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SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI ÎNȘINE

În 2014, PNL a propus țării o schimbare de atitudine în politică prin propunerea domnului 
Klaus Iohannis pentru Președinția României.  Românii de pretutindeni au fost atunci de acord și 
ne-au încurajat, sprijinind propunerea PNL. În noiembrie 2015, românii au cerut în stradă  
schimbarea guvernului PSD și reformarea clasei politice.  
PNL a luat în serios semnalul lansat atunci de societatea civilă și a demarat schimbarea 
în rândul propriului partid.



SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI ÎNȘINE

Chiar dacă nu am fost întotdeauna la înălțimea 
așteptărilor, am primit criticile într-un mod 
constructiv și am tratat cu seriozitate așteptarea 
românilor de a fi conduși de o clasă politică 
cinstită și competentă.
Astfel, am ajuns astăzi, în prag de alegeri 
parlamentare, ca listele PNL să fie alcătuite 
în totalitate din oameni onești și ambițioși, 
oameni care nu sunt certați cu legea și sunt 
dornici să schimbe în bine modul în care se 
face politică în România.

Asemenea candidați veți regăsi în toate județele 
la nivelul organizațiilor PNL. 
  
Propunerea PNL ca domnul Dacian Cioloș să 
continue ca prim-ministru pentru următorii 
4 ani completează schimbările începute la 
nivelul partidului.
 
Ne dorim în continuare în fruntea Guvernului 
un om cinstit, competent și orientat către 
oameni și nevoile lor.



www.ro100.ro
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DACIAN CIOLOŞ, PRIM - MINISTRU

fără corupție

cu o clasă politică responsabilă

guvernată cu bun simț

în care fiecare muncește
și este plătit cinstit

fără sărăcie

cu o economie competitivă

cu adevărat educată

sănătoasă

puternică în Uniunea Europeană
și în NATO

A TUTUROR ROMÂNILOR



REALIZĂRILE GUVERNULUI CIOLOȘ:
CREȘTEREA ECONOMICĂ În 2016 România a avut cea mai mare creștere economică din 

Uniunea Europeană: 4,9% în primele 9 luni.

REDUCEREA BIROCRAȚIEI Am eliminat formalitățile birocratice în relația cu ANAF și am 
introdus plata prin card a taxelor și impozitelor.

RECONSTRUCȚIA 
INFRASTRUCTURII

Am deblocat activitatea și am deschis șantiere pe 160 de km 
de autostradă. 730 de km de autostradă și 336 de km de 
drumuri expres se află în fază de lansare.

CREȘTEREA INVESTIȚIILOR 
STRĂINE

Investițiile au înregistrat o creştere de 11.2% (3,14 mld. 
de Euro) în primele 9 luni din 2016, raportat la aceeași 
perioadă din 2015.

MAJORAREA SALARIILOR ÎN 
EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE 

280.000 de cadre didactice au beneficiat de o creștere 
medie de 10% a salariilor și aproape 163.000 de medici au 
primit majorări salariale în medie de 15% iar remuneraţia 
pentru gărzile efectuate a crescut cu până la 90%.

CREȘTEREA MOBILITĂȚII 
FORȚEI DE MUNCĂ

Șomerii care își mută domiciliul la o distanță mai mare de 
50 de km, pentru a lucra, beneficiază de o primă de instalare 
de 12.500 de lei.

SUSȚINEREA 
ANTREPRENORILOR

Prin stimulente financiare cu prime lunare de 
900 de lei pentru cei care angajează absolvenți sau 
șomeri din categoriile defavorizate. Prin păstrarea în țară 
a cercetătorilor și atragerea de investiții în sectoare cu 
valoare adăugată ridicată, prin scutirea impozitului pe venit.

PREVENIREA ABANDONULUI 
ȘCOLAR 

Programe pentru elevi cu finanțare de peste 35 de milioane 
de lei.

REDUCEREA TVA-ULUI 
PENTRU AGRICULTURĂ

Am redus la 9% cota de TVA aplicabilă pentru livrarea celor 
mai importante produse și servicii utilizate pentru producția 
agricolă. 



LEON DĂNĂILĂ
Neurochirurg reputat, cu recunoaștere 
internațională, el este cel care a reușit să 
scadă mortalitatea operatorie de la 50% la 4%. 
A dovedit că sistemul de sănătate se poate 
schimba în bine din interior.

FLORIN CÎȚU
Absolvent al Grinnell College din SUA, 
specializat în economie/matematică, are un 
master şi un doctorat la Iowa State University. 
Anterior revenirii în România, Cîţu a lucrat ca 
economist la Banca Europeană de Investiţii şi 
la banca centrală a Noii Zeelande.  A ales să 
intre în politică pentru a schimba ceva în bine în 
politica financiară a țării.

100 DE OAMENI NOI ÎN POZIȚII ELIGIBILE
PENTRU SCHIMBAREA CLASEI POLITICE
În prima parte pe listele PNL, cu șansele cele mai mari de a ajunge în Parlament, 
sunt 100 de oameni noi. Astfel, lângă liberalii cu experiență, PNL aduce oameni 
competenți și integri, care vor să se implice pentru a duce România înainte.
Oameni orientați spre rezultate, precum:



HILDE BRANDL
Antreprenor şi architect de succes în Germania, 
fost Consilier al Ministrului Economiei, care 
a decis să se întoarcă definitiv în țară pentru 
a schimba modul în care se face politică în 
România și pentru a îmbunătăți sistemul de 
management al companiilor de stat. 

PAVEL POPESCU
Tânăr antreprenor plecat din Arad și care are 
acum propria companie în Norvegia. El este cel 
care a uimit o Europă întreagă prin tenacitatea 
de a face ceea ce Guvernul Ponta nu a reușit: să 
mobilizeze medicii norvegieni pentru a-i ajuta 
pe răniții de la Colectiv. El se întoarce acum în 
țară pentru a duce până la capăt schimbarea pe 
care a început-o acum un an.

100 DE OAMENI NOI ÎN POZIȚII ELIGIBILE



PSD =
1.  LIVIU DRAGNEA, UN CONDAMNAT PENAL, SUSȚINUT DE PSD 

PENTRU FUNCȚIA DE PREMIER. 

2.  PSD ARE PE LISTE MULȚI OAMENI VECHI, UNII CONDAMNAȚI, 
UNII CERCETAȚI PENAL.  

4.  PSD ARE UN PROGRAM DE GUVERNARE DEMAGOG, PLIN DE POMENI 
ELECTORALE CARE DISTRUG ECONOMIA ȚĂRII.

5.  PSD CREEAZĂ DEPENDENȚA CETĂȚENILOR FAȚĂ DE STAT PRIN ÎNTREȚINEREA 
SĂRĂCIEI CU AJUTOARE SOCIALE AMĂGITOARE. 

3.  PSD ÎNCURAJEAZĂ CORUPȚIA PRIN COALIȚIA ANTI-DNA.



PNL =
1.  DACIAN CIOLOŞ, UN PROFESIONIST CINSTIT, SUSȚINUT DE PNL 

PENTRU FUNCȚIA DE PREMIER. 

2.  PNL A PRODUS SCHIMBAREA ȘI ARE PE LISTĂ 100 DE CANDIDAȚI ELIGIBILI NOI, 
COMPETENȚI ȘI INTEGRI.

4.  PNL ARE UN PROGRAM DE GUVERNARE REALIST, FĂRĂ PROMISIUNI FALSE 
ȘI CARE ÎNTĂREȘTE ECONOMIA ȚĂRII.

5.  PNL ÎNCURAJEAZĂ INDEPENDENȚA OAMENILOR FAȚĂ DE STAT PRINTR-O MAI 
BUNĂ PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI LOCURI DE MUNCĂ MAI BINE PLĂTITE. 

3.  PNL SPRIJINĂ EFORTURILE DNA ȘI DUCE LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI PÂNĂ 
LA CAPĂT: PÂNĂ LA CONFISCAREA AVERILOR OBȚINUTE ILEGAL. 



TAXE

PSD
PSD - AVANTAJE PENTRU UNII 
Scot impozitarea doar la cei cu pensii sub 2000 lei, nu la toți 
pensionarii. Îi discreminează astfel pe cei care ani de zile au avut 
responsabilități mai mari, au muncit mai mult sau au avut o pregătire 
mai bună și în felul acesta și venituri peste medie. 

PSD INVENTEAZĂ TAXE: 
Cum au făcut cu taxa pe stâlp, impozitul pe bacșiș și supra-acciza de
7 cenți la carburanți.  
Ca să câștige alegerile, elimină temporar taxele pe care tot ei le-au 
introdus.

1.3 DEBIROCRATIZARE

•   Scăderea salariilor (impozit prea mare pentru angajatori)
• Încurajarea muncii la negru (angajatorii vor vrea să evite taxele)

PSD - IMPOZIT PROGRESIV
PSD sărăcește țara, pentru că vrea impozit progresiv,
care poate ajunge până la 35%. Măsura PSD va duce la: 

1.1 TAXA PE VENIT

1.4 TAXAREA PENSIILOR

CU PSD PLĂTEȘTI MAI MULT
(35% din 2018, față de 39,25% în prezent) 

1.2 TAXAREA MUNCII



TAXE

PNLPSD INVENTEAZĂ TAXE: 

PSD - IMPOZIT PROGRESIV
PSD sărăcește țara, pentru că vrea impozit progresiv,
care poate ajunge până la 35%. Măsura PSD va duce la: 

CU PSD PLĂTEȘTI MAI MULT
(35% din 2018, față de 39,25% în prezent) 

PNL - AVANTAJE PENTRU TOȚI
PNL îi ajută pe toți românii: de aceea vom elimina impozitele 
pentru toate pensiile. Pentru că nu suntem români de două 
categorii. Toți pensionarii merită un trai mai bun. 

PNL SCOATE TAXE
Suntem realiști și nu propunem scoaterea neconstituțională 
a taxelor. Noi știm ce se poate face: 
în 2 ani vom ajunge sub media europeană ca număr de taxe.

1.3 DEBIROCRATIZARE

PNL - COTĂ UNICĂ
PNL ajută românii să prospere, pentru că susține cota
unică de impozitare de 16%. Măsura PNL va duce la:
• Creșterea salariilor (impozit rezonabil pentru angajator)
• Creșterea numărului de angajați cu carte de muncă  

1.1 TAXA PE VENIT

1.4 TAXAREA PENSIILOR

CU PNL PLĂTEȘTI MAI PUȚIN
(32% din 2017, față de 39,25% în prezent) 

1.2 TAXAREA MUNCII



SĂNĂTATE

PSD
PSD – DETURNARE DE FONDURI:  
PSD a distrus sistemul de sănătate prin 
subfinanțare și corupție, lucru care a dus la plecarea 
medicilor din țară. De asemenea se face vinovat de 
proasta gestionare a resurselor din sistem, așa cum 
a fost celebrul caz al aparatului de înfrumusețare 
de la Spitalul de arși, sub ministeriatul 
lui Nicolae Bănicioiu. 

2.2 PĂSTRAREA ÎN ȚARĂ A MEDICILOR 

PSD - LIPSA PREVENȚIEI
PSD conservă sistemul actual corupt, cu directori de spitale 
numiți pe criterii politice și mânați de interese financiare 
personale să crească numărul de tratamente costisitoare în 
loc să prevină îmbolnăvirile.

2.3 PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

PSD - ZERO SPITALE
În peste 25 de ani, din care PSD a condus România în 
cea mai mare parte, nu a construit niciun spital. De ce 
i-am crede că acum vor face vreunul?  

2.1 SPITALE



SĂNĂTATE

PNL
PNL - ÎNTĂRIREA SISTEMULUI MEDICAL 
PNL vrea să pună pe picioare sistemul prin: 
• Casa Medicului - 900 de locuințe destinate medicilor din 
zonele rurale sau urbane mici, în care să își poată desfășura și 
activitatea într-un cabinet cu dotări moderne.
 • dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017;   
 • creșterea salariilor asistenților medicali în medie cu 20% 
anual începând cu 1 iulie 2017 până la dublarea acestora; 
 • salariu dublu de la începutul rezidențiatului și încheierea 
unui contract pe termen de 5 ani de la finalizarea 
rezidențiatului; 

2.2 PĂSTRAREA ÎN ȚARĂ A MEDICILOR

PNL - PREVENȚIE
PNL încurajează prevenția, prin reintroducerea unui set de 
analize anuale gratuite.  Pe termen mediu și lung, această 
măsură va duce la o populație mai sănătoasă și la 
scăderea cheltuielilor bugetare cu tratarea bolilor. 

2.3 PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR 

PNL - 8 SPITALE REGIONALE
PNL a construit spitale locale și acum se angajează să 
construiască 8 spitale regionale: 2 în București (sect. 3
și sect. 6), Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Constanța, Tg-Mureș.
Trei dintre ele au fost deja începute de guvernul Cioloș. 

2.1 SPITALE

PSD – DETURNARE DE FONDURI:  



LOCURI DE MUNCĂ

PSD
PSD DESCURAJEAZĂ INVESTIȚIILE
În orașele conduse administrativ de PSD se creează rar 
locuri de muncă, ca atare Județul Teleorman are cei mai mulți 
asistați social, urmează Vaslui și Ialomița.  

PSD A DESFIINȚAT ȘCOLILE 
PROFESIONALE
În 2009, ministrul Ecaterina Andronescu a desființat 
toate școlile profesionale, pentru a sprijini clientela 
PSD-istă din sistemul universitar. Măsura PSD a dus la o 
criză majoră de oameni calificați. 

3.1 ȘCOLILE PROFESIONALE

3.3 PARCURI INDUSTRIALE REGIONALE

PSD DESCURAJEAZĂ MIGRAȚIA 
FORȚEI DE MUNCĂ
PSD ține șomerii captivi prin ajutoare sociale, pentru că 
PSD vrea să crească numărul de asistați sociali care le 
dau voturi în schimbul acestor beneficii. 

3.2 MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ



LOCURI DE MUNCĂ

PNL

PNL VA REÎNFIINȚA ȘCOLILE 
PROFESIONALE 
PNL va reînființa școlile profesionale și va stimula 
parteneriatul public – privat, prin care se pot acorda burse 
de studiu și contracte de muncă absolvenților.

PNL ȊNCURAJEAZĂ INVESTIȚIILE
PNL are în program 8 centre de dezvoltare industrială regională 
în cele 8 regiuni strategice: Călărași, Constanța, Timișoara - 
Arad, Iași, Cluj, Brașov, Craiova, Galați-Brăila. Măsura PNL va 
genera peste 300. 000 de locuri de muncă,
cu salarii medii de peste 1000 de Euro.
Două astfel de centre se află deja în dezvoltare:
- Cluj Innovation City; 
- Valea de Aeronautică si Mecatronică Brașov. 

3.1 ȘCOLILE PROFESIONALE

PNL ȊNCURAJEAZĂ MUNCA
PNL va combate șomajul prin:
• reduceri fiscale pentru firmele care angajează șomeri;
• decontarea navetei pentru cei care sunt dispuși să lucreze 
mai departe de casă;
• subvenții pentru angajarea tinerilor sub 25 ani;
•  subvenții pentru relocarea românilor care se întorc să 
muncească în țară. 

3.3 PARCURI INDUSTRIALE REGIONALE

3.2 MOBILITATEA FORȚEI DE MUNCĂ



INVESTIȚII

PSD

PSD - FOLOSIREA 
FONDURILOR  PUBLICE ÎN 
INTERES DE PARTID. 
  
PSD vrea să creeze fondul suveran din profiturile 
companiilor publice care în loc să ajungă în mod 
transparent în bugetul de stat vor ajunge în fondul 
condus de un om numit politic de PSD, pentru 
alocarea clientelară a fondurilor.
Acesta e și motivul pentru care în 4 ani de 
guvernare au marcat: 
- EŞEC - Finalizarea autostrăzii București - Arad
- EŞEC - Finalizarea autostrăzii Ploiești - Brașov
- EŞEC - Finalizarea centurii Bucureștiului



INVESTIȚII

PNL

PNL - TRANSPARENȚA
FONDURILOR
 
PNL propune Fondul Român de Dezvoltare 
Urban Rural, care permite finanțări 
transparente, adică acolo unde nu s-au găsit 
alte surse, propune finanțări suplimentare din 
piața financiară românească (și bani de stat, 
și bani privați). Valoarea totală a fondului, 
de 24 miliarde Euro în 4 ani, poate susține:
•  investiții strategice în infrastructură; 
•  finalizarea autostrăzii Brașov – Borș;
•  construcția autostrăzii Iași – Târgu Mureș; 
•  finalizarea centurii București. 



AGRICULTURĂ

PSD

PSD MENȚINE 
ȚĂRANII ȘI 
FERMIERII ÎN 
SĂRĂCIE
PSD menține țăranii și fermierii în sărăcie, 
așa cum a făcut-o și în mandatele trecute. 
Pentru că PSD gândește special subvenții 
insuficiente pentru agricultori, ca să nu-i lase 
să se dezvolte și astfel, să fie dependenți la 
nesfârșit de măsurile lor electorale. Pentru 
voturi, sărăcesc agricultorii. 



AGRICULTURĂ

PNL

PNL VINE CU 
MĂSURI PENTRU 
O AGRICULTURĂ 
FUNCȚIONALĂ:
• stimularea asocierii dintre fermele mici și
   mijlocii prin scutirea de taxe pe o durată de 5 ani;
• cadastrarea suprafețelor agricole din fonduri  
   europene; 
• aplicarea legii referitoare la reabilitarea sistemului 
   național de irigații;
• crearea unui Minister al Satului capabil să preia 
   întreaga problematică a satului românesc;
• înfiinţarea Bursei Cerealelor Marea Neagră.



EST SAU VEST?

MAI RĂU CA NICIODATĂ!
Acum, când România e înconjurată doar de țări conduse de forțele pro-ruse, Victor Ponta cere scăderea 
procentului de 2% alocat apărării, sugerând, practic, ca țara să nu se țină de cuvânt față de NATO, 
cu argumentul că „Rusia nu reprezintă un pericol”!

PSD – CONDUS DE UN OM ȘCOLIT LA MOSCOVA
Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, este școlit la Moscova și, în 
1989, a vrut să cheme în România armata rusă, să ne “salveze”. 

PSD  SE TEME DE EUROPA 
Pentru că Europa are mecanisme anticorupție, care-i împiedică 
pe ei să își însușească banul public. 

PSD E DE PARTEA LUI PUTIN, NU A EUROPEI 
Când rușii invadaseră Ucraina și toată Europa le impusese sancțiuni, 
premierul PSD Victor Ponta și-a arătat susținerea pentru 
Vladimir Putin, fiind singurul lider din UE care a trădat Europa 
pentru Rusia iar cel mai bun exemplu este prezența sa 
alături de Putin la Olimpiada de la Sotchi. 

PSD E CU RUȘII, NU CU NATO
Tot în timpul sancțiunilor UE împotriva Rusiei, când aliații noștri 
NATO făceau eforturi să consolideze capacitatea de apărare a 
României, parlamentarii PSD l-au invitat la tribuna Parlamentului pe 
vicepreședintele Parlamentului Rus pentru a face propagandă Rusiei.

PSD  FACE JOCUL MOSCOVEI
PSD a descurajat pe fățiș, prin Victor Ponta, aspirațiile europene ale 
fraților noștri de peste Prut, spunând că este împotriva Maiei Sandu, 
candidatul la alegeri cu orientare pro-europeană. 



EST SAU VEST?

MAI RĂU CA NICIODATĂ!
Acum, când România e înconjurată doar de țări conduse de forțele pro-ruse, Victor Ponta cere scăderea 
procentului de 2% alocat apărării, sugerând, practic, ca țara să nu se țină de cuvânt față de NATO, 
cu argumentul că „Rusia nu reprezