rezolvarea tuturor problemelor sale. 

Rostul politicii democrat-liberale este acela de a face oamenii independenţi, şi nu dependenţi de 
stat. De aceea, prin politica sa, PDL va susţine crearea şi dezvoltarea unui sistem economic şi social 
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care să reducă la minimum dependenţa persoanei faţă de stat. Asistarea socială este necesară numai 
pentru cei care sunt în incapacitate, temporară sau permanentă, de a identifica şi valorifica 
oportunităţile pe care le oferă societatea. 

Libertatea autentică înseamnă autonomie şi responsabilitate, nu independenţă iresponsabilă. 
Libertatea face fiecare persoană responsabilă de acţiunile sale, atât în faţa propriei conştiinţe, cât şi 
în faţa comunităţii în care trăieşte şi a generaţiilor viitoare. Libertatea implică atât garantarea 
dreptului de a-ţi folosi şi dezvolta pe deplin talentele şi capacităţile, cât şi obligaţia de a le pune în 
serviciul comunităţii şi de a aplica valorile dreptăţii şi solidarităţii în relaţiile cu ceilalţi. 

EGALITATEA 

Toţi oamenii sunt egali în ceea ce priveşte demnitatea şi libertatea lor; drept urmare, ei trebuie să fie 
egali şi în faţa legii. Aceasta trebuie să îl protejeze pe cetăţean de arbitrarul şi de abuzul puterii şi să 
asigure dreptatea, mai ales pentru cei mai expuşi riscurilor de excluziune. 

Conceptul de egalitate a şanselor urmăreşte să asigure fiecărei persoane libertatea necesară pentru 
dezvoltarea sa, în concordanţă cu vocaţia şi capacităţile proprii, astfel încât să ajungă la o afirmare 
deplină a personalităţii sale. 

SOLIDARITATEA 

Solidaritatea este o expresie a naturii sociale a omului: fiecare depinde de ceilalţi şi societatea în 
ansamblu de fiecare. Dimensiunea etică a solidarităţii derivă din asigurarea, pentru fiecare, a 
posibilităţii de a duce o existenţă în spiritul respectului demnităţii umane. 

PDL afirmă că solidaritatea presupune reciprocitate: dacă te aştepţi la sprijin şi solidaritate, trebuie 
să fii pregătit să le oferi la rândul tău. În condiţiile dezvoltării societăţii globalizate, solidaritatea 
socială devine o nevoie, dar şi o obligaţie a fiecărui individ, precum şi a întregii comunităţi. 

Solidaritatea trebuie să asigure egalitatea de şanse. Ea se regăseşte în toate sferele societăţii: în 
domeniul serviciilor publice, unde accesul trebuie garantat tuturor, la nivel teritorial, precum şi între 
generaţii, prin dialog social şi cooperare economică. 

Apărând solidaritatea şi generozitatea, construim o societate în care fiecare cetăţean trebuie să îşi 
găsească locul. Coeziunea socială se construieşte pe solidaritate. 

SUBSIDIARITATEA 

Ori de câte ori este posibil, oamenii trebuie lăsaţi să se autoguverneze. În materie de guvernare, 
individul are prioritate în faţa comunităţii locale, iar comunitatea locală în faţa statului. 

Cetăţeanul trebuie lăsat, de stat şi de comunitate, să îşi asume, singur sau în asociere cu alţii, 
sarcinile pe care este în stare să le îndeplinească, să ia deciziile care să îi dea mai multă putere 
asupra vieţii sale. Tot astfel, statul trebuie să cedeze decizia către comunităţi, iar comunităţile mai 
mari către cele mai mici, pentru ca acestea să îşi decidă viitorul pe baza resurselor şi nevoilor 
locale. 

În acelaşi timp, subsidiaritatea cere statului şi comunităţilor să intervină de fiecare dată când 
constrângerile conjuncturale depăşesc posibilităţile comunităţilor mici sau ale cetăţeanului. 
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ANTITOTALITARISM 

Fascismul şi comunismul au fost două ideologii colectiviste care au fost contrare aspiraţiei fireşti 
spre libertate, autodeterminare, fericire şi prosperitate a persoanei umane. Pe lângă industrializarea 
forţată şi urbanizarea fără respect faţă de tradiţii, experienţa dictaturii comuniste a produs 
nenumărate traume în conştiinţa colectivă.  

Prin aparatul său represiv şi de control, regimul comunist a atentat la valorile fundamentale care ţin 
la un loc societatea, a inoculat frica, a deresponsabilizat cetăţeanul şi a încurajat apatia civică. Toate 
acestea s-au văzut şi se mai văd încă în exerciţiul social şi politic al României postcomuniste. 

Partidul Democrat Liberal promovează articularea unei culturi politice democratice prin formarea 
unor instituţii şi spaţii de dialog permanent între responsabilii politici şi cetăţeni. Decomunizarea 
României nu se poate încheia decât prin schimbarea unui anume mod de a gândi. Avem nevoie de o 
nouă cultură politică, de cetăţeni informaţi, capabili să înţeleagă diversitatea argumentelor, inclusiv 
pe cea a altor partide, astfel încât să scoatem lupta electorală şi politica românească din sfera 
obsesiilor mediatice şi a manipulării.  

De-a lungul secolului XX, gândirea populară de centru-dreapta a dat Europei nenumărate 
personalităţi antitotalitare. Memoria eroilor care au luptat pentru libertate şi demnitate trebuie 
cultivată în conştiinţa generaţiilor prezente şi viitoare. Darul libertăţii nu poate fi apreciat cu 
adevărat decât prin conştientizarea dramei pe care o produce sclavia de orice fel. Înfruntarea 
provocărilor actuale nu poate fi eficientă fără cunoaşterea şi asumarea lecţiei trecutului.  

2. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE 

Partidul Democrat Liberal consideră că aceia care intră în politică trebuie să accepte că sunt 
responsabili pentru toată comunitatea şi pentru binele public, nu doar pentru interesele unui grup 
sau ale unei elite. A fi om politic este un angajament de a lucra pentru binele public. 

Înţelegerea raportului dintre libertate şi responsabilitate şi a raportului dintre oamenii politici şi 
electorat este definitorie. Electoratul nu este o masă amorfă, iar politica nu este doar un simplu 
raport între conducători şi mase. Partidul Democrat Liberal consideră că actorul cel mai important 
al jocului politic democratic este cetăţeanul. Electoratul este asociaţia cetăţenilor liberi, care îşi aleg 
şi îşi cenzurează aleşii în Parlament sau în consiliile locale şi judeţene. Tocmai pentru a face 
posibilă această dublă valenţă a raportului dintre electorat şi oamenii politici, Partidul Democrat 
Liberal afirmă că structurile executive generate de organele reprezentative sunt responsabile în faţa 
acestora. 

CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI 

Partidul Democrat Liberal îşi exprimă opţiunea clară pentru democraţie şi instituţiile sale, dar 
consideră că aceasta se împlineşte cu adevărat numai pe un fundament moral şi cultural, cu 
respectarea autorităţii legii, în libertate şi cu responsabilitate. Partidul Democrat Liberal 
avertizează că, în lipsa acestora, societatea poate eşua în ignoranţă, dezordine, haos şi distrugere. 
Pentru a garanta libertatea şi pentru a evita pericolul totalitarismului, democraţia trebuie să fie, în 
egală măsură, întemeiată pe valori puternice şi pe proceduri politice apte să le apere. 
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PROPRIETATEA PRIVATĂ ŞI ECONOMIA DE PIAŢĂ 

Partidul Democrat Liberal consideră că proprietatea privată este motorul dezvoltării economice. 
Garantarea reală a dreptului de proprietate presupune şi aşezarea acesteia pe o bază morală. Din 
această perspectivă sunt obligatorii atât restituirea proprietăţilor, cât şi reparaţiile materiale pentru 
abuzurile săvârşite de regimul comunist. 

Partidul Democrat Liberal susţine formarea şi dezvoltarea proprietăţii fiecărui cetăţean, dar 
consideră că avuţia nu trebuie să devină un scop în sine, prin ignorarea celor care sunt în nevoie. 
Dimpotrivă, ea trebuie să contribuie la dezvoltarea şi bunăstarea întregii societăţi. 

Cadrul dezvoltării economice îl reprezintă economia de piaţă ale cărei mecanisme trebuie să 
funcţioneze fără obstrucţionări şi distorsionări introduse fie prin intervenţia politică, fie prin 
manifestări monopoliste care duc la lipsirea de drepturile specifice atât a angajaţilor, cât şi a 
consumatorilor. Reglarea economiei de piaţă nu trebuie şi nu poate să fie făcută decât în spiritul 
libertăţii, responsabilităţii, solidarităţii şi justiţiei. 

CAPITALISMUL CONCURENŢEI ONESTE 

Partidul Democrat Liberal susţine competiţia onestă şi iniţiativa liberă şi consideră că, dincolo de 
imperfecţiunile lor, capitalismul şi piaţa liberă sunt cele mai eficiente sisteme economice. Susţinem 
o economie fără baroni, monopolişti sau oligarhi. Partidul Democrat Liberal afirmă separarea 
afacerilor de politică şi organizarea foarte atentă a funcţiilor economice ale statului, astfel încât 
acestea să nu fie folosite în interesul unor grupuri restrânse, cu încălcarea principiului libertăţii 
economice. 

Partidul Democrat Liberal consideră că scopul fundamental al guvernării este să creeze un climat în 
care să fie stimulate iniţiativa privată şi excelenţa în toate domeniile de activitate. Principiul 
concurenţei trebuie să fie valabil pentru toţi membrii societăţii. 

RECUNOAŞTEREA ROLULUI TRADIŢIONAL AL FAMILIEI, AL COMUNITĂŢII ŞI AL 
RELIGIEI 

Partidul Democrat Liberal nu pune interesele economice individuale mai presus de orice. El 
recunoaşte că acestea au un rol major, dar încearcă să creeze un cadru cultural şi instituţional în care 
aceste interese să fie canalizate în direcţii constructive şi productive. 

Partidul Democrat Liberal consideră familia drept fundament al societăţii, forma cea mai stabilă de 
convieţuire, comunitatea esenţială în care se învaţă şi se exersează libertatea şi responsabilitatea, 
respectul şi iubirea celuilalt. De aceea, Partidul Democrat Liberal apără familia şi se opune atât 
experimentelor sociale, care pun în pericol sau marginalizează familia ca instituţie, cât şi 
încercărilor de înlocuire a funcţiilor tradiţionale ale familiei de către stat. Sprijinirea familiei 
presupune sprijinirea afirmării tuturor membrilor familiei şi asigurarea egalităţii lor de şanse. 

Partidul Democrat Liberal recunoaşte rolul tradiţiei, set de valori culturale şi spirituale definitorii 
pentru profilul naţional al unui popor, precum şi rolul comunităţii în crearea identităţilor şi definirea 
intereselor umane. 

Partidul Democrat Liberal respectă tradiţia creştină şi celelalte convingeri religioase şi rolul 
acestora în consolidarea structurii morale a indivizilor şi a comunităţilor. Deşi susţine separarea 
Bisericii de Stat, acceptă rolul religiei şi al instituţiilor religioase în ordinea socială. PDL susţine 
cooperarea dintre stat şi culte în domeniul social, educativ şi cultural, în baza responsabilităţii 
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comune faţă de binele public.  

În acord cu separaţia constituţională dintre Biserică şi Stat, PDL promovează o relaţie constructivă 
între acestea. Pornim de la centralitatea noţiunii de bine comun, la care parteneriatul social dintre 
stat şi cultele religioase poate răspunde prompt, în condiţii de transparenţă şi de corectitudine 
financiară.  

Aplicarea parteneriatului social dintre stat şi cultele religioase nu poate deveni operabilă decât 
dacă se va ţine cont de realitatea descentralizării administrative a României de azi. Printr-un 
mecanism de expertiză centrală şi analiză locală, colaborarea dintre autorităţile politice şi cultele 
religioase trebuie scoasă din categoria jocului electoral. Doar aşa vom reuşi să asigurăm 
continuitatea proiectelor sociale dincolo de ciclurile mandatelor electorale. 

PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE 

PDL îmbrăţişează noţiunea de naţiune civică – entitate politică aptă să cuprindă şi să susţină toţi 
membrii unei societăţi, indiferent de apartenenţa socială, profesională, culturală, etnică sau 
religioasă. Pentru noi, proiectul naţional este un proiect al viitorului, nu un ecou al trecutului, o 
construcţie continuă şi vie, asumată în parteneriat cu alte curente politice. 

Naţiunea este şcoala în care se formează oamenii şi în calitatea lor de membri ai umanităţii. Cu cât 
o naţiune este mai împlinită şi are o identitate mai bine conturată, cu atât are un aport mai important 
în cultura şi civilizaţia universală. În schimb, o naţiune cu o identitate neclară, dezorientată şi 
nesigură devine o problemă, o sursă de pericole pentru comunitatea internaţională. 

Naţiunea civică se întemeiază, în primul rând, pe o puternică identitate instituţională. Liantul afectiv 
al naţiunii civice este patriotismul constituţional. Construcţia constituţională şi juridică întemeiază 
identitatea instituţională a naţiunii române. Mai mult, identitatea instituţională este garanţia păstrării 
identităţii economice şi, mai ales, a identităţii istorice şi culturale a naţiunii române. PDL consideră, 
de asemenea, că identitatea naţională nu se opune celei europene, odată cu aderarea României la 
marea familie a UE la identitatea naţională adăugându-se cea a Uniunii. 

RECUNOAŞTEREA CARACTERULUI CONTRACTUAL AL RELAŢIEI DINTRE 
CETĂŢEAN ŞI STAT 

Partidul Democrat Liberal recunoaşte caracterul contractual al relaţiei constituţionale dintre 
cetăţean şi stat. 

În cadrul acestei relaţii, cetăţeanul acceptă limitarea unor drepturi în scopul convieţuirii armonioase 
cu egalii săi şi acceptă plata taxelor în schimbul furnizării de către stat a unor bunuri şi servicii 
publice. 

Prin prisma acestei relaţii, cetăţeanul este îndreptăţit să îi fie respectate şi protejate drepturile şi este 
îndreptăţit să îi fie furnizate bunuri şi servicii publice de calitate. 

ÎNTĂRIREA SOCIETĂŢII CIVILE 

Partidul Democrat Liberal susţine întărirea, instituţionalizarea, structurarea şi consolidarea societăţii 
civile şi responsabilizarea acesteia, ca factor de dialog cu instituţiile publice. Societatea civilă din 
România a atins un anumit grad de maturitate a dezvoltării sale, iar Partidul Democrat Liberal face 
un pas înainte, considerând societatea civilă drept un partener al proiectelor guvernării, dar şi un 
susţinător şi un apărător fidel al valorilor democraţiei. 

 14



Pentru stabilirea unei comunicări eficiente şi pragmatice cu societatea civilă, Partidul Democrat 
Liberal va crea cadrul necesar şi va promova dialogul instituţionalizat cu toţi actorii societăţii civile. 

III. DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ A PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL 

Etapa în care ne aflăm este marcată de dubla provocare a sarcinii de a guverna ţara şi a celei de a 
restructura partidul în acelaşi timp. 

Experienţa de guvernare ne-a învăţat că avantajul cel mai important pe care îl putem avea este 
munca în echipă. Politica şi guvernarea nu sunt posibile altfel. Luptele interne din partide şi luptele 
între partidele de dreapta au risipit enorm de multă energie şi timp. Încurajaţi de coagularea istorică 
a forţelor de centru-dreapta, ne angajăm să creăm condiţiile în care echipa noastră să valorifice 
permanent toate curentele doctrinare şi întreaga expertiză a partidului. 

Experienţa ultimilor ani ne pune în poziţia de a trage o serie de învăţăminte privind modul în care 
trebuie să fie organizată şi să funcţioneze instituţional o entitate politică modernă. Este clar că 
dorinţa electoratului de reformare a sistemului de partide şi a clasei politice nu mai poate fi 
ignorată. Este nevoie de un alt fel de politică şi de un alt fel de partid politic, care să răspundă 
acestei dorinţe. În această privinţă, aşa cum am mai spus deja, PDL trebuie să fie un deschizător de 
drum, un model şi un catalizator în sistemul de partide românesc.  

PDL a făcut paşi importanţi în această direcţie. Statutul şi Programul partidului cuprind în mod 
explicit principiile şi direcţiile de construcţie instituţională a partidului nostru: 

• îmbinarea democraţiei reprezentative cu democraţia participativă, prin implicarea membrilor 
de la baza partidului în activitatea politică şi programatică; 

• asumarea responsabilităţii politice a fiecărei structuri de conducere faţă de electorat şi faţă 
de baza partidului; 

• consolidarea comisiilor de specialitate; 

• stabilirea unor criterii clare de evaluare a activităţii membrilor partidului; 

• transparenţa în activitatea operaţională; 

• formalizarea mecanismelor de selecţie internă. 

1. ÎMBINAREA DEMOCRAŢIEI REPREZENTATIVE CU DEMOCRAŢIA 
PARTICIPATIVĂ, PRIN IMPLICAREA MEMBRILOR DE LA BAZA PARTIDULUI 
ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ 

Procesul de elaborare şi de validare a doctrinei, a programului politic, a strategiei, a principiilor de 
construcţie instituţională, a politicilor publice naţionale şi locale trebuie să pornească de la baza 
partidului. Numai comunicarea dintre cei care conduc şi membrii partidului, dublată de 
comunicarea dintre partid şi electorat, înlătură vulnerabilităţile organizaţionale. Succesul Partidului 
Democrat Liberal depinde de instituirea unor canale care să asigure comunicarea internă şi 
comunicarea cu electoratul.  

Obiectivul major al acestei direcţii de organizare internă este crearea unor organizaţii puternice, 
democratice, eficiente prin contribuţia susţinută şi inovatoare a democrat-liberalilor de la baza 
partidului în dezbaterea şi stabilirea agendei publice. 
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În acest scop, sunt necesare următoarele: 

• crearea unor mecanisme interne de dezbatere şi de decizie care să reflecte deschiderea 
instituţională a partidului către baza sa de susţinere; 

• deplasarea centrului de greutate al acestor mecanisme interne de la nivel central la nivelul 
organizaţiilor locale şi judeţene;  

• introducerea conceptului de rezoluţie politică, pe temeiul căruia să fie construit un cadru 
formal şi eficient de structurare a iniţiativei politice, pornind de la simplul membru de 
partid, continuând cu grupurile de membri, cu comisiile de specialitate, cu organizaţiile 
locale şi judeţene, până la structurile naţionale ale partidului. 

Prin propunerea unui proiect de rezoluţie politică, orice membru, simpatizant sau orice cetăţean al 
României va putea comunica partidului convingerea şi judecata sa pe marginea unei probleme de 
interes public sau de interes tactic pentru organizaţia politică. Prin aceasta, partidul este chemat să 
adopte o poziţie faţă de problema respectivă şi să determine un mod de acţiune pentru rezolvarea 
acesteia. 

Conceptul de rezoluţie politică garantează existenţa canalelor formale de comunicare prin care 
orice cetăţean, orice membru sau simpatizant democrat-liberal poate face propuneri structurilor 
de decizie ale partidului la nivel local şi la nivel naţional. Totodată, acest concept asigură 
corelarea reală a activităţilor politice cu problemele de pe agenda publică la nivel local şi la nivel 
naţional. 

La nivelul fiecărei organizaţii judeţene şi la nivel naţional, comisiile de specialitate, formate din 
membri PDL şi din experţi, vor elabora şi vor propune politicile publice sectoriale. Aceste comisii 
vor avea, după caz, următoarele roluri: 

• de a implica membrii fiecărei organizaţii în identificarea şi rezolvarea problemelor 
comunităţii locale; 

• de a asigura participarea membrilor organizaţiei la evenimentele şi la acţiunile întreprinse la 
nivel comunitar, atât în relaţie cu administraţia publică locală, cât şi cu organizaţiile non-
profit; 

• de a stimula contribuţia aleşilor locali şi a parlamentarilor partidului la dezbaterea şi 
rezolvarea problemelor aflate pe agenda publică locală sau naţională; 

• de a stabili obiectivele de politici publice şi de a asigura un plan de lucru pentru structurarea 
eforturilor necesare îndeplinirii acestor obiective; 

• de a crea evenimentele şi de a asigura logistica necesară implicării membrilor organizaţiei în 
procesul de elaborare a rezoluţiilor politice, prin intermediul întâlnirilor cu alegătorii, cu 
parlamentarii partidului şi cu alte personalităţi ale partidului sau ale comunităţii în cadrul 
forumurilor de politici publice, al dezbaterilor organizate, al spaţiului virtual, al grupurilor 
de discuţie şi al altor evenimente de socializare; 

• de a structura toate propunerile de politici publice sub forma unor proiecte de rezoluţie 
politică – în cazul în care acestea nu sunt deja finalizate în această formă; 

• de a centraliza proiectele de rezoluţie politică propuse în interiorul organizaţiei şi de a le 
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supune atenţiei şi aprobării structurilor de decizie la nivel local sau la nivel naţional, după 
caz. 

Odată aprobate de structurile de decizie, proiectele devin rezoluţii politice şi urmează a fi aduse la 
îndeplinire prin activitatea politică a organizaţiilor locale sau judeţene ori a partidului în ansamblul 
său.  

Pe această cale, este posibilă implicarea membrilor de la baza partidului în activitatea politică. 
Capacitatea partidului de a asigura o bună guvernare nu se poate întemeia pe structuri oligarhice sau 
pe reţele clientelare omnipotente, ci numai pe potenţialul intelectual şi creativ al simpatizanţilor 
democrat-liberali, al specialiştilor din diferite domenii şi al membrilor de la baza partidului.  

Succesul acţiunii politice a PDL poate fi asigurat numai prin îmbinarea democraţiei reprezentative 
cu democraţia participativă, prin definirea sa ca formaţiune politică orientată către nevoile şi 
problemele reale ale comunităţii. 

2. ASUMAREA RESPONSABILITĂŢII POLITICE A FIECĂREI STRUCTURI DE 
CONDUCERE FAŢĂ DE ELECTORAT ŞI FAŢĂ DE BAZA PARTIDULUI 

Structurile de conducere la nivel naţional şi la nivel local şi liderii trebuie să îşi asume 
responsabilitatea faţă de electorat şi faţă de baza partidului, indiferent dacă acesta se află la 
guvernare sau în opoziţie. Orice alegere într-o structură de conducere are semnificaţia unui dublu 
contract politic: unul încheiat cu cei care votează partidul şi altul încheiat cu membrii partidului. Ca 
urmare, asumarea responsabilităţii presupune respectarea a două principii:  

• îndeplinirea fermă şi onestă a contractului politic încheiat cu alegătorii şi a contractului 
politic încheiat cu membrii partidului;  

• asumarea în mod realist şi corect a rezultatelor mandatului politic şi ale mandatului 
administrativ. 

În spiritul acestor principii de responsabilizare, sunt necesare următoarele măsuri care vor fi 
aplicate în perioada care urmează acestei moţiuni:  

• Preşedintele partidului îşi asumă prin moţiunea prezentată la Convenţia Naţională valorile şi 
principiile fundamentale ale doctrinei populare, precum şi obiectivele strategice care decurg 
din acestea; 

• odată cu asumarea obiectivelor strategice ale partidului, Preşedintele partidului prezintă un 
plan de acţiune şi termene concrete de punere în aplicare a politicii partidului, cu indicatori 
concreţi de performanţă; 

• planul de acţiune şi termenele de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin politica partidului 
vor constitui obiectul unui audit intern independent, ale cărui rezultate vor fi puse la 
dispoziţia fiecărui membru şi simpatizant al partidului; 

• înainte de orice proces de alegere a structurilor de conducere, rezultatele auditului intern 
sunt prezentate în mod oficial participanţilor la Convenţia Naţională, pentru propria evaluare 
a performanţelor politice ale conducerii; 

• în cazul în care Preşedintele partidului candidează pentru realegerea în funcţie, acesta va 
prezenta Convenţiei Naţionale un raport de activitate în care evaluează atingerea 
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obiectivelor asumate în cursul mandatului încheiat;  

• în interiorul unui ciclu electoral intern, forurile statutare de reprezentare a bazei de susţinere 
la nivel local, teritorial şi central vor dispune de instrumentul instituţionalizat al votului de 
încredere. 

În mod similar, liderii locali şi judeţeni îşi vor asuma, în numele structurilor de conducere 
respective, un plan de acţiune şi termene de îndeplinire a obiectivelor adoptate în acest plan de 
acţiune, cu indicatori concreţi de performanţă. Pe baza obiectivelor şi a termenelor asumate, 
performanţa conducerilor teritoriale va fi supusă, de asemenea, unui proces independent de audit 
intern ale cărui concluzii vor fi accesibile membrilor organizaţiei respective. Rapoartele de audit vor 
fi prezentate înaintea oricărui proces electiv intern în organizaţia respectivă. Liderii organizaţiilor 
locale şi judeţene vor prezenta rapoarte de activitate atunci când candidează pentru realegerea în 
funcţiile de conducere pe care le deţin. 

3. RECUNOAŞTEREA DEZBATERILOR ŞI INSTITUŢIONALIZAREA DIALOGULUI   
DINTRE GRUPURILE DE OPINIE DOCTRINARĂ PE TEMEIUL DISTINCŢIEI DINTRE 
MECANISMELE DE DECIZIE ŞI CADRUL DE DEZBATERE PENTRU 
FUNDAMENTAREA DECIZIEI 

Pluralismul este o condiţie a organizării democratice. Partidul Democrat Liberal recunoaşte 
curentele doctrinare interne şi creează cadrul instituţional pentru dialogul dintre acestea. Numai pe 
acest temei este posibilă funcţionarea democratică a partidului la nivel local, judeţean şi naţional.  

Ideile, proiectele şi programele propuse de membrii şi simpatizanţii partidului trebuie să fie 
dezbătute, iar nu privite ca o ameninţare la adresa liderilor. Dezbaterea internă a acestor idei, 
proiecte şi programe este izvorul forţei organizaţiei şi garanţia adoptării unor decizii corecte.  

Trebuie să se facă distincţie între cadrul de dezbatere pentru fundamentarea deciziilor şi 
mecanismele pentru adoptarea acestora. Principiul majorităţii guvernează mecanismele de 
decizie, dar nu poate fi invocat pentru blocarea dezbaterilor. Acţiunea politică este eficientă 
numai dacă este întemeiată pe analiza cât mai cuprinzătoare a situaţiei de fapt, pe evaluarea 
soluţiilor posibile, pe mecanisme de corectare a erorilor.  

Principiul majorităţii este legitim numai pentru adoptarea deciziilor. În orice caz, el nu poate 
justifica tirania majorităţii. 

Organizarea Partidului Democrat Liberal asigură, în egală măsură, dialogul intern şi cadrul de 
dezbatere pentru desfăşurarea acestui dialog, precum şi mecanismele care să permită adoptarea 
operativă şi aplicarea eficientă a deciziilor.  

Aşa cum se precizează în statutul PDL, Institutul de Studii Populare are, între altele, rolul de a 
organiza cadrul de dezbatere pentru exprimarea grupurilor de opinie doctrinară din partidul nostru. 

4. ELIMINAREA CONFLICTELOR DE INTERESE  

Înlocuirea agendei organizaţiei cu agenda privată a unei persoane sau a unui grup de interese este 
unul dintre cele mai periculoase fenomene în viaţa unui partid. Într-o societate democratică, 
partidele sunt şi trebuie să rămână instrumente pentru realizarea interesului public. Pentru a preveni 
abandonarea interesului public şi înlocuirea agendei partidului cu agenda unor persoane sau a unor 
grupuri de interese clientelare, trebuie aplicate soluţii organizaţionale şi deontologice.  
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Trebuie încurajată implicarea politică a patronatului, a managerilor şi a antreprenorilor, dar trebuie 
creat un cadru care să îi protejeze şi pe ei şi mişcarea democrat-liberală de efectele nefaste ale 
conflictului de interese. 

5. TRANSPARENŢA ÎN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 

PDL trebuie să îşi asume principiul transparenţei. În acest scop, printr-o informare internă corectă, 
deschisă şi la timp, trebuie să se cunoască originea şi volumul finanţării partidului, propunerile de 
decizii şi deciziile adoptate la nivel local, judeţean şi naţional, bazele de date cu evidenţa membrilor 
înainte de adunările generale, conferinţele judeţene şi congresele partidului. 

Pentru aplicarea principiului transparenţei sunt necesare:  

• publicarea în mediul intern a tuturor surselor de finanţare a partidului, a tuturor donaţiilor 
care depăşesc o anumită sumă;  

• gestionarea transparentă a bazei de date cu membrii partidului, asigurând aplicarea 
principiului şanselor egale în orice competiţie internă electivă; 

• comunicarea susţinută şi directă a reprezentanţilor aleşi ai partidului cu toţi membrii şi 
simpatizanţii, prin canale diverse şi adecvate de comunicare; 

• asumarea comportamentului deschis, favorabil comunicării informaţiei de către toţi 
reprezentanţii partidului implicaţi în administraţia publică centrală şi locală; 

• informarea tuturor membrilor partidului în timp util în legătură cu toate evenimentele interne 
la care li se solicită participarea, cu precădere a celor elective, şi anularea deciziilor adoptate 
atunci când un anumit procent din membrii cu drept de vot pot demonstra că nu au fost 
invitaţi, indiferent de canalul de informare, la desfăşurarea unui eveniment de natură 
electivă. 

6. CONSOLIDAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 

Comisiile de specialitate reglementate în Statut sunt, pentru Partidul Democrat Liberal, laboratoare 
de idei şi centre de selectare şi formare a resurselor umane. În aceste comisii se elaborează 
programe sectoriale de guvernare, se conturează iniţiative legislative şi proiecte politice şi se 
coordonează activităţile de definire a politicilor publice. Documentele comisiilor de specialitate 
fundamentează deciziile adoptate de structurile de conducere ale partidului, precum şi activităţile 
parlamentarilor, ale miniştrilor şi ale celorlalţi demnitari ai partidului. Comisiile au o 
responsabilitate majoră în propunerea şi pregătirea evenimentelor partidului, în reacţia faţă de alte 
evenimente, precum şi în monitorizarea informaţiei. 

Patru principii asigură calitatea construcţiei şi a funcţionării comisiilor de specialitate: 

1. comisiile trebuie să fie deschise către toţi membrii şi simpatizanţii partidului; 

2. deplina transparenţă şi asumarea responsabilităţii în cadrul comisiilor; 

3. avizarea iniţiativelor sectoriale de către comisiile de specialitate; 

4. evaluarea activităţii comisiilor de specialitate, la anumite intervale de timp. 
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Pentru buna funcţionare a acestor comisii sunt necesare:  

• motivarea membrilor acestora printr-un proces corect şi coerent de selecţie a valorilor în 
partid; 

• organizarea comisiilor de specialitate în legătură cu organizarea ministerelor şi a comisiilor 
parlamentare şi corelarea activităţii comisiilor cu activitatea legislativă şi activitatea 
executivă. 

7. FORMALIZAREA MECANISMELOR DE SELECŢIE INTERNĂ 

Partidul Democrat Liberal creează cadrul necesar pentru promovarea internă, pe baza unor criterii 
de competenţă, onestitate şi credibilitate, cu excluderea criteriilor clientelare.  

Pentru încetăţenirea unui sistem corect şi echitabil de promovare a valorilor din rândul membrilor 
sunt necesare următoarele direcţii: 

• organizarea şi consolidarea Secretariatului pentru resurse umane, militanţi şi gestionarea 
carierei, conform Statutului, cu scopul de a gestiona şi de a garanta un proces corect şi 
echitabil de evaluare şi selecţionare a resurselor umane ale partidului; 

• stabilirea, în cadrul acestui secretariat, a unor criterii obiective de evaluare care să reflecte, 
pentru fiecare membru din baza de resurse umane, calitatea proiectelor politice propuse şi 
realizate, nivelul de specialitate şi experienţă în domeniul public şi privat; 

• nicio numire în funcţie publică şi nicio selecţie a candidaturilor pentru poziţiile elective nu 
poate fi făcută în afara rezervei de resurse umane, odată ce aceasta este validată de către 
Colegiul Director; validarea se face anual. 

8. STABILIREA UNOR CRITERII CLARE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII MEMBRILOR 
PARTIDULUI 

Evaluarea activităţii oricărui membru de partid este necesară ori de câte ori acesta este ales sau 
numit într-o funcţie internă sau administrativă. În acest scop, trebuie să se ţină seama de 
următoarele repere:  

• promovarea sau sancţionarea nu pot fi puse în practică decât după o evaluare internă a 
activităţii persoanei în cauză, urmată de validarea prin vot a deciziei la nivelul autorităţii 
competente, cu o majoritate stabilită prin Statut;  

• alegerea membrilor în comisia naţională şi în comisiile judeţene pentru statut, etică şi litigii 
se va face numai pe criterii de autoritate morală, dincolo de orice umbră de îndoială. 
Membrii comisiilor pentru statut, etică şi litigii nu vor putea ocupa, la momentul respectiv, 
nicio altă funcţie de conducere în partid; 

• exercitarea libertăţii de exprimare nu poate fi îngrădită; 

• sancţiunea excluderii nu poate fi luată decât la nivel de organism executiv teritorial sau 
central, după caz, conform competenţelor statutare; 

• sancţionarea nu poate avea efect până ce nu există un document scris al autorităţii 
competente care să explice în termeni concreţi temeiurile deciziei; 
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• decizia de excludere nu poate produce efecte înainte de epuizarea tuturor căilor statutare de 
contestare a deciziei. 

9. PDL ÎN EUROPA: O FAMILIE POPULARĂ PUTERNICĂ, UNITĂ ÎN JURUL UNEI 
VIZIUNI COMUNE 

Partidul Popular European (PPE) a fost format în 1976 ca o organizaţie politică umbrelă pentru 
partidele europene care împărtăşesc valori de centru-dreapta. În timp, a devenit cea mai puternică 
organizaţie politică din Europa.  

În momentul de faţă, Partidul Popular European reuneşte 75 de partide membre din 39 de ţări. 18 
şefi de stat şi de guvern din Europa (14 din UE) sunt membri PPE, inclusiv cancelarul Angela 
Merkel şi preşedintele Nicolas Sarkozy. În Comisia Europeană, preşedintele Jose Manuel Barroso, 
împreună cu 12 comisari provin din partide afiliate PPE. În Consiliu, preşedintele Herman van 
Rompuy este, de asemenea, membru al PPE. În Parlamentul European, grupul PPE este de departe 
cel mai puternic, cu 265 de europarlamentari, iar legislativul european este condus de un alt 
membru marcant al PPE, Jerzy Buzek.   

PPE acţionează pentru o Europă democratică, transparentă şi eficientă, aproape de cetăţeni şi 
doreşte promovarea unei economii bazate pe piaţa liberă şi având o conştiinţă socială. Forţa politică 
a popularilor europeni le permite să aibă mijloacele necesare pentru a imprima o direcţie bună 
Europei şi pentru a contribui în mod decisiv la atingerea acestor obiective.  

În ultimii doi ani, România s-a aliniat la politicile responsabile, realiste şi sustenabile iniţiate la 
nivel european ca răspuns la criza economică. În fapt, în anumite privinţe, politicile de consolidare 
fiscală întreprinse de Guvernul Boc s-au aflat în avangarda europeană. Atunci când starea finanţelor 
naţionale a determinat falimentul unor ţări precum Grecia sau Irlanda, România a acţionat decisiv 
pentru a-şi însănătoşi bugetul public, a elimina risipa şi a astupa găurile prin care luam apă, pentru a 
nu ne scufunda. Cu preţul unor sacrificii imense, Guvernul Boc a scos România dintr-o zonă de 
pericol şi a adus-o pe drumul cel bun.  

Astfel de politici sunt de natură a atrage respectul partenerilor europeni. Ele ne permit să ieşim cu 
fruntea sus în Europa şi fac în aşa fel încât, atunci când vorbim, cuvântul nostru să fie ascultat. 
Numai promovând politici responsabile, curajoase şi sustenabile putem pretinde legitimitate pe plan 
european. 

Însă o politică internă responsabilă, eficientă şi în interesul cetăţenilor nu este suficientă pentru a 
fructifica la maximum oportunităţile furnizate de scena politică europeană. Avem la Bruxelles, dar 
şi în marile capitale ale Uniunii, lideri care ne sunt prieteni şi care ne împărtăşesc principiile şi 
valorile. Fie că vorbim de Angela Merkel sau de Jose Manuel Barroso, Europa este în acest moment 
condusă de partide de centru-dreapta, care au şansa, dar şi responsabilitatea de a se afla la cârma 
Uniunii într-un moment de cotitură în istoria acesteia şi de a pune bazele unei ordini europene în 
beneficiul cetăţenilor noştri. 

Partidul Democrat Liberal trebuie să participe activ la acest moment unic în istoria Europei, printr-o 
strânsă coordonare şi un dialog intens cu colegii şi prietenii noştri din Partidul Popular European. Ei 
sunt cei care dau ora exactă, la Bruxelles, dar şi la Berlin, Paris sau Roma. De aceea, trebuie să ne 
sincronizăm ceasurile cu ei. 

PDL trebuie să intensifice dialogul şi cooperarea cu partenerii din PPE şi din marile capitale 
europene.  Fiecare contact, fiecare punct de vedere transmis colegilor din PPE şi fiecare formă de 
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cooperare contează pentru întărirea unei relaţii care poate ajuta PDL să obţină un efect multiplicator 
în plan european. 

Pentru aceasta, este nevoie de acţiuni concrete care să structureze şi să potenţeze relaţiile dintre 
PDL şi PPE, precum: 

• crearea unei celule de experţi în cadrul PDL care să se ocupe de coordonarea şi de oferirea de 
suport specializat în vederea cooperării cu PPE.  

• transmiterea regulată, către PPE şi partidele membre, a unor informări privind evoluţiile 
relevante din România.  

• monitorizarea activităţii politice a PPE şi a principalelor partide membre şi transmiterea unor 
informări regulate către BPN privind evoluţiile politice relevante, în scopul coordonării poziţiei 
Partidului Democrat Liberal cu aceea a partenerilor europeni.  

• formularea unor puncte de vedere şi opinii ale PDL privind dosarele luate în discuţie, în cadru 
multilateral, de partidele partenere din UE, comunicarea acestora în timp util către partenerii din 
PPE şi urmărirea dezbaterilor relevante în rândul partenerilor politici europeni.  

• participarea activă a liderilor PDL la reuniunile periodice în cadrul PPE, inclusiv la 
dimensiunea parlamentară a cooperării politice de centru-dreapta. Pe termen mediu şi lung, 
coordonarea cu organizatorii acestor evenimente în vederea asigurării unui calendar de natură a 
diminua conflictele de agendă.  

IV. CONTINUAREA RECONSTRUCŢIEI INSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI 

1. PDL: PARTIDUL REFORMELOR 

În perioada 2009 – 2011 am adoptat o serie de reforme vitale pentru modernizarea statului român. 

A. REFORMA SISTEMULUI DE JUSTIŢIE 

Au fost adoptate patru noi coduri: Codul Civil, Codul Penal, Codul de Procedură Civilă şi cel 
de Procedură Penală pentru a recâştiga credibilitatea sistemului judiciar, prin creşterea 
transparenţei, simplificarea cadrului legislativ şi îmbunătăţirea gradului de accesibilitate. Aspectele 
pozitive ale acestor reforme sunt deja vizibile la nivelul rapoartelor din cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare. De asemenea, a fost adoptată Legea “Micii reforme” în justiţie (Legea 
202/2010). 

Rezultatele aşteptate în aceste reforme: 

a. scurtarea duratelor proceselor juridice; 

b. simplificarea procedurilor de judecată; 

c. diminuarea costurilor actului  de justiţie; 

d. îmbunătăţirea nivelului actului de justiţie prin responsabilizarea şi specializarea judecătorilor şi 
a procurorilor; 

e. împărţirea mai judicioasă a competenţei materiale, unificarea practicii judiciare şi 
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transformarea actului de justiţie într-un demers previzibil; 

f. reaşezarea în limite normale a tratamentului sancţionator; 

g. dezvoltarea mediului de afaceri, atât prin revizuirea reglementării contractelor, cât şi prin 
includerea reglementării unor contracte specifice lumii bancare. 

B. REFORMA SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII  

Prin legislaţia adoptată în domeniul pensiilor: 

a. se asigură sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii pe termen mediu şi lung; 

b. s-a impus principiul contributivităţii în sistemul public de pensii; 

c. au fost eliminate legile de pensionare care nu respectă principiul contributivităţii şi au fost 
recalculate pensiile speciale; 

d. a fost instituită pensia socială minimă de 350 lei; 

e. se interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar pentru cei cu venituri mai mari din 
pensii decât salariul mediu brut pe economie; 

f. se reduce numărul  pensionărilor anticipate; 

g. sunt implementate criterii mai stricte pentru acordarea pensiei de invaliditate; 

h. începând cu 1 ianuarie 2011 se acordă drepturile băneşti pentru  grupele I şi II de muncă, adică  
pentru 1.541.000 de pensionari; efortul bugetar pentru anul 2011 este de 403 milioane euro; 

i. în anul 2012 pensiile vor creşte cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea 
reală a câştigului salarial mediu brut realizat pe anul precedent. 

C. REFORMA EDUCAŢIEI 

Prin adoptarea Legii educaţiei naţionale s-a realizat o reformă de substanţă a sistemului educaţional 
românesc. Principalele modificări vizează: 

a. regândirea rolului educaţiei timpurii; 

b. asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar; 

c. consacrarea învăţământului bazat pe formarea de competenţe şi nu pe asimilarea de informaţii; 

d. reproiectarea Curriculumului Naţional; 

e. instituirea Portofoliului educaţional; 

f. introducerea finanţării per elev – alocarea banilor publici va deveni transparentă  şi se va face 
în concordanţă cu ţintele educaţionale strategice, pe principiul finanţarea urmează elevul; 

g. introducerea Programului Şcoală după şcoală; 

h. sprijinirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte; 
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i. asigurarea accesului egal la studii în universităţile româneşti; 

j. definirea tipurilor de universităţi, clasificarea universităţilor şi introducerea unei metodologii de 
ierarhizare a programelor de studiu; 

k. redefinirea doctoratului prin instituirea a două tipuri: doctoratul ştiinţific şi doctoratul 
profesional. 

D. REFORMA LEGISLAŢIEI MUNCII  

A fost adoptat un nou Cod al Muncii care, în esenţă, urmăreşte: 

a. flexibilitatea raporturilor de muncă; 

b. adaptarea raporturilor de muncă la dinamica pieţei muncii; 

c. armonizarea prevederilor Codului Muncii cu directivele europene; 

d. diminuarea muncii la negru prin înăsprirea sancţiunilor aferente; 

e. introducerea criteriului de performanţă în contractele şi relaţiile de muncă.  

E. REFORMA SALARIZĂRII PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE  

Legea salarizării unitare reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal plătite din 
fonduri publice, spre deosebire de perioada anterioară când această salarizare era cuprinsă în 39 de 
acte normative.  

Rezultatele vizate  sunt următoarele: 

a. raportul dintre salariul de bază minim şi cel maxim al personalului din sectorul bugetar este de 
1 la 15, apropiindu-se de bunele practici europene; 

b. armonizarea sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice se realizează 
ţinând cont de importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare 
pentru desfăşurarea activităţii; 

c. este creată o nouă ierarhie a salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul 
aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate; 

d. creşterile salariale necesare realizării acestui obiectiv au în vedere indicatorii macroeconomici 
şi evoluţia indicatorilor sociali; 

e. încadrarea în masa salarială de 39 miliarde lei pentru anul 2011. 

F. REFORMA APARATULUI BUGETAR ŞI A AGENŢIILOR GUVERNAMENTALE 

Prin impunerea normativelor de personal în autoritatea publică centrală şi locală a fost redus 
aparatul bugetar de la 1.398.757 persoane în luna decembrie 2008, la 1.256.609 persoane în martie 
2011. 

De asemenea, au fost desfiinţate, comasate sau restructurate 141 de agenţii guvernamentale. 
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G. REFORMA DIALOGULUI SOCIAL  

Guvernul a decis să promoveze Legea Dialogului Social prin asumarea răspunderii, în temeiul 
art.114 din Constituţia României. 

Legea Dialogului Social vine în completarea Codului Muncii şi reformează modul de organizare a 
sindicatelor, a patronatelor, a Consiliului Economic şi Social şi adaptează la nevoile actuale ale 
României reglementările care vizează contractele colective de muncă şi soluţionarea conflictelor de 
muncă. 

H. REFORMA CADRULUI FISCAL  

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 69/2010 reprezintă un moment de cotitură în finanţele 
publice şi stabileşte principiile, obiectivele, priorităţile multianuale ale politicii fiscal-bugetare. 
Obiectivul central îl reprezintă reducerea graduală a deficitului bugetar până la 3% în anul 2012. 

De asemenea, legea responsabilităţii fiscale introduce plafoane de cheltuieli, reduce numărul de 
rectificări bugetare, elimină riscul deciziilor populiste în preajma campaniilor electorale şi 
înfiinţează Consiliul Fiscal. 

În cadrul reformelor promovate: 

a. a fost redus numărul taxelor şi tarifelor parafiscale de la 491 în anul 2008, la 263 în prezent; 

b. au fost simplificate şi unificate declaraţiile fiscale, începând cu anul 2011, alături de plata 
online a acestora; 

c. a fost eliminat impozitul minim începând cu octombrie 2010; 

d. profitul reinvestit este neimpozitat; 

e. a fost menţinută cota unică de impozitare de 16%; 

f. fondurile publice au fost direcţionate cu prioritate pentru investiţii. 

I. REFORMA ASISTENŢEI SOCIALE 

Prin măsurile adoptate, au fost avute în vedere realizarea a cel puţin următoarelor obiective: 

a. orientarea programelor de asistenţă socială în funcţie de nivelul veniturilor realizate pe familie 
şi restructurarea celor aproximativ 200 de prestaţii sociale existente atât la nivel naţional, cât şi 
local; 

b. consolidarea schemei de venit minim garantat, a ajutoarelor de căldură şi a alocaţiei familiale 
într-o nouă schemă unică; finalizarea descentralizării serviciilor sociale în domeniul violenţei în 
familie în vederea responsabilizării autorităţilor locale privind această problematică, precum şi 
a asigurării resurselor financiare necesare; dezvoltarea reţelelor servicii suport pentru integrarea 
familiei rome în societate; 

c. asigurarea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al familiei şi 
persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor aparţinătoare; 

d. redimensionarea cadrului legal şi instituţional privind protecţia maternităţii, creşterea natalităţii, 
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reducerea abandonului de copii şi reducerea fenomenului violenţei în familie; creşterea calităţii 
vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea standardelor minime de calitate în toate 
serviciile speciale acordate copilului în dificultate; 

e. redimensionarea măsurilor de protecţie socială pentru familiile cu nevoi speciale şi dinamizarea 
măsurilor active de solidaritate familială; sporirea participării active a societăţii civile şi 
dezvoltarea durabilă a parteneriatului în beneficiul dezvoltării şi protecţiei familiei. 

J. REFORMA SĂNĂTĂŢII 

Măsurile adoptate au în vedere: 

a. descentralizarea în sistemul de sănătate şi creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale 
în managementul spitalicesc – din cele 435 de spitale publice aflate în subordinea Ministerului 
Sănătăţii au fost transferate către autorităţile publice locale un număr de 370 de spitale; 

b. restructurarea sistemului spitalicesc; 

c. introducerea cardului naţional de sănătate; 

d. introducerea mecanismului de coplată, fiind exceptate grupurile sociale vulnerabile  sau cu 
venituri mici; 

e. controlul cheltuielilor cu medicamentele; 

f. creşterea accesului pacienţilor la tratamente moderne, la preţuri accesibile, prin introducerea 
unei noi politici de stabilire a preţurilor la medicamente şi prin introducerea noilor tehnologii; 

g. creşterea bazei de colectare a contribuţiilor pentru asigurări de sănătate în cazul veniturilor 
obţinute din pensiile mai mari de 740 lei; 

h. dezvoltarea parteneriatelor public-private şi atragerea mediului de afaceri în dezvoltarea 
reţelelor sanitare integrate; 

i. începutul demersului de a introduce standardele pentru toate nivelurile sistemului sanitar 
românesc şi a unui sistem de asigurări a calităţii serviciilor medicale. 

 

Priorităţile viitoare de politici publice ale PDL pot fi împărţite în două categorii. Prima, tratată în 
prezentul capitol, are în vedere arhitectura fundamentală a statului; a doua, dezvoltată în 
următoarele capitole, se referă la diferitele autorităţi şi instituţii care furnizează bunuri şi servicii 
publice.  

Deficienţele de configurare a arhitecturii autorităţilor publice afectează negativ întreaga funcţionare 
a statului. Am numit proiectul de reconfigurare a acestei arhitecturi Reconstrucţia instituţională a 
României şi el are trei componente:  

1. reforma constituţională: o nouă arhitectură instituţională a autorităţilor publice, pe baza 
referendumului din decembrie 2009; 

2. reforma administrativ-teritorială: organizarea serviciilor publice la scara lor optimă pe baza 
conceptului de subsidiaritate; 
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3. reforma administraţiei publice şi a structurii de reglementări: statul pus în slujba 
cetăţeanului. 

Aceste trei componente majore reflectă cadrul instituţional fundamental al statului român. Este în 
momentul de faţă recunoscut de toată lumea că disfuncţionalităţile acestui cadru reprezintă o sursă 
majoră de probleme în toate domeniile sociale şi economice ale României. În acelaşi timp, trebuie 
să fim conştienţi că reforma şi reconstrucţia instituţională nu vor duce automat la rezolvarea 
tuturor problemelor, dar sunt precondiţia esenţială pentru rezolvarea lor. 

Obiectivul acestei reforme este buna funcţionare a tuturor autorităţilor şi instituţiilor care produc 
bunuri şi servicii publice. Într-adevăr, valoarea pentru cetăţean nu este oferită în mod direct de 
textul constituţional, ci de bunurile şi serviciile publice care îi sunt furnizate de către stat. Reforma 
în aceste domenii este deci vitală.  

De când este la guvernare, Partidul Democrat Liberal a demarat acest proiect de reconstrucţie 
instituţională, în parteneriat cu Preşedintele României, prin adoptarea noilor coduri (noul Cod civil, 
noul Cod de procedură civilă, noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală), a Legii Micii 
Reforme în justiţie, precum şi a reglementărilor privind sistemul unitar de pensii şi sistemul unitar 
de salarizare. Au fost, de asemenea, adoptate noua Lege a Educaţiei, noul Cod al Muncii şi au fost 
create premisele pentru o nouă reglementare a dialogului social. Nu în ultimul rând, a fost realizată 
restructurarea aparatului administrativ şi a agenţiilor guvernamentale. 

Desigur, aceste reforme sunt necesare, dar nu suficiente. Ambiţia partidului nostru, care şi-a asumat 
această misiune reformatoare, este însă mult mai mare. Obiectivele noastre majore sunt reforma 
constituţională, reforma administrativ-teritorială şi reforma administraţiei publice şi a sistemului de 
reglementări. 

2. REFORMA CONSTITUŢIONALĂ 

Constituţia adoptată în anul 1991 a fost rezultatul unui compromis între tendinţe contradictorii. Pe 
de o parte, tendinţele conservatoare au păstrat, în parte, atât inerţiile ideologice specifice teoriei 
comuniste a statului şi a dreptului, cât şi inerţiile etniciste reactualizate în etapa naţionalistă a 
comunismului în România. Pe de altă parte, tendinţele democratice au afirmat atât valorile care au 
stat la baza statului român modern în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima parte a 
secolului XX, cât şi valorile democraţiilor moderne contemporane. Ca urmare a acestui compromis, 
democraţia românească postdecembristă a cunoscut numeroase disfuncţionalităţi şi crize.  

După un îndelungat proces de negociere între forţele politice, revizuirea Constituţiei a corectat în 
2003 unele dintre erorile iniţiale ale legii fundamentale. Este vorba mai ales de primele două titluri, 
privind principiile generale, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale. În schimb, în Titlul 
III şi în Titlul V, referitoare la autorităţile publice, au rămas textele pe care s-a clădit un mecanism 
instituţional viciat, disfuncţional, contradictoriu şi ineficient. Iată de ce este necesară o rescriere 
integrală a textelor privind autorităţile publice, astfel încât să fie posibilă reconstrucţia 
instituţională a României şi conectarea ţării noastre la instituţiile democratice europene.  

Referendumul din anul 2009 a dat un mandat clar şi categoric în acest sens. Electorii s-au 
pronunţat pentru reorganizarea unicamerală a Parlamentului şi reducerea numărului reprezentanţilor 
la 300, două modificări care nu mai pot fi în niciun fel alterate. În acelaşi timp, referendumul a 
deschis discuţia mai amplă privind îmbunătăţirea Legii Fundamentale. 

Procesul politic al reformei constituţionale este complex şi presupune atât dezbateri publice, cât şi 
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contribuţii ale experţilor, precum şi negocieri la nivelul partidelor politice. Însă parcurgerea acestui 
proces politic complicat este o obligaţie pentru clasa politică. Statul român trebuie să devină un 
instrument democratic, puternic şi suplu în slujba cetăţenilor. Modernizarea şi consolidarea sa 
depind de reconfigurarea şi de schimbarea sensului de funcţionare a autorităţilor publice. 
Prosperitatea şi stabilitatea pe termen lung a naţiunii române, înţeleasă ca asociere a tuturor 
cetăţenilor, deci ca naţiune civică, constituie miza adevărată a reconstrucţiei statului român. În 
acest fel o nouă Constituţie este calea către o nouă republică, către o nouă Românie. 

3. REFORMA  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ: DESCENTRALIZARE PENTRU 
REALIZAREA SUBSIDIARITĂŢII 

Atunci când ne gândim la reforma administrativ-teritorială trebuie să avem în minte o valoare 
generală care să ne ghideze eforturile. Această valoare este subsidiaritatea. Ea este deja asumată şi 
implementată la nivelul organizării UE, dar trebuie urmată inclusiv în interiorul statelor membre, 
rolul său fiind de a asigura relaţiile optime între nivelurile separaţiei verticale a puterii. Vorbim de 
guvernare locală atunci când o comunitate poate decide în privinţa regulilor locale, când îşi apără 
singură respectarea regulilor, şi când se autosusţine financiar (cu excepţia unor situaţii de urgenţă). 
Subsidiaritatea spune că toate aceste trei aspecte trebuie păstrate la nivelul cel mai local cu putinţă, 
dar acceptă că unele probleme trebuie să fie rezolvate la niveluri diferite de organizare.  

Există două criterii, complementare, după care poate fi apreciată o corectă separaţie verticală a 
puterilor: 

o eficienţa. Conform subsidiarităţii, deciziile care afectează o comunitate trebuie luate de 
reprezentanţi cât mai apropiaţi de membrii comunităţii. Orice decizie venită de la depărtare, 
de la „centru”, trebuie să se refere doar la probleme care nu pot fi rezolvate la nivelul local. 
Aşadar, eficienţa în rezolvarea problemelor publice apare atunci când nivelurile guvernării 
sunt corect delimitate; 

o funcţionarea „contraponderilor şi echilibrărilor” (checks and balances), care au ca scop 
prevenirea şi evitarea abuzurilor. Trebuie evitată, pe de o parte, imixtiunea ilegitimă a 
guvernării centrale în problemele locale şi, pe de altă parte, prevenirea abuzurilor guvernării 
locale. Spre exemplu, protejarea minorităţilor etnice sau religioase este o problemă de ordin 
general. Ideal este ca nivelurile de decizie mai înalte să nu intervină decât în probleme de 
ordin general.  

Autoguvernarea locală necesită, în plus faţă de libertăţile de autoreglementare şi autoorganizare, 
încă două elemente: autofinanţare şi un mediu politic local competitiv.  

Sistemul fiscal actual constă în colectarea centralizată a taxelor, urmată de redistribuirea lor către 
nivelul local. Este clar că trebuie asigurată coerenţa între principiul subsidiarităţii şi structura 
sistemului fiscal. În sistemul redistributiv actual, banii publici se disipează în nenumărate 
ineficienţe şi abuzuri. Iată de ce bunurile şi serviciile publice furnizate local trebuie plătite direct 
acolo, iar nivelului central trebuie să îi fie plătite doar bunurile şi serviciile publice efectiv furnizate 
de acesta, ca apărarea, diplomaţia, nivelurile superioare ale justiţiei etc. Contraargumentul des 
invocat – că unele judeţe sunt sărace şi nu îşi pot permite plata acestor bunuri – este greşit, pentru 
că poate exista o taxă centrală destinată asistenţei acestor judeţe fără ca întreg sistemul să fie 
organizat redistributiv.  

Pe termen scurt, PDL susţine revizuirea cotelor defalcate din impozitul pe venit în funcţie de noile 
competenţe transferate autorităţilor locale în cursul procesului de descentralizare; includerea în 
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legea anuală a bugetului de stat a unor anexe distincte care să conţină estimările pentru următorii 3 
ani ale sumelor ce se vor aloca bugetelor locale, astfel încât autorităţile locale să poată promova 
proiecte şi programe multianuale şi să aibă garanţia implementării lor; alocarea sumelor defalcate 
pentru echilibrarea bugetelor locale exclusiv pe bază de formule, care să confere predictibilitate şi 
transparenţă în alocarea acestora; adaptarea sistemului de echilibrare a bugetelor locale, astfel încât 
să garanteze acoperirea necesităţilor specifice fiecărui nivel de funcţionare. 

Celălalt aspect, competitivitatea mediului politic local, trebuie să fie revizuit. Regulile deficitare ale 
sistemului electoral actual, atât ale celui pentru alegerile parlamentare, cât şi ale celui pentru 
alegerile locale, trebuie revizuite şi îndreptate în direcţia unor sisteme real majoritare. 

Pe lângă măsurile deja luate, precum reforma învăţământului, a sănătăţii publice sau înfiinţarea 
poliţiei locale, PDL urmăreşte şi alte coordonate ale descentralizării administrative: în domeniul 
asistenţei sociale şi în privinţa gestiunii patrimoniului care trebuie transferat în proprietatea 
comunelor, a oraşelor, municipiilor şi judeţelor. PDL consideră că măsurile de reformă în 
administraţia publică, în special procesul de descentralizare, trebuie continuate în vederea furnizării 
unor servicii publice mai eficiente, conforme cu aşteptările cetăţenilor şi având ca obiectiv servirea 
interesului public. 

Descentralizarea este procesul prin care se poate trece de la starea actuală către idealul 
subsidiarităţii. Procesul de descentralizare început deja trebuie dus la bun sfârşit: trebuie să existe şi 
o descentralizare a regulilor şi a resurselor, precum şi a procesului politic local. Guvernarea locală 
nu există plenar în România şi nici nu poate exista atâta timp cât cetăţenilor nu li se acordă 
suficientă putere şi dreptul de a se autoorganiza mai bine. 

4. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI A SISTEMULUI DE REGLEMENTĂRI  

Experienţa României, dar şi a altor ţări ne arată că instituţiile statului nu pot fi reformate în urma 
presiunilor din afară, fără a exista determinarea politică necesară în interiorul ţării şi susţinerea 
populaţiei. România are un sector public care nu numai că nu poate fi susţinut prin resursele 
actuale, dar, practic, frânează creşterea productivităţii şi a competitivităţii firmelor. 

Legislaţia privind salarizarea unitară a funcţionarilor publici a reprezentat un progres important, dar 
insuficient, care va trebui continuat prin raţionalizarea posturilor din administraţia publică centrală 
şi locală, reducerea numărului lor şi o mai bună delimitare a atribuţiilor. Administraţia publică 
trebuie să devină eficientă prin informatizare, debirocratizare şi depolitizare, urmate de 
redimensionarea personalului din sectorul public. 

Problema calităţii slabe a reglementărilor va fi parţial rezolvată prin funcţionarea autoguvernării 
locale. Soluţia este indirectă, dar mult mai eficientă decât cea actuală. De ce avem legi proaste? 
Pentru că este interzisă experimentarea prealabilă la o scară mai restrânsă, la nivel local. Crearea de 
sus în jos a legilor nu este eficientă pentru sisteme sociale complexe, de milioane de oameni: 
problemele locale sunt prea variate şi prea specifice pentru a putea exista soluţii generale. Guvernul 
şi Parlamentul pur şi simplu nu dispun de informaţii în cantitatea şi calitatea necesare. Acesta a fost 
unul dintre motivele fundamentale ale eşecului catastrofic al sistemului comunist.  Prin contrast, 
soluţia optimă este aceea de a permite anumite variaţii între autoguvernările locale, de a le lăsa să 
experimenteze pentru a putea vedea ce funcţionează cel mai bine. 

Restul problemei este însă la nivelul central. Este esenţială găsirea unui mecanism de reducere a  
numărului de legi şi de reglementări adoptate de instituţiile publice cu atribuţii în acest domeniu, 
precum şi de îmbunătăţire a calităţii acestora. Prea multe instituţii publice au dreptul de a legifera şi 
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de a reglementa, fără ca nimeni să verifice calitatea actelor emise de acestea şi nivelul poverilor 
administrative impuse asupra cetăţenilor şi actorilor economici. Reducerea costurilor de tranzacţie 
întâmpinate de mediul de afaceri prin reducerea birocraţiei şi a reglementărilor inutile este una 
dintre cele mai importante priorităţi ale PDL.  

Măsurile de austeritate din sectorul public impun analiza fiecărei activităţi publice finanţate din 
bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele asigurărilor sociale sub aspectul oportunităţii şi al 
eficienţei, precum şi regândirea acestor activităţi în contextul reconstrucţiei instituţionale a statului 
român. Măsurile vitale în această direcţie sunt: 

a) transparentizarea totală a cheltuielilor publice şi a priorităţilor investiţionale ale tuturor 
autorităţilor publice; 

b) evaluarea programului de investiţii publice şi stabilirea priorităţilor pe baza rezultatelor 
unei analize cost-beneficii; 

c) analiza cheltuielilor curente din fiecare instituţie centrală şi locală finanţată din bugetele 
publice şi eliminarea celor neoportune sau neeficiente; 

d) creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene prin extinderea eligibilităţii pentru 
mediul privat şi ONG, dat fiind că administraţiile publice s-au dovedit în mare măsură 
incompetente în această privinţă; 

e) reforma sistemului de management pentru regii şi companiile cu capital de stat, prin 
aşezarea performanţei la baza acestui sistem şi analiza posibilităţilor de privatizare. 

În ultimii doi ani de zile, în contextul unei perioade dificile din punct de vedere economic, 
Guvernul României a adus constant o serie de îmbunătăţiri domeniului legislativ al achiziţiilor 
publice. Aceasta s-a realizat printr-o serie de măsuri luate împreună cu beneficiarii sistemului: 
autorităţi contractante, operatori economici, mediu de afaceri, companii de consultanţă etc. Un rol 
decisiv l-au avut consultările cu reprezentanţi ai Comisiei Europene. Foarte important este 
amănuntul că rezultatele au început să se vadă în statisticile care confirmă dinamica pozitivă a 
ultimilor doi ani, fapt subliniat şi de către rapoartele şi constatările oficiale ale Comisiei Europene. 
PDL asumă continuarea unor măsuri care au ca scop un sistem de achiziţii publice suplu şi eficient 
şi care subliniază, o dată în plus, că banii publici trebuie să fie cheltuiţi cu multă chibzuinţă şi 
responsabilitate. 

V. DE LA INEFICIENŢĂ LA PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ 

PDL şi-a asumat guvernarea într-un moment dificil pentru România: intrarea în criză. Salariile, 
locurile de muncă şi profiturile au fost puternic afectate. Efectele crizei financiare şi economice 
globale au fost mult mai brutale decât în alte ţări europene din pricina propriei vulnerabilităţi create 
de gestiunea iresponsabilă a anilor 2007-2008. În pofida creşterii economice, dezechilibrele 
macroeconomice erau deja severe înaintea declanşării crizei. Problemele structurale nerezolvate, 
perpetuu amânate, s-au agravat sub presiunea promisiunilor electorale şi a deciziilor otrăvite luate 
în anul 2008, care nu au putut fi respectate. Ţara trebuia să ia decizii importante, iar cetăţenilor 
trebuia să le spunem adevărul. Am stabilit un plan pentru reducerea poverii datoriei, pentru a putea 
trăi cu mijloace proprii şi pentru a transforma România într-o economie competitivă pe piaţă. Nu 
există nicio cale uşoară de rezolvare a dificultăţilor. Caracterul real al problemelor a cerut soluţii 
dureroase, care nu mai puteau fi evitate.  
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Reformele aplicate în ultimii doi ani au fost radicale pentru că a trebuit să recuperăm zece ani de 
ineficienţă, de inacţiune şi de risipă. Costurile sociale au fost pe măsura intensităţii reformelor 
aplicate. În anul 2009, Guvernul a înregistrat întârzieri semnificative în realizarea reformelor 
structurale, ca urmare a guvernării dificile cu PSD şi a punerii Guvernului, de către Parlament, în 
imposibilitatea de a mai lua decizii în ultimele luni ale anului. Importanţa sacrificiilor ulterioare este 
uriaşă pentru întărirea naţiunii pe termen lung. Deciziile au fost corecte. Rezultatele economice o 
probează. Prognozele indică tendinţe de creştere economică pentru anul 2011 şi în viitor. 

Intrarea României în criză ne-a pus în faţa adevărului: falimentul modelului economic de creştere 
caracteristic societăţii noastre până la declanşarea crizei. În perioada 2000-2008, dezvoltarea 
României s-a bazat preponderent pe stimularea consumului, prin explozia creditului, prin deplasarea 
direcţiei investiţiilor străine de la crearea de capacităţi de producţie pentru export la afaceri 
imobiliare pe piaţa internă, ca şi prin umflarea veniturilor bugetare (prin încasarea de impozite la 
tranzacţii făcute cu preţuri umflate, susţinute de credite şi investiţii imobiliare) şi, în plus, majorarea 
deficitelor bugetare în anii cu creşteri economice. 

Ca rezultat al acestui model economic de creştere, România s-a confruntat în ultimii doi ani nu 
numai cu o criză bugetară, dar şi cu un deficit de competitivitate al economiei. Prin urmare, 
problemele cu care se confruntă România sunt mai adânci decât simpla reducere a unor deficite 
bugetare. Relansarea economică nu mai putea evita provocările modernizării statului român prin 
administrarea mai eficientă a banului public, prin dezvoltarea potenţialului de afaceri, de export şi 
de absorbţie a fondurilor europene, în paralel cu eforturile de diminuare a deficitului bugetar. 
Constrângerile bugetare din ultimii doi ani au fost impuse de atitudinea responsabilă, fundamentată 
pe trei premise de la care nu am abdicat:  

a. evitarea îndatorării excesive a naţiunii; 

b. evitarea derapajelor economice majore; 

c. crearea premiselor relansării economiei româneşti. 

Modelul de însănătoşire economică şi a finanţelor publice pe care ne-am bazat este similar ţărilor 
nordice: două treimi din eforturile guvernamentale s-au centrat pe eficientizarea şi pe reducerea 
cheltuielilor publice, iar o treime din aceste eforturi au fost orientate spre creşterea veniturilor 
bugetare. Alternativa modelului mediteranean, în care raporturile se schimbă, ar fi strangulat şi 
amânat cel puţin încă doi ani relansarea creşterii economice. În paralel, am luat măsuri strategice 
ferme pentru asigurarea unui trend sănătos de creştere economică pentru ţară, pe termen lung, axat 
pe productivitate şi pe eficacitate. Marea bătălie pe care a avut-o de dus acest Guvern – şi pe care a 
câştigat-o – a fost transformarea modului de dezvoltare economică prost croit şi al statului 
anacronic, ineficient, risipitor. Anul 2010 marchează acest moment de cotitură, de transformare a 
statului într-unul mult mai prudent fiscal, într-unul care îşi optimizează cheltuielile, într-unul care 
diminuează risipa din fiecare capitol de cheltuială bugetară.  

Obiectivul strategic al României constă în aderarea la zona euro, imediat ce condiţiile 
macroeconomice permit acest lucru. În acest sens, România s-a angajat într-un amplu proces de 
reformare la nivel economic şi social, în scopul de a asigura revenirea sustenabilă a economiei 
naţionale şi de a se reîncadra în condiţiile stricte ale Pactului de Stabilitate şi Creştere. 

a. Măsuri de eficientizare şi reducere a cheltuielilor publice. Dacă Guvernul actual nu ar fi 
acţionat ferm şi rapid prin măsurile de austeritate severe asumate, am fi ajuns la un deficit de 14%, 
adică mai mare decât deficitul care a îngenuncheat economia Greciei. 
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Guvernul a fost nevoit să reducă aparatul şi procedurile birocratice. Reducerea masivă a 
cheltuielilor ineficiente care aveau efecte negative asupra economiei şi asupra creării de locuri de 
muncă era inevitabilă, pentru a putea investi mai mult în educaţie, sănătate, infrastructură şi în 
activităţi de cercetare-dezvoltare cu valoare adăugată mare. Reducerea cheltuielilor pe care nu ni le 
permitem, indiferent de zona în care le-am găsit, răspunde nevoii de concentrare a resurselor 
noastre limitate pe acordarea de ajutoare şi asistenţă socială celor care au cu adevărat nevoie de ele.  

Diminuarea numărului personalului din sistemul bugetar cu peste 142.000 de persoane, 
reorganizarea a peste 141 de instituţii şi agenţii guvernamentale, blocarea posturilor vacante şi 
ocuparea doar a 15% din cele vacantate ulterior urmăresc construcţia unui aparat guvernamental 
mai suplu, mai eficient şi mai înalt profesionalizat. Salariile bugetare au scăzut cu 25% în a doua 
jumătate a anului 2010, după care au recuperat 15% începând cu anul 2011. Începând cu 2011 
mamele pot opta între două scheme de indemnizaţie, mai flexibile şi mai adaptate opţiunilor 
personale şi nevoilor naţionale. Una dintre aceste scheme introduce un beneficiu semnificativ, de 
500 de lei, pentru mamele care optează să se întoarcă la muncă în primul an de la naşterea copilului. 
Cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar a fost interzis pentru pensionarii cu venituri mai 
mari din pensii decât salariul mediu brut pe economie. Pensiile speciale –pensiile de serviciu şi 
pensiile militare de stat – au fost recalculate şi incluse în sistemul public de pensii. Valoarea 
punctului de pensie a fost îngheţată în anii 2010 şi 2011, cu excepţia pensiilor de gradul I şi II, care 
au beneficiat de o creştere în medie cu 93 de lei. Întreg sistemul public de pensii a fost reformat. 
Astfel, începând cu anul 2012 pensiile vor fi indexate cu 100% din rata inflaţiei şi cu 50% din 
creşterea reală a câştigului salarial brut mediu pe economie. Achiziţiile publice de maşini şi de 
mobilier au fost blocate în administraţia publică. Cheltuielile au fost reduse cu 50% pentru 
consumul de carburanţi în instituţiile publice şi cu 20% cele cu bunuri şi servicii. Noile standarde de 
cost şi normative de personal vor elimina abuzurile şi vor cultiva responsabilitatea actului 
guvernamental central şi local.  

b. Măsuri pentru creşterea veniturilor bugetare. În acest mandat a fost adoptată legea 
responsabilităţii fiscale, care impune reguli mult mai transparente şi predictibile, multianuale, de 
conduită fiscal-bugetară. Veniturile bugetare colectate în PIB au atins în anul 2010 cel mai ridicat 
nivel din ultimii 20 de ani (33% din PIB).  

Gradul de colectare a taxelor şi a impozitelor a crescut prin diminuarea evaziunii fiscale, prin 
lărgirea bazei de impozitare la tichetele de masă şi tichetele cadou, prin majorarea impozitelor 
datorate de persoanele fizice care deţin mai multe clădiri, prin creşterea impozitului pe dobânzi şi a 
accizelor la tutun, alcool şi motorină, prin extinderea sferei de aplicare a contribuţiei de asigurări de 
sănătate de 5,5% la pensiile mai mari de 740 de lei pe lună şi majorarea TVA de la 19% la 24%, ca 
soluţii de ultim recurs pentru a putea onora obligaţiile faţă de cetăţeni şi pentru a diminua povara 
datoriilor naţiunii. 

c. Măsuri pentru stimularea creşterii economice. Numărul de patroni şi de lucrători pe cont 
propriu a crescut chiar în vremuri de criză, între 2008 şi 2010, cu peste 1.100, respectiv cu peste 
135.000 de persoane. Aşadar, diminuarea şomajului începând cu luna aprilie 2010 până în prezent a 
avut loc în paralel cu diminuarea numărului salariaţilor. Provocarea majoră a fost să salvăm şi să 
creăm cât mai multe noi locuri de muncă, necesare pentru stimularea creşterii economice, în 
condiţiile unui spaţiu fiscal extrem de restrâns. De scutirea de la plata CAS pentru firmele care 
angajează şomeri şi de facilităţile acordate angajatorilor prin reglementarea şomajului tehnic au 
beneficiat peste 550.000 de persoane până la sfârşitul anului 2010. Începând cu anul 2011 au fost 
îmbunătăţite semnificativ condiţiile de angajare prin flexibilizarea pieţei muncii şi prin introducerea 
criteriilor de performanţă în evaluare.  
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Programele „Prima Casă” şi „Rabla”  s-au dovedit de succes şi sunt extinse în anul 2011. 

Datoriile administraţiei publice către mediul privat s-au înjumătăţit din 2008 până în prezent. Au 
fost eşalonate plăţile datoriilor agenţilor economici către buget şi amânată sau suspendată 
executarea silită. Dobânzile datorate pentru creanţele fiscale la bugetul public, neachitate la termen, 
au fost diminuate. TVA de plătit se compensează cu cel de rambursat. Impozitul minim a fost 
eliminat de la 1 octombrie 2010. Au fost introduse declaraţiile unice pentru simplificarea poverii 
administrative fiscale. A fost simplificat sistemul parafiscal cu aproximativ 215 taxe şi tarife 
neprietenoase cu contribuabilul, de la aproape 500 existente în anul 2008. 

Alocările bugetare pentru investiţiile publice au crescut la 35,2 miliarde de lei în anul 2011, adică 
6,5% din PIB, faţă de 6,3% din PIB în anul 2008, an cu vârf de creştere economică. S-a creat cadrul 
legal necesar pentru derularea parteneriatelor public-private. Investiţiile private au fost susţinute 
prin scheme de ajutoare de stat destinate proiectelor de minimum 5 milioane de euro, care 
angajează minimum 50 de salariaţi şi care au dus la crearea a peste 4.700 de noi locuri de muncă 
până la sfârşitul anului 2010. Investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi cele realizate de 
microîntreprinderi cu o vechime mai mică de doi ani au fost sprijinite prin ajutoarele de minimis 
(peste 900 de IMM-uri beneficiare) şi prin Programul Start (71 de contracte semnate în 2010), prin 
intermediul Fondului de Garantare şi Contragarantare pentru IMM-uri pentru creditare şi pentru 
beneficiarii de fonduri europene (peste 240.000 de locuri de muncă menţinute şi create). Înfiinţarea 
şi dezvoltarea de noi firme sunt sprijinite prin Programul destinat tinerilor debutanţi în afaceri şi 
prin Programul incubatoarelor de afaceri.  

Salariul mediu din sectorul privat depăşeşte abia în anul 2011 salariul mediu din sectorul public, 
aşa cum e şi normal să fie într-o economie sănătos aşezată. Până în anul 2008, înaintea declanşării 
crizei, asistam la un decalaj în creştere şi nejustificat între salariul mediu din administraţia publică 
şi salariul din sectorul privat, evident în favoarea primului. În 2009, diferenţa salarială scade. Abia 
în 2010 s-a ajuns la un echilibru între cele două, fiind anul de inflexiune care marchează 
schimbarea modelului nostru de dezvoltare într-unul bazat pe performanţă.  

Impactul deciziilor. Sistemele economice şi financiare au fost reformate, deficitele au fost 
corectate, iar încrederea în economia românească şi-a reluat creşterea la începutul anului 2011. 
Moneda este relativ stabilă. Investiţiile străine directe se reorientează spre România. Este 
previzibilă şi o creştere a ratingului de ţară până la sfârşitul anului 2011 şi începutul lui 2012, cum 
rezultă din următorii indicatori: 

• deficitul bugetar este sub control. Faţă de 7,3% în anul 2008, bugetul a fost croit în 
anul 2011 pentru a reduce deficitul la 4,4%, iar în anul 2012 la sub 3% din PIB; 

• deficitul de cont curent se situează la doar 4,3% din PIB în prezent, faţă de 11,6% 
din PIB în anul 2008; 

• vulnerabilitatea dată de expunerea pe termen scurt a datoriei externe a fost corectată 
în anul 2010, la 18,7 miliarde de euro, faţă de cea angajată iresponsabil în anul 2008, de peste 22 de 
miliarde de euro. Ponderea datoriei publice pe termen scurt raportată la totalul datoriei publice a 
scăzut de la 49,3% în 2008 la 35,2% în 2010; 

• relansarea creditării nu putea avea loc fără reducerea substanţială a costurilor. Rata 
dobânzii de politică monetară a scăzut de la 10,25% în anul 2008 la 6,25% în prezent; 

• inflaţia medie scade de la 7,85% în 2008 la 6% în 2010 şi prognozăm un nivel de 
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5,3% în anul 2011; 

• şomajul a crescut de la 5,8% în 2008 la 8,36% în martie 2010, moment în care s-a 
reluat descreşterea şomajului lună de lună în România, până la 6,6% în prezent. Estimăm o 
stabilizare a şomajului la 6% spre sfârşitul anului 2011, similar nivelului înregistrat în anul 2008, 
înaintea declanşării crizei economice. 

Nu puteam atinge aceste performanţe dacă nu ne fundamentam deciziile coerent şi responsabil. 
Aşadar, PDL, în calitatea sa de principală forţă politică a guvernării, a fost pus în faţa unor decizii 
inevitabile. Inacţiunea nu mai era nicidecum o opţiune. Au fost deci obligatorii următoarele măsuri: 

a) o decizie rapidă de a salva moneda naţională printr-un împrumut extern agreat cu FMI, 
Comisia Europeană şi Banca Mondială de aproape 20 de miliarde de euro, din raţiuni de costuri 
mai mici ale finanţării faţă de piaţa privată; 

b) o decizie pe termen scurt, de a stopa în anul 2009 creşterea cheltuielilor publice finanţate din 
buget şi de a reduce acele cheltuieli care nu erau legate direct de reforme structurale; 

c) o decizie pe termen mediu de restructurare a cheltuielilor publice în sensul reducerii 
cheltuielilor de consum prin înfăptuirea unor reforme structurale, care vizau: sistemul de 
salarizare în sectorul public; sistemul de pensii; sistemul de asistenţă socială; administraţia publică; 
sistemul de educaţie şi cel de sănătate, precum şi a majorării cheltuielilor pentru investiţii publice 
şi pentru mai buna absorbţie a fondurilor europene; 

d) o decizie pe termen lung de modificare radicală a modului de funcţionare a statului român, 
bazat pe performanţă, calitate a resurselor umane, transparenţă, responsabilitate, guvernare 
electronică, descentralizare şi debirocratizare; 

e) o decizie pe termen lung de creare de noi locuri de muncă şi flexibilizare a pieţei muncii. 

Prognoza pentru anul 2011 confirmă creşterea economică de 1,5%-2%, dar riscurile pe care le 
comportă relansarea economică europeană impun un nou acord de tip precautionary, încheiat cu 
FMI şi Comisia Europeană, fără a ne mai împrumuta efectiv pentru a ne acoperi cheltuielile cu care 
trăim. Principala provocare în faţa economiei româneşti rămâne reluarea creşterii economice 
într-un mod sustenabil prin crearea de noi locuri de muncă şi evitarea intrării într-o perioadă 
prelungită de creştere economică lentă. Aceasta înseamnă şi reluarea procesului de reducere a 
diferenţei dintre standardul de viaţă al românilor şi cel mediu din Uniunea Europeană, care este şi 
va rămâne obiectivul strategic al României pe termen lung. 

ŢINTA PDL: CREAREA A CEL PUŢIN 1 MILION DE NOI LOCURI DE MUNCĂ până în anul 
2020 prin INVESTIŢII DURABILE 

PDL îşi asumă o ţintă clară pentru România anului 2020: crearea a cel puţin 1 milion de noi 
locuri de muncă, astfel încât să creştem rata de ocupare a populaţiei cu vârsta între 20 şi 64 de ani, 
de la 62,3% în prezent la 70% în 2020.  

Facem din România cel mai bun loc unde să îţi începi o afacere şi să creezi locuri de muncă. Cel 
mai important efect al acestui demers este cunoaşterea între liderii politici şi oamenii de afaceri, 
cultivând încrederea reciprocă şi oportunităţile de desfăşurare a unor afaceri profitabile pentru 
cetăţeni din ambele perspective: privată şi publică. A investi înseamnă a crea locuri de muncă, 
venituri şi dezvoltare. PDL este motorul acestei dorinţe, al acestui comandament al zilelor noastre: 
dezvoltare durabilă, dezvoltare bazată pe investiţii. 
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Facem din România un stat care furnizează rapid şi mai puţin costisitor servicii de calitate 
cetăţenilor săi. Transformăm statul român din „statul iresponsabil şi cu care e bine să faci 
afaceri” în statul care furnizează rapid şi mai puţin costisitor servicii de calitate cetăţenilor săi: 
infrastructură, educaţie, sănătate, fiscalitate simplificată şi diminuată.  

Facem din România o ţară cu o economie relativ mică, o ţară cu creştere economică sustenabilă. 
România reprezintă 0,4% din PIB global, dar este o economie deschisă, aflată încă în procesul de 
recuperare a rămânerii în urmă faţă de ţările europene dezvoltate. O creştere economică sustenabilă 
impune schimbarea paradigmei de dezvoltare economică bazată pe consum într-una bazată pe 
investiţii, producţie şi export. S-a dovedit că primul model de creştere, deşi rapid, nu este sustenabil 
în vremuri grele şi că aceste economii sunt vulnerabile în timp de criză. 

Măsurile economice pe care ni le asumăm politic pe viitor consolidează tendinţa de dezvoltare a 
clasei de mijloc şi fac ireversibile opţiunile noastre orientate spre stimularea spiritului 
antreprenorial şi a productivităţii, spre creşterea gradului de ocupare şi a producţiei, spre 
limitarea apetitului consumist.  

Aceasta este opţiunea noastră economică strategică, la care răspundem prin: 

α. expansiunea exportului, ceea ce înseamnă productivitate şi competitivitate mărite. 
Exporturile au atins niveluri record în anul 2010, mult peste cel înregistrat în  2008, an cu 
vârf de creştere economică, iar importurile s-au diminuat semnificativ; 

β. investiţii private şi publice, susţinute inclusiv prin valorificarea oportunităţilor noului cadru 
legal adoptat al parteneratiatului public - privat, dar şi cu fonduri europene, în domeniile 
infrastructurii de drumuri, mediu şi al accesului la serviciile de bază – apă potabilă, sisteme 
de colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor menajere şi industriale, locuinţe, educaţie 
şi sănătate. Restructurarea masivă a regiilor, a companiilor şi agenţiilor de stat răspunde la 
perspectiva minimizării rolului statului care distorsionează nejustificat jocul economiei 
libere de piaţă; 

χ. stabilitate şi predictibilitate fiscală: menţinerea cotei unice şi diminuarea fiscalităţii ca 
principale motoare de creştere economică prin stimularea muncii, a acumulării capitalului 
român şi prin atragerea de investiţii străine. România îşi permite să reducă în acest an 
povara fiscală pe muncă prin reducerea CAS. Continuă procesul de diminuare, comasare şi 
eliminare a taxelor şi tarifelor parafiscale (până când ajungem la nivelul general admis 
conform codurilor de bune practici economice). Luăm în considerare extinderea bazei de 
impozitare în sectoarele nefiscalizate, reducerea semnificativă a cotei unice de impozitare şi 
a TVA. Avem în vedere că suntem încercuiţi de economii care au un nivel de impozitare a 
profitului şi a veniturilor mai mic decât al nostru şi trebuie să răspundem acestei concurenţe 
fiscale. Măsura reducerii TVA trebuie să urmărească creşterea convingerii consumatorilor că 
banii pe care îi câştigă prin muncă le asigură o viaţă decentă şi nu stimularea exagerată a 
consumului; 

δ. prudenţă bugetară, pornind de la realitatea că o ţară care doreşte să aibă o fiscalitate mai 
mică în raport cu alte state membre din Uniunea Europeană va trebui să găsească şi 
echilibrul just între finanţarea obligaţiilor sociale din buget şi plăţile efectuate de către 
oameni. Relansarea cu vigoare a procesului de privatizare şi a procesului de externalizare a 
serviciilor publice poate determina societatea să devină participantă la rezolvarea 
problemelor statului şi nu receptor pasiv al acţiunii acestuia. Diminuarea în continuare a 
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evaziunii fiscale trebuie să ne ducă la creşterea masivă a veniturilor publice, în condiţiile 
diminuării fiscalităţii. 

PDL: AVOCATUL ALTUI TIP DE DEZVOLTARE, BAZAT PE INVESTIŢII, PE 
CUNOAŞTERE, PE EDUCAŢIE, PE CERCETARE ŞI PE VALORIFICAREA RESURSELOR 
ŢĂRII 

Oportunităţile sunt uriaşe, având în vedere decalajele enorme de dezvoltare dintre România şi UE. 
Mediul de afaceri nu este ostil, ci unul competitiv. Forţa de muncă este relativ bine calificată, iar 
şcoala va fi din ce în ce mai bine reorientată spre formarea de competenţe. Reluarea creşterii 
economice în 2011 este temeinică, nu una bazată pe consum excesiv şi pe preţuri nejustificate. Prin 
îndeplinirea acestui program, PDL are şansa de a se poziţiona ferm şi decisiv pe culoarul dreptei 
româneşti, ca singurul partid politic capabil să modernizeze societatea românească. În acest efort 
avem nevoie de aliaţi, iar cel mai puternic aliat al nostru trebuie să fie adevărata clasă de mijloc 
meritocratică. 

PDL susţine investiţiile în toate domeniile. Prioritare sunt următoarele: 

1. Independenţa energetică 

Noi producem 80% din ţiţeiul şi gazele pe care le consumăm şi permitem tranzitarea spre Europa. 
Susţinem  proiectele Nabucco şi AGRI. Suntem aliniaţi la politica europeană, care cere 
diversificarea resurselor de energie şi pentru care România este un promotor. Avem însă adesea 
excedent de energie electrică şi o exportăm. Este o prioritate pentru PDL să devenim o importantă 
piaţă de energie electrică pentru Europa de Sud-Est, prin noi hidrocentrale, prin retehnologizarea 
termocentralelor existente şi prin diversificarea şi exploatarea resurselor regenerabile. Avem 
soluţiile pentru ca România să devină un jucător important în regiune. 

2. Securitatea alimentară 

Multe state ale lumii depun eforturi uriaşe pentru a avea un pom verde. În România, ne este dat de 
la Dumnezeu. PDL are inteligenţa şi capacitatea de a valorifica acest dar. România are 4 milioane 
de hectare de teren ecologic pe care putem creşte animalele; este pe locul al doilea în UE, după 
Franţa, care are 4,5 milioane de hectare. Potenţialul agriculturii româneşti este să hrănească 80 de 
milioane de locuitori.  

OBIECTIVUL NOSTRU:  TRANSFORMAREA ROMÂNIEI,  DINTR-O ŢARĂ 
IMPORTATOARE DE PRODUSE AGRO-ALIMENTARE, ÎNTR-O ŢARĂ EXPORTATOARE 
DE ASEMENEA PRODUSE! 

Ţinând cont de efectele procesului de reîmproprietărire, şi anume fărâmiţarea excesivă a terenurilor, 
susţinem politica de comasare, de cultivare a pământului, de dezvoltare a unui sistem de irigaţii 
inteligent şi a unei industrii alimentare moderne, fie animală, fie vegetală. Legarea producţiei 
agricole de industria alimentară modernă creează sute de mii de locuri de muncă pentru români, 
indiferent de pregătirea lor.  

PDL crede în forţa agriculturii româneşti de a deveni competitivă şi trebuie să se angajeze să o 
transforme în sursă majoră de bunăstare a populaţiei, de garantare a accesului la o alimentaţie 
suficientă şi sănătoasă, prin valorificarea avantajelor interne date de resursele naturale, de 
calitatea terenurilor şi de conjunctura favorabilă a preţurilor mondiale ridicate. 
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În contextul general stabilit prin Programul de Guvernare, obiectivele noastre sunt flexibilizarea şi 
eficientizarea pieţelor agricole în contextul politicii agricole comune, asigurarea securităţii 
alimentare, susţinerea financiară a activităţilor agricole, prin scheme de finanţare din fonduri 
europene şi din bugetul naţional, creşterea exportului de produse agro-alimentare, specializarea 
producţiei agricole în domeniile unde există avantaj competitiv. 

Printre măsurile prioritare concrete se numără asigurarea cu prioritate din bugetul naţional a sumelor 
necesare acordării nivelului maxim al plăţilor directe permis de reglementările europene pentru 
perioada 2011-2013, continuarea schemelor de sprijin multianuale demarate în 2010 şi 2011, atragerea 
băncilor private către finanţarea fermierilor, reducerea costurilor precum intabularea şi cadastrarea 
terenurilor (cu până la 100%) pentru a facilita creşterea şi compactarea suprafeţelor exploataţiilor 
agricole, finalizarea retrocedărilor şi a reformei proprietăţii funciare, reducerea impozitului pe venitul 
agricol pentru fermele mici, măsuri de promovare a produselor agricole româneşti în vederea pătrunderii 
acestora pe pieţele externe, dezvoltarea unor produse de nişă, reducerea accizei la motorina utilizată în 
agricultură, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare şi, nu în ultimul rând, 
profesionalizarea structurilor de administrare a fondurilor UE, pentru a asigura absorbţia integrală a 
acestora. 

3. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT 

Sunt aproximativ 5 miliarde de euro puse la dispoziţia României de către UE. Cu certitudine avem 
nevoie de investiţii mult mai mari, prin parteneriatele public-private. Este un spaţiu uriaş pentru 
investiţii şi pentru crearea de noi locuri de muncă. Unul dintre cele mai mari obstacole în calea 
dezvoltării României îl constituie capacitatea redusă de transport modern, ieftin şi eficient 

Cele mai importante politici prin care dezvoltarea sectorului poate fi accelerată sunt prioritizarea 
portofoliului de investiţii, alocarea prioritară pe baze multianuale a fondurilor necesare cofinanţării 
proiectelor din Programul Operaţional Sectorial Transport, eficientizarea managementului 
companiilor din subordinea MTI, lansarea unui portofoliu de proiecte care să fie finanţate în 
parteneriat public-privat sau prin concesiune, valorizarea potenţialului portului Constanţa pe 
Coridorul VII paneuropean Rin-Main-Dunăre şi încurajarea transportului intermodal. 

În ceea ce priveşte managementul financiar în domeniu, avem în vedere înfiinţarea societăţilor de 
transport feroviar de călători de scurt parcurs şi lung parcurs, condiţionată de realizarea unui cadru 
legislativ care să echilibreze transportul rutier şi cel feroviar, precum şi să stabilească poziţionarea 
faţă de sectorul privat; elaborarea contractelor cadru de achiziţii de bunuri şi servicii, lucrări 
publice, utilizarea standardelor de cost în domeniul transporturilor; elaborarea de criterii de 
performanţă pentru întreţinerea periodică a drumurilor naţionale; implementarea unor contracte 
pilot de reabilitare şi întreţinere a drumurilor naţionale pe baze de performanţă; adoptarea unei 
ordini de priorităţi a activităţii de întreţinere a drumurilor, care să aibă la bază fluxurile/ condiţiile 
de trafic. 

Realizarea într-un ritm alert a unei infrastructuri de transport moderne este elementul cheie al 
programului economic pe următorii ani, ce va deschide noi perspective de dezvoltare pentru 
celelalte ramuri economice, pentru investiţii, pentru turism, însă va oferi şi un alt grad de confort 
pentru cetăţeni. Până în 2015 România va beneficia de 903 km de autostradă, faţă de 306 km în 
prezent, prin finalizarea tronsoanelor de pe Coridorul IV (Arad-Timişoara, varianta ocolitoare Arad, 
Medgidia-Constanţa, varianta ocolitoare Constanţa, Cernavodă-Medgidia, Deva-Orăştie, Nădlac-
Arad, Timişoara-Lugoj, Orăştie-Sibiu şi varianta ocolitoare Sebeş, Lugoj-Deva), a autostrăzii 
Bucureşti-Ploieşti (cu finanţare exclusiv de la bugetul de stat) şi a tronsoanelor de pe Autostrada 
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Transilvania. Execuţia tronsoanelor Comarnic-Braşov şi Sibiu-Piteşti, finanţată prin parteneriat 
public-privat sau concesiune, va fi în stadiu avansat în 2015. În ceea ce priveşte reabilitarea 
Coridorului IV trans-european de cale ferată, în 2020 România va beneficia de 1.400 km reabilitaţi, 
prin absorbţia fondurilor europene rambursabile (BEI, BERD) şi nerambursabile (POS-T, ISPA) 
pentru tronsoanele de la Constanţa la Timişoara-Arad-Curtici şi ramura sudică Timişoara-Drobeta-
Craiova-Calafat. Până în 2015 trebuie terminate lucrările pentru încă 450 km de căi navigabile pe 
Dunăre, astfel încât întreaga axă 18, de 1.075 km, să fie deschisă navigării. Până în 2020 trebuie 
finalizate şi lucrările la canalele Dunăre-Marea Neagră, Midia-Poarta Albă şi Dunăre-Bucureşti, dar 
şi 5 terminale pentru transportul intermodal. 

4. CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ŞI ATRACTIVITĂŢII ROMÂNIEI CA DESTINAŢIE    
TURISTICĂ 

PDL susţine programul guvernului în domeniul turismului şi consideră că dezvoltarea durabilă a 
turismului poate duce la creşterea ponderii acestuia în Produsul Intern Brut şi a numărului de locuri 
de muncă în domeniu, implicit la dezvoltarea ţării şi îmbunătăţirea imaginii sale în lume. 
 
Acest program îşi propune creşterea competitivităţii şi atractivităţii României ca destinaţie 
turistică şi a turismului românesc la nivel regional şi internaţional, precum şi promovarea sa 
agresivă prin noua identitate vizuală definită de brandul turistic.  

 
În acest sens am definit relaţiile de parteneriat cu personalităţi din domeniul sportului, culturii, artei, 
ca vectori de imagine ai României şi dezvoltăm unele evenimente care să potenţeze interesul pentru 
România ca destinaţie turistică. 
 
Conservarea şi reabilitarea obiectivelor turistice care fac parte din patrimoniul cultural universal şi 
naţional, precum şi dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de turism locale şi regionale vor 
pune şi mai mult în valoare resursele turistice naturale şi culturale. 
 
Investiţiile în infrastructura de turism vor viza cu precădere reabilitarea şi modernizarea staţiunilor 
turistice, consolidarea dezvoltării complexe a arealelor schiabile şi a infrastructurii de agrement, 
iniţierea programului naţional de constituire a reţelei de campinguri şi tabere tematice pentru copii 
şi tineri. 
 
Prin toate acestea, PDL asumă turismul drept ramură economică de interes naţional, care prin 
dezvoltare şi promovare, respectiv prin creşterea calităţii serviciilor, va duce la creşterea 
considerabilă a numărului de turişti ce vizitează şi apreciază România.  
 

5. E-GUVERNARE ŞI LĂRGIREA ACCESULUI POPULAŢIEI LA INTERNET 

E-guvernare şi lărgirea accesului populaţiei la internet. Modernizarea României s-a blocat în 
multiplele ghişee şi timpul pierdut la cozile pentru plata taxelor, în tone de hârtii, în lipsa 
interoperabilităţii bazelor de date publice şi în repetatele modificări de concepţie tehnică şi 
organizaţională în domeniul tehnologiei informaţionale. Guvernul a adoptat un sistem integrat de 
management informaţional şi corectează etapizat aceste blocaje. Până la sfârşitul anului 2013, 
cetăţenii, operatorii economici şi administraţiile centrale şi locale vor beneficia de servicii 
electronice publice integrate: e-Guvernare. PDL sprijină în continuare sectorul TIC şi promovează 
prin fonduri europene accesul localităţilor rurale, al firmelor mici şi mijlocii, al locuinţelor şi al 
populaţiei la servicii informatice. 
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6. EDUCAŢIA – CEA MAI RENTABILĂ INVESTIŢIE PE TERMEN LUNG 

Până la adoptarea noii legi a educaţiei naţionale, o analiză onestă a sistemului educaţional românesc 
releva: ineficienţa, irelevanţa, inechitatea şi slaba calitate a actului educaţional; incapacitatea 
instituţională şi managerială de a reţine, integra şi atrage elite profesionale şi ştiinţifice din ţară şi 
din străinătate; vulnerabilitatea la acte de corupţie; lipsa voinţei politice pentru elaborarea unei 
strategii pe termen lung şi a unui cadru legislativ predictibil care să promoveze un învăţământ de 
calitate, conform cu nevoile viitorului. 

Guvernele precedente au eşuat în a poziţiona educaţia ca vector de dezvoltare. Prin susţinerea, în 
spaţiul public şi în Parlament, a Legii Educaţiei Naţionale, PDL a plasat elevul, studentul, 
profesorul şi părinţii în centrul politicilor educaţionale. PDL s-a angajat ferm să recâştige 
performanţa sistemului de învăţământ şi rolul său esenţial în dezvoltarea societăţii prin pregătirea şi 
valorizarea capitalului uman, în condiţiile respectului faţă de lege şi faţă de lucrul bine făcut. 
Viziunea PDL este că educaţia cetăţenilor este cea mai rentabilă investiţie pentru naţiune. 

PDL va continua să susţină existenţa unui sistem educaţional stabil, ale cărui premise au fost create 
prin Legea Educaţiei Naţionale, un sistem educaţional echitabil, centrat pe valori legate de respect 
reciproc între elevi, părinţi şi profesori, siguranţă în şcoală şi în jurul şcolii, onorabilitate, 
competiţie şi profesionalism al cadrelor didactice, solidaritate socială. Acest sistem transformă 
educaţia timpurie în prioritate naţională şi asigură descentralizarea învăţământului preuniversitar, 
introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe, stimularea excelenţei carierei didactice în 
învăţământul de stat şi privat, promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţa 
individuală,  poziţionarea educaţiei permanente la baza sistemului educaţional din România şi, nu în 
ultimul rând, implicarea responsabilă a tuturor actorilor sistemului educaţional: familie, comunitate 
locală, mediu de afaceri. Un accent deosebit este pus pe formarea iniţială şi continuă a cadrelor 
didactice, în acord cu tendinţele europene. 

Responsabilitatea faţă de tineri şi promovarea sportului. Tinerii reprezintă categoria socială cu cel 
mai ridicat nivel al şomajului şi cu cea mai gravă bulversare a sistemului de valori.  

PDL sprijină angajarea tinerilor în conformitate cu specializările obţinute, pentru a stopa exodul 
forţei de muncă tinere şi specializate din ţară şi pentru ocuparea într-un grad cât mai ridicat a forţei 
de muncă tinere. 

PDL sprijină cu prioritate programele antreprenoriale destinate tinerilor, voluntariatul, iniţiativele 
menite să faciliteze asumarea unui rol în viaţa publică a tinerilor şi realizarea unui sistem de 
securitate socială activă pentru tineri.  

PDL susţine activităţile de tineret specifice minorităţilor naţionale, pentru întărirea diversităţii şi 
incluziunii sociale a acestora. 

PDL promovează programele privind dezvoltarea sportului de performanţă, sportul pentru toţi, 
dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale, dar nu numai. PDL aduce sistemului naţional de educaţie 
fizică şi sport în planul preocupărilor manageriale, la un nivel compatibil cu alte sectoare, 
armonizând relaţiile cu alte sisteme sociale. O societate în tranziţie, cum este cea românească, are 
nevoie de compatibilizări socio-culturale, de cultivare a spiritului de toleranţă şi a fair-play-ului. 

7. FINANŢAREA CERCETĂRII PE BAZE CORECTE ŞI OBIECTIVE 

Cu puţine excepţii, România este o ţară dependentă tehnologic, altfel spus consumatoare de 
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tehnologie de import, cu consecinţe serioase asupra competitivităţii şi progresului socio-economic. 
Începând cu actualul mandat, România se transformă într-o ţară creatoare de tehnologie. PDL îşi 
asumă viziunea conform căreia sistemul de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) va oferi 
oamenilor de ştiinţă condiţiile pentru a obţine rezultate ştiinţifice şi tehnologice de nivel 
internaţional. 

Aceasta presupune creşterea finanţării destinate cercetării până la 1% din PIB, din surse publice, şi 
încurajarea sectorului privat pentru investiţii sporite în cercetare cu cel puţin încă 1% din PIB. 
Resursele vor fi alocate exclusiv pe baza criteriilor de calitate şi relevanţă ştiinţifică; evaluarea 
individuală şi instituţională va fi corectă (în acord cu bunele practici internaţionale) şi obiectivă (în 
baza unor criterii internaţional recunoscute), făcută de evaluatori internaţionali. Cheltuielile de 
cercetare ale societăţilor comerciale vor rămâne integral deductibile, iar veniturile obţinute prin 
aplicarea/ concesionarea brevetelor de către titulari - persoane fizice vor fi neimpozabile, ca în 
prezent. 

Totodată, viziunea PDL presupune concentrarea fondurilor alocate pentru: promovarea excelenţei 
personale şi instituţionale, creşterea atractivităţii carierelor ştiinţifice şi promovarea tinerilor 
cercetători, eradicarea imposturii academice, stimularea capacităţii creatoare şi a transferului 
rezultatelor cercetării ştiinţifice către mediul economic şi social, sporirea absorbţiei fondurilor FP7, 
conştientizarea rolului şi realizărilor ştiinţei în rândurile marelui public. 

Debirocratizarea sistemului de cercetare-dezvoltare va avea loc în jurul a trei elemente esenţiale: 
eficienţă, flexibilitate şi responsabilitate. Simplificarea organizaţională a sistemului de CDI din 
România şi stabilirea clară a competenţelor fiecărui organism implică eliminarea suprapunerilor 
instituţionale. 

VI. ALTE PRIORITĂŢI DE POLITICI PUBLICE 

1. CEA MAI BUNĂ FORMĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ: CREAREA LOCURILOR DE 
MUNCĂ. PROMOVAREA VALORILOR FAMILIEI, EGALITĂŢII ŞI 
RESPONSABILITĂŢII 

Viziunea PDL cu privire la piaţa muncii e inspirată de principiile ce reglementează piaţa muncii din 
Europa de Vest, care a înregistrat de nenumărate ori performanţe în acest domeniu. Flexibilitatea şi 
securitatea locurilor de muncă reprezintă cheia de boltă pentru proiectul de Cod al Muncii pe 
care care PDL a avut voinţa să îl impună în spaţiul public românesc. 

Noul Cod al Muncii creează noi locuri de muncă şi e mai flexibil atât pentru angajaţi, cât şi pentru 
angajatori. Noul Cod al Muncii impulsionează mediul de afaceri prin sprijinirea angajatorilor, ceea 
ce reprezintă un aspect politic foarte important pentru PDL, partid de dreapta. Totodată, angajaţii au 
enorm de câştigat. Prin modificările aduse Codului Muncii, Guvernul şi PDL vizează, în primul 
rând, posibilitatea de a crea noi locuri de muncă în România. Vechiul Cod al Muncii nu era suficient 
de flexibil pentru a permite mai multe locuri de muncă. Statistic, România este pe ultimul loc în ce 
priveşte ponderea contractelor de muncă pe durată determinată. În concluzie, avem un cadru 
restrictiv de angajări. Prin comparaţie, în UE există o flexibilitate mult mai mare a duratei 
contractelor de muncă. Noul Cod al Muncii reduce semnificativ acest decalaj major. 

Codul Muncii scoate munca la negru la suprafaţă, respectiv ajută la combaterea evaziunii fiscale. 
Flexibilizarea pieţei muncii este o contribuţie decisivă la ameliorarea sau rezolvarea problemelor 
sociale. 
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Rata sărăciei în România a înregistrat un procent tot mai scăzut în ultimii ani, însă rămâne 
inacceptabil de mare faţă de standardele UE. Programul PDL de combatere a sărăciei este clar de 
dreapta – singura variantă care s-a dovedit a funcţiona în mod real în istorie. În timp ce stânga 
are adesea multe vorbe frumoase, aşa-zisele lor soluţii au drept efecte reale o creştere a sărăciei şi 
nicidecum o scădere a ei. După cum au subliniat nenumăraţi economişti de-a lungul timpului, atunci 
când subvenţionezi ceva obţii întotdeauna mai mult din acel lucru. Aşadar, dacă urmăm varianta 
stângii şi îi subvenţionăm pe cei sărăci nu facem decât să promovăm dependenţa oamenilor faţă de 
stat, să creştem numărul dependenţilor şi să sporim sărăcia în loc de a o micşora! Singura cale 
reală de diminuare a sărăciei este progresul economic generalizat, de la care să nu fie exclus 
nimeni. 

Spre deosebire de egalitarismul prost înţeles al stângii, compasiunea dreptei, izvorâtă din valoarea 
solidarităţii, are la bază un transfer al responsabilităţilor sociale către societatea civilă, fie ea 
seculară sau religioasă. Un astfel de transfer are o serie de avantaje foarte importante: 

1. creşterea calităţii asistenţei sociale. La fel cum mediul privat este mai eficient decât cel de stat 
în managementul multor activităţi economice, el este mai eficient inclusiv în managementul 
asistenţei sociale; 

2. promovarea moralităţii şi a solidarităţii autentice. Societatea în general este responsabilizată 
atunci când este pusă în situaţia de a acţiona voluntar şi când oamenilor li se oferă dreptul de a 
alege ce cauze sociale să susţină. Acest lucru contrastează cu abordarea de stânga, care creează 
impresia că ajutorul social este strict o sarcină a Guvernului: o asemenea abordare promovează 
în mod fatal indiferenţa cetăţeanului obişnuit faţă de cei mai puţin norocoşi şi subminează deci 
valoarea solidarităţii; 

3. este compatibil cu progresul economic. Nu distorsionează pieţele prin intervenţii economice 
greoaie. 

În general, familia suportă încă schimbări sociale profunde, confruntându-se în continuare cu 
sărăcia, inegalităţi în raport cu accesul la resurse, lipsa locuinţelor şi violenţă, cauze care conduc la 
creşterea în continuare a numărului divorţurilor şi la scăderea celui al contractelor de căsătorie, 
creşterea fenomenului celibatului şi a numărului cuplurilor consensuale, scăderea natalităţii şi 
creşterea delincvenţei juvenile. 

Persoana vârstnică trăieşte în singurătate şi izolare, prezentând un risc crescut de a prezenta boli 
invalidante, generatoare de dizabilităţi şi, implicit, de dependenţă. 

Credem în: 

FAMILIE: creşterea numărului de căsătorii, reducerea ratei de divorţ în rândul familiilor tinere, 
combaterea violenţei în familie şi a deceselor cauzate de conflictele în familie, diminuarea 
abandonului de copii. 

PROTECŢIA COPILULUI: creşterea calităţii vieţii copilului în mediile defavorizate şi respectarea 
standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale acordate copilului în dificultate. 

EGALITATEA DE ŞANSE: creşterea echilibrului socio-economic al familiilor din mediul urban şi 
rural, al familiei şi persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi al familiilor 
aparţinătoare; promovarea participării active a femeii la luarea deciziei şi în structurile de 
reprezentare politică; diminuarea discriminărilor etnice. 
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2. CALEA CĂTRE UN SISTEM DE SĂNĂTATE ACCESIBIL ŞI CENTRAT PE CETĂŢEAN 

Starea de sănătate a populaţiei continuă să fie nesatisfăcătoare, în pofida numeroaselor eforturi de 
reformă a sistemului de sănătate, menite să conducă la creşterea calităţii actului medical şi a 
eficienţei cheltuirii fondurilor. Indicatorii specifici din domeniu continuă să fie la un nivel 
caracteristic profilului unor ţări în curs de dezvoltare: speranţă de viaţă la naştere mai mică cu 4-5 
ani faţă de ţările vest-europene; mortalitate maternă la un nivel de două ori mai mare decât media 
europeană; morbiditate crescută prin boli transmisibile (sifilis, hepatită, SIDA, tuberculoză); 
mortalitate infantilă crescută. Majoritatea îngrijirilor medicale se acordă în continuare în spitale care 
înregistrează cheltuieli disproporţionate faţă de calitatea şi complexitatea serviciilor medicale 
oferite, deşi multe dintre aceste cazuri ar putea să fie rezolvate în asistenţa medicală primară şi 
ambulatorie, cu costuri mult mai reduse şi cu o eficienţă superioară din punctul de vedere al 
utilizării resurselor financiare. 

Cu toate că sumele alocate acestui sector au crescut constant, România se menţine pe ultimul loc 
între ţările Uniunii Europene, atât în ceea ce priveşte procentul din PIB al fondurilor alocate 
sănătaţii, cât şi al sumelor alocate pentru sănătate pe cap de locuitor. Este necesară o creştere 
continuă şi predictibilă a resurselor financiare alocate sănătăţii, care să poată duce la recuperarea 
dezechilibrelor induse de deceniile de subfinanţare anterioare, comparativ cu restul ţărilor membre 
ale UE. 

Un sistem de sănătate centrat pe cetăţean este un sistem al viitorului care va avea structuri dinamice, 
integrate şi flexibile: 

• serviciile vor fi organizate, localizate şi accesate în aşa fel încât să se ţină cont de nevoile şi 
opţiunile comunităţilor pe care le deservesc; 

• sistemele sociale şi de sănătate vor fi capabile să asimileze diferenţele opţiunilor pacienţilor şi 
să încurajeze procesul de luare a deciziilor în comun; 

• beneficiarului serviciilor de sănătate i se va da un control mai mare, dar şi o responsabilitate mai 
mare pentru propria sănătate; 

• beneficiarii acestor servicii vor avea acces la informaţii de înaltă calitate în ceea ce priveşte 
sănătatea, pentru a beneficia complet de sistemul social şi de sănătate şi pentru a putea participa 
la deciziile legate de propria lor sănătate; 

• beneficiarul serviciilor de sănătate va avea o implicare sporită ca partener în planificare şi 
evaluare, ceea ce va reprezenta o componentă importantă în promovarea transparenţei şi 
responsabilizării în sistemul de sănătate. 

3. CONSTRUIREA UNEI VERITABILE CULTURI A PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN 
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ 

PDL recunoaşte dreptul generaţiilor viitoare la un mediu sănătos şi echilibrat şi militează pentru 
construirea unei veritabile culturi a protecţiei mediului în societatea românească. 

Protecţia şi conservarea mediului sunt constante ale politicilor de dezvoltare economică şi socială şi 
o garanţie a dezvoltării durabile. PDL consideră că protecţia mediului este esenţială, dar respinge 
scenariile apocaliptice ale stângii ecologiste. 
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Pentru calitatea vieţii noastre şi a generaţiilor următoare, sunt esenţiale extinderea suprafeţelor de 
păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii, extinderea suprafeţelor verzi, cu rol de agrement şi 
de îmbunătăţire a microclimatului în interiorul aglomerărilor urbane, încurajarea reducerii 
consumurilor energetice prin utilizarea unor tehnologii eficiente energetic, izolarea termică a 
locuinţelor, reducerea poluării apelor şi a riscurilor de mediu, protecţia şi conservarea 
biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului şi solului prin promovarea de proiecte de interes regional 
în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării. 

PDL va acţiona pentru ca protecţia mediului să fie asigurată fără a se impune costuri exorbitante, 
care să genereze noi poveri economice şi administrative asupra societăţii, prin stimularea 
iniţiativelor şi investiţiilor în domeniul protecţiei mediului prin instrumente economice şi fiscale, 
utilizarea eficientă a resurselor naturale şi minerale, racordarea populaţiei la sistemele de canalizare 
a apelor uzate şi epurare a acestora, extinderea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi 
asigurarea calităţii apei potabile distribuite conform standardelor europene, îmbunătăţirea, protecţia 
şi conservarea resurselor de apă şi atingerea stării bune din punct de vedere ecologic sau a 
potenţialului ecologic maxim în conformitate cu Planul de management al bazinului hidrografic al 
Dunării. 

4. CALEA CĂTRE O JUSTIŢIE RAPIDĂ, ACCESIBILĂ ŞI ECHITABILĂ 

Ultimul Raport al Comisiei Europene cu privire la România marchează progresele importante pe 
care le-a făcut ţara noastră în ceea ce priveşte justiţia.  

Reconstrucţia instituţională a statului român presupune şi reforma profundă a sistemului judiciar, 
condiţie a încetării monitorizării României de către Comisia Europeană în acest domeniu. În 
concepţia PDL, această reformă trebuie să se desfăşoare, în mod prioritar, pe următoarele direcţii: 

1. lupta eficientă împotriva corupţiei, asigurarea integrităţii profesionale a magistraţilor şi 
combaterea actelor de corupţie care afectează actul de justiţie; 

2. stabilitatea legislativă şi coerenţa în procesul de legiferare; 

3. îmbunătăţirea politicii de resurse umane în magistratură; 

4. finanţarea corespunzătoare a justiţiei; 

5. creşterea eficienţei sistemului judiciar şi continuarea politicii de evaluare a modului de 
implementare a măsurilor deja adoptate, în corelaţie cu adoptarea altor măsuri legislative pentru 
reducerea duratei proceselor. 

PDL este partidul care a sprijinit în mod consecvent procesul de reformă a justiţiei din România. 
PDL va continua să militeze pentru o justiţie curată, onestă şi independentă. Doar o asemenea 
justiţie reprezintă o garanţie solidă pentru un stat de drept autentic. 

5. SIGURANŢA CETĂŢEANULUI: APĂRARE ŞI ORDINE PUBLICĂ 

Siguranţa cetăţeanului este unul dintre pilonii fundamentali pe care se întemeiază un stat de drept. 
Dezvoltarea socială şi economică sunt imposibile fără aplicarea strictă şi fermă a legii. România 
trebuie să facă faţă atât provocărilor interne, legate de nivelul de dezvoltare socio-economică şi de 
multitudinea transformărilor recente, cât şi ameninţărilor internaţionale, inclusiv provocările legate 
de situarea geografică pe traseul est-vest al criminalităţii organizate şi al fenomenelor migratorii. 
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Obiectivul strategic al actului guvernamental în domeniul apărării naţionale a fost reprezentat de 
dezvoltarea, la un nivel ridicat, a capacităţii de decizie şi acţiune a organismului militar şi adaptarea 
cadrului legislativ în vederea afirmării intereselor României şi a valorificării oportunităţilor, în 
cadrul comunităţii europene, euro-atlantice şi internaţionale. 

Armata este un domeniu esenţial pentru arhitectura instituţională românească şi PDL susţine activ 
continuarea accelerată a modernizării sale, precum şi reaşezarea acestei instituţii pe baze solide şi 
moderne.  

În ceea ce priveşte ordinea publică, obiectivul principal al guvernării PDL îl reprezintă asigurarea 
unui nivel înalt de creştere a siguranţei cetăţenilor şi sporirea încrederii contribuabililor în 
instituţiile însărcinate cu aplicarea legii. 

O dată cu apariţia legii poliţiei locale putem spune că s-a făcut un pas important în vederea creşterii 
gradului de siguranţă a cetăţeanului. Practic, comunitatea locală, conform principiului 
subsidiarităţii, are pârghia prin care poate îmbunătăţi siguranţa publică în comunitate. 

6. SUSŢINEREA CULTURII ROMÂNE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN DIASPORA 

Atât în ceea ce priveşte schimbarea socială, cât şi cultura PDL militează pentru găsirea unui 
echilibru între tradiţie şi schimbare, între tradiţie şi modernitate. Moţiunea de faţă este despre 
schimbare – despre schimbările de mentalităţi, instituţii şi politici care pot duce România în 
modernitatea occidentală.  

Acestea toate se construiesc pornind de la tradiţie – de la valorile umaniste şi religioase ale culturii 
române, ca esenţă a identităţii naţionale. Sinteza, conservarea şi punerea lor în valoare este misiunea 
PDL, ca expresie a civilizaţiei şi a unui motor important al transformărilor sociale şi economice. 
Cultura contribuie la creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii, susţine dezvoltarea 
activităţilor turistice, stimulează crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea unor industrii 
culturale, stimulează dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social.  

PDL susţine realizarea politicilor culturale pornind de la următoarele principii de bază: 

a. Protejarea şi punerea în valoare, inclusiv introducerea în circuitul economic a identităţii 
culturale şi a patrimoniului cultural.  

b. Plasarea creatorului de bunuri culturale în centrul politicii culturale, susţinerea şi promovarea 
procesului de creaţie artistică şi de liberă iniţiativă culturală. 

c. Promovarea competitivităţii în industriile creative. Industriile creative includ tot ce ţine de 
creativitate, de la activitatea editurilor, industria audio-video, artele spectacolului şi până la 
publicitate, design şi arhitectură.  

d. Recunoaşterea rolului culturii ca factor de incluziune socială. În condiţiile în care straturi relativ 
numeroase din societatea românească trăiesc experienţa excluderii sociale de lungă sau scurtă 
durată, trebuie concepute programe specifice pentru nevoi specifice.  

e. Stimularea producţiei, schimbului şi consumului de bunuri şi servicii culturale. Statul este 
interesat să păstreze şi să îmbogăţească identităţile culturale şi trebuie de aceea, să intervină cu 
mijloace legale şi financiare pentru a stimula cultura.  
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f. Nu în ultimul rând, în raport cu dogmele diferitelor confesiuni religioase, statul trebuie să 
rămână un actor neutru. 

Una dintre responsabilităţile importante ale statului român în materie de cultură vizează românii 
din diaspora care, în mod inevitabil, sunt rupţi de mediul cultural românesc. Viziunea PDL 
asupra românilor care trăiesc în afara graniţelor ţării se concentrează pe conservarea şi afirmarea 
identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase a românilor de pretutindeni. Guvernul PDL 
urmăreşte de asemenea promovarea activă a valorilor culturale româneşti în spaţiul cultural 
european. O atenţie specială trebuie acordată relaţiilor cu românii care trăiesc în spaţiul ex-
comunist, la sud de Dunăre şi în Balcani (Republica Moldova, Ucraina [nordul Bucovinei, sudul 
Basarabiei, Transcarpatia], Ungaria, Republica Serbia [Valea Timocului şi Voivodina], Bulgaria, 
Macedonia, Albania, Grecia, Croaţia). Acest lucru ar trebui să transpară, de acum, din programele 
instituţiilor publice din ţară, adoptarea unei strategii naţionale în acest sens fiind necesară şi 
oportună. 

7. POLITICA EXTERNĂ: RELAŢIILE CU UE ŞI CU ALIAŢII. RELAŢIA SPECIALĂ CU 
DIASPORA 

PDL consideră că situaţia geostrategică a României de azi, membră UE şi NATO, constituie o 
excelentă oportunitate pentru realizarea intereselor naţionale fundamentale, pe care România nu îşi 
poate permite să o rateze. România trebuie să aducă problemele regiunilor din care face parte 
(Marea Neagră şi Europa de Sud-Est) pe agenda NATO şi UE, trebuie să ofere soluţii în 
concordanţă cu interesele proprii şi trebuie să îşi asume responsabilităţi pentru îndeplinirea 
obiectivelor propuse. În acelaşi timp, România trebuie să îşi asume responsabilitatea majoră de 
graniţă de Răsărit a UE şi NATO.  

POLITICA EUROPEANĂ 

Politicile economice ale PDL au plasat România în avangarda europeană. În 2009, când ţări 
precum Grecia intrau în insolvenţă, România a acţionat cu luciditate şi calm, ancorând programul 
de guvernare de reperele date de FMI, asigurând o centură de siguranţă solidă şi aplicând riguros un 
program de austeritate care a asanat un mediu economic grav afectat de politicile iresponsabile şi 
populiste ale guvernării anterioare. A adoptat o serie de reforme majore, schimbând cadrul legislativ 
naţional şi aliniind România la cele mai bune practici europene, fie că este vorba de legislaţia 
muncii, de codurile juridice sau de sistemul educaţional.  

Din aceste motive, deciziile luate în acest moment la nivel european ne privesc direct. Nu mai 
putem permite ca iresponsabilitatea, lăcomia sau imprudenţa să ne mai arunce într-o criză ca aceea 
din 2009-2010. Mai mult decât oricând, acum avem nevoie, la nivel european, de stabilitate, 
încredere şi rigoare fiscală. De aceea, trebuie să ne angajăm să sprijinim o Europă care să pună 
accent, întâi de toate, pe cumpătare. Avem nevoie de reguli clare şi de sancţiuni precise privind 
deficitul bugetar, gradul de îndatorare publică sau transparenţa finanţelor publice. Ţările risipitoare, 
care acum se confruntă cu dezechilibre structurale majore, trebuie ajutate să îşi revină, iar bonitatea 
lor trebuie garantată printr-un mecanism european permanent credibil şi eficient. 

La Bruxelles şi în marile capitale europene se află pe agendă un număr de dosare prioritare pentru 
România:  

Strategia Dunării va transforma regiunile riverane în poli de dezvoltare. 

Strategia Europeană pentru Romi va constitui prima abordare coerentă paneuropeană în domeniu. 
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Viitorul buget al Uniunii Europene, de care va depinde alocarea fondurilor europene pentru 
România în perioada 2014-2020. 

Politica Agricolă Comună care trebuie continuată şi îmbunătăţită. 

 Prin Politica Europeană de Vecinătate vom putea evita apariţia unor noi „Cortine de Fier” în 
Europa extinsă şi a unor delimitări artificiale şi contraproductive între membri şi non-membri UE. 
După ce am sprijinit reformele democratice din Republica Moldova, trebuie să ne asigurăm că 
instrumentele Politicii Europene de Vecinătate sunt folosite pentru a mări şansele Republicii 
Moldova de a primi o perspectivă europeană clară, care să asigure regăsirea tuturor românilor în 
interiorul Uniunii Europene. 

RELAŢIA CU COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN AFARA GRANIŢELOR 

Partidul Democrat Liberal a fost şi va fi un promotor al intereselor legitime ale comunităţilor 
istorice româneşti din ţările vecine. Vom susţine toate demersurile care vizează afirmarea şi 
păstrarea identităţii etnice, lingvistice, culturale şi religioase româneşti, în conformitate cu 
standardele europene şi internaţionale în materie. În acest sens, ne propunem să dezvoltăm o reţea 
de parteneriate cu organizaţiile, asociaţiile şi bisericile româneşti din aceste ţări şi să îi sprijinim pe 
tinerii etnici români care doresc să studieze în România, îndeosebi prin programe de burse. Nu în 
ultimul rând, Partidul Democrat Liberal se pronunţă pentru înlesnirea redobândirii cetăţeniei 
române pentru românii din afara graniţelor statului. 

Relaţia cu Republica Moldova constituie o prioritate pentru Partidul Democrat Liberal, având la 
bază principiul „o naţiune – două state” şi legăturile istorice, culturale şi lingvistice dintre românii 
de pe cele două maluri ale Prutului. Vom fi avocaţi ai integrării europene a Republicii Moldova şi 
ne vom folosi de poziţia noastră în Partidul Popular European şi în Parlamentul European pentru a 
promova ambiţiile europene ale Chişinăului.  

Toţi compatrioţii noştri trebuie să aibă posibilitatea de a participa la viaţa politică a ţării, prin 
exercitarea liberă a dreptul constituţional de a alege. Ne angajăm să facilităm exercitarea dreptului 
la vot al cetăţenilor români din afara graniţelor prin promovarea în continuare a proiectului de lege 
privind instituirea votului prin corespondenţă. 

Ne propunem totodată să cooptăm elitele diasporei româneşti în procesul de reformare a statului 
prin încurajarea tinerilor absolvenţi de studii în străinătate să revină în ţară şi cooperarea cu 
specialiştii de origine română din străinătate. 

PROCESUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA SPAŢIUL SCHENGEN 

Toate cele 8 rapoarte de evaluare Schengen care au fost redactate de către experţi ai statelor membre 
ale UE (inclusiv ai Franţei, Olandei, Germaniei şi Finlandei) confirmă că România a îndeplinit în 
totalitate obligaţiile asumate, iar rapoartele au fost aprobate în totalitate în grupul de lucru 
SCHEVAL; conform acestora, România a ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce priveşte 
implementarea acquis-ului Schengen şi este pregătită să adere la spaţiul Schengen. 

Obiectivul nostru este adoptarea Deciziei Consiliului privind aplicarea integrală a dispoziţiilor 
acquis-ului Schengen în Republica Bulgaria şi în România la Consiliul JAI din luna iunie 2011. 

Considerăm că procesul de aderare la Spaţiul Schengen nu trebuie să fie condiţionat suplimentar de 
îndeplinirea angajamentelor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare privind reforma 
sistemului judiciar şi combaterea corupţiei. România doreşte ca decizia privind aderarea României 
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la Spaţiul Schengen să vizeze numai acest proces şi evaluările specifice, aşa cum s-a întâmplat cu 
toate celelalte state care au aderat la acest spaţiu. 

VII. ANGAJAMENT PENTRU VIITOR 

România Uniunii Europene mai are un drum lung de parcurs până la convergenţa cu ţările 
dezvoltate ale Uniunii. În anii ce urmează, România va trebui să crească instituţional, economic, 
civic şi nu în ultimul rând demografic. Libertatea, responsabilitatea, solidaritatea şi subsidiaritatea, 
principiile pe care este fundamentată doctrina populară, ne oferă reperele şi direcţiile realizării 
acestui complex obiectiv. Sinteza populară dintre liberalismul clasic, conservatorismul de tip 
occidental şi creştin-democraţie, adaptate la realităţile româneşti, este formula care, suntem 
convinşi, că poate aduce succesul unui partid cu vocaţia majorităţii în România europeană. Acestea 
sunt valorile de care România are nevoie pentru a face faţă marilor provocări ale momentului. 
Acestea sunt valorile de care partidul nostru, singurul partid autentic de dreapta din România, are 
nevoie pentru a trece într-o nouă etapă a evoluţiei sale.  

Moţiunea pe care v-o propunem este calea pentru a depăşi un prag în istoria postdecembristă: 
trecerea definitivă de la soluţiile politice care răspund constrângerilor sau ecourilor trecutului la cele 
care răspund provocărilor viitorului. Am dovedit deja prin fapte că se poate. Am dovedit că avem şi 
viziunea, şi tenacitatea să conducem. Am fost acolo când a fost mai greu, nu când a fost uşor. Am 
demonstrat în practica guvernării că se poate să ţii lucrurile sub control în condiţiile unei crize 
economice fără precedent în ultimii 60 de ani. Mai mult, am demarat chiar şi în aceste condiţii 
reformele care vor moderniza statul român şi care vor fundamenta viitorul nostru comun în 
deceniile ce urmează. Deci se poate. Acesta a fost însă doar începutul. Trebuie mers mai departe. 
Nu ne oprim din drum până când pragul nu este în totalitate depăşit cu bine.  

Am spus că scopul nostru este un stat puternic, o economie puternică, o societate puternică, apte să 
asigure cel mai bun viitor posibil pentru noi toţi. Avem nevoie de înţelepciune pentru a găsi 
modalităţile optime de a ne întări economia, statul şi societatea. Am avut prea mult timp un stat 
slab, o economie slab performantă şi o societate destructurată. Am spus că nu se mai poate continua 
aşa. Viitorul nostru era în pericol. Am adoptat măsuri chirurgicale pentru a înlătura răul din 
societatea românească. Aceste măsuri nu sunt însă suficiente. Este enorm în comparaţie cu ceea ce 
s-a făcut până acum. Dar nu este suficient. Trebuie mers mai departe. 

Iată provocările imense pe care vi le adresează această moţiune. Ea stă la baza unui mandat pe care  
PDL trebuie să îl acorde noii conducerii. Un mandat de a duce la bun sfârşit împreună ceea ce am 
început împreună. Obiectivele noastre sunt clare. Realizarea lor însă nu poate fi făcută decât în 
echipă. Iată de ce mandatul pe care trebuie să îl acorde partidul nu este un mandat personal. Este un 
mandat pentru o echipă. Nu echipa Boc, ci echipa PDL. Echipa dreptei româneşti. Echipa 
României. Echipa care va duce mai departe ceea ce am început. 

Partidul Democrat Liberal a crescut prin responsabilitate şi spirit integrator. În PDL conlucrează cu 
succes principalele curente de gândire ale dreptei – liberalism, creştin-democraţie şi conservatorism 
de tip occidental. Împreună, am devenit principala forţă reformatoare a României.  

În acest spirit, această echipă vă cere un mandat pentru conducerea Partidului Democrat Liberal.  

Credem în valorile noastre populare, credem în Partidul Democrat Liberal, un partid de dreapta 
pentru o Românie puternică şi dreaptă. 

           Emil Boc 
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Lista Grupului de susţinători ai moţiunii 
„România Dreaptă, România Puternică” 

iniţiată de Emil BOC 
la Convenţia Naţională a Partidului Democrat Liberal 

din 14-15 mai 2011 
 
 

NR. 
CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA 

1.  Anastase Roberta 
Secretar executiv, 
Preşedinte BPJ Prahova, 
Preşedinte Camera Deputaţilor 

2.  Andrei Florin Mircea Preşedinte BPJ Argeş, 
Senator 

3.  Anton Marin 
Preşedinte BPJ Giurgiu, 
Secretar de Stat Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

4.  Ariton Ion 

Preşedinte BPJ Sibiu, 
Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
Senator 

5.  Berca Gabriel Preşedinte BPJ Bacău, 
Senator 

6.  Boagiu Anca 

Vicepreşedinte, 
Preşedinte BP Sector 2, 
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii  
Senator 

7.  Bode Lucian Nicolae Preşedinte BPJ Sălaj, 
Deputat 

8.  Brînză William Gabriel Preşedinte BP Diaspora, 
Deputat 

9.  Buda Daniel Preşedinte BPJ Cluj, 
Deputat 

10.  Cazacu Marinică Preşedinte BPJ Ialomiţa 

11.  Cristache Rădulescu Preşedinte BPJ Ilfov, 
Preşedinte CJ Ilfov 

12.  Falcă Gheorghe Secretar executiv, 
Primar municipiul Arad 

13.  Florea Dorin 
Secretar executiv 
Preşedinte BPJ Mureş, 
Primar muncipiul Târgu Mureş 

14.  Flutur Gheorghe 
Secretar General Adjunct, 
Preşedinte BPJ Suceava, 
Preşedinte CJ Suceava 

15.  Fuia Stelian Preşedinte BPJ Călăraşi, 
Deputat 
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16.  Holdiş Ioan Preşedinte BPJ Satu Mare, 
Deputat 

17.  Humelnicu Daniel Preşedinte BPJ Botoşani, 
Senator 

18.  Man Mircea Preşedinte BPJ Maramureş, 
Preşedinte CJ Maramureş 

19.  Manolăchescu Dan Preşedinte BPJ Covasna 

20.  Marian Dan Preşedinte BPJ Vaslui, 
Deputat 

21.  Oltean Ioan 
Vicepreşedinte 
Preşedinte BPJ  Bistriţa Năsăud, 
Vicepreşedinte Camera Deputaţilor 

22.  Pirpiliu Ştefan Daniel Preşedinte BP Sector 5, 
Deputat 

23.  Popescu Florin 
Vicepreşedinte 
Preşedinte BPJ Dâmboviţa, 
Preşedinte CJ Dâmboviţa 

24.  Poteraş  Cristian Preşedinte BP Sector 6, 
Primar Sector 6 Bucureşti 

25.  Scripcaru George 
Vicepreşedinte 
Preşedinte BPJ Braşov, 
Primar municipiul Braşov 

26.  Seculici Gheorghe Preşedinte BPJ Arad 

27.  Stănişoară Mihai 
Secretar executiv 
Preşedinte BPJ Mehedinţi, 
Senator 

28.  Stoica Valeriu Vicepreşedinte 

29.  Stolojan Theodor Prim-vicepreşedinte 
Europarlamentar 

30.  Ştefan Gheorghe 
Vicepreşedinte 
Preşedinte BPJ Neamţ, 
Primar municipiul Piatra Neamţ 

31.  Tarhon Victor Preşedinte BPJ Tulcea, 
Preşedinte CJ Tulcea 

32.  Toader Mircea 

Preşedinte BPJ Galaţi, 
Deputat 
Liderul Grupului Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

33.  Trăşculescu Alin Preşedinte BPJ Vrancea, 
Deputat 

34.  Udrea Elena 

Secretar executiv, 
Preşedinte BP Bucureşti, 
Deputat, 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

35.  Vâlcov Darius Preşedinte BPJ Olt, 
Primar municpiul Slatina 

36.  Gligor Dorin Preşedinte BPJ Hunedoara 
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37.  Alecu Valeriu Deputat 
38.  Andronache Gabriel Deputat 
39.  Anghel Florin Serghei Deputat 
40.  Antonescu Oana Europarlamentar 
41.  Apostolache Mihai Cristian Deputat 
42.  Apostu Sorin Primarul municipiului Cluj-Napoca 
43.  Ardeleanu Sanda Maria Deputat 
44.  Arion Viorel Deputat 
45.  Avram Marian Deputat 
46.  Baconschi Teodor Ministrul Afacerilor Externe 
47.  Bălan Ioan Deputat 
48.  Banu Mihai Deputat 
49.  Bara Ion Senator 
50.  Başa Petru Senator 
51.  Bădulescu  Adrian Deputat 
52.  Bălu Marius Preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi 
53.  Bărbulescu Daniel Ionuţ Deputat 
54.  Băsescu Elena Europarlamentar 
55.  Bîrlea Gheorghe Senator 
56.  Blaga Iosif Veniamin Deputat 
57.  Bobeş Marin Deputat 
58.  Boghicevici Claudia Deputat 
59.  Boriga Gabriel Primarul municipiului Târgovişte 

60.  Botiş Ioan Nelu Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
Deputat 

61.  Bud Nicolae Deputat 
62.  Buhăianu Obuf Cătălin Deputat 
63.  Burlacu Cristian Deputat 
64.  Calcan Valentin Senator 
65.  Călian Petru Deputat 
66.  Cărare Viorel Deputat 
67.  Chircu Doiniţa Mariana Deputat 
68.  Cionca Arghir Iustin Marinel Deputat 
69.  Constantinescu Viorel Senator 
70.  Coroamă Gheorghe Deputat 
71.  Dobre Cristina Deputat 
72.  Drăgulescu Iosif Ştefan Deputat 
73.  Dumitru Constantin Senator 
74.  Dumitru Georgică Deputat 
75.  Florescu Adrian Deputat 
76.  Flutur Cătălin Mugurel Primarul municipiului Botoşani 
77.  Fodoreanu Sorin Senator 
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78.  Funeriu Daniel Petru  Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

79.  Geantă Florin Daniel Deputat 
80.  Gheorghe Tinel Deputat 
81.  Gherasim Vasile Deputat 
82.  Ghiţă Cornel Deputat 
83.  Ghiţă Eftemie Stelian Deputat 
84.  Gondor Marius Sorin Deputat 
85.  Gospodaru Gabriel Dan Deputat 
86.  Gurzău Adrian Deputat 
87.  Hărdău Mihail Senator 
88.  Hogea Constantin Primarul municipiului Tulcea 
89.  Hriţuc Cristian Preşedinte OTPDL 
90.  Iacob Strugaru Stelică Deputat 

91.  Ialomiţianu Gheorghe Ministrul Finanţelor Publice 
Deputat 

92.  Iftimie Dragoş Adrian Deputat 

93.  Igaş Traian Constantin Ministrul Administraţiei şi Internelor 
Senator 

94.  Ionescu George Deputat 
95.  Iorguş Zanfir Deputat 
96.  Ioţcu Nicolae Preşedintele Consiliului Judeţean Arad 
97.  Leşe Doru Braşoan Deputat 
98.  Liga Dănuţ Deputat 
99.  Luhan Petru Europarlamentar 
100. Lungu Ion Primarul municipiului Suceava 
101. Matula Iosif Europarlamentar 
102. Marian Ovidiu Senator 
103. Marin Mircea Deputat 
104. Măgureanu Cezar Senator 
105. Mocanu Toader Senator 
106. Movilă Petru Deputat 
107. Necula Marius-Gerard Senator 
108. Neculai Marius Deputat 
109. Niţă Mihai Senator 
110. Niţu Adrian Henorel Deputat 
111. Novac Cornelia Brânduşa Deputat 
112. Oajdea Vasile Daniel Deputat 
113. Oprea Dumitru Senator 
114. Pandele Sorin Andi Deputat 
115. Panţuru Tudor Senator 
116. Pardău Dumitru Deputat 
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117. Păduraru Nicuşor Deputat 
118. Păran Dorin Senator 
119. Petrescu Cristian Deputat 
120. Pintilie Vasile Senator 
121. Plăcintă Sorina Senator 
122. Popescu Adrian Deputat 
123. Postolachi Florin Deputat 
124. Prigoană Vasile Silviu Deputat 
125. Prodan Tiberiu Aurelian Senator 
126. Pruteanu Vasile Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ 
127. Rădulescu Romeo Primarul municipiului Ramnicu Vâlcea 
128. Rebenciuc Neculai Deputat 
129. Rogin Marius Deputat 

130. Rusu Liviu Mihai Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa 
Năsăud 

131. Sava Andrei Valentin Deputat 
132. Sbîrciu Ioan Senator 
133. Spînu Teodor Marius Deputat 
134. Staicu Florian Senator 
135. Stavrositu Maria Deputat 
136. Stoica Mihaela Deputat 
137. Stroe Mihai Deputat 
138. Stroian Toader Deputat 
139. Ştirbeţ Cornel Deputat 

140. Tabără Valeriu Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Deputat 

141. Tişe Alin Păunel Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj 
142. Turcan Raluca Deputat 
143. Ţâbuleac Mihai Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani 
144. Uricec Eugen Constantin Deputat 
145. Vîlcu Samoil Deputat 
146. Vişan Gelu Deputat 
147. Voloşevici Andrei Primarul municipiului Ploieşti 

148. Vreme Valerian 
Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale 
Deputat 

149. Zamfirescu Sorin Ştefan Deputat 
150. Zătreanu Dan Radu Deputat 
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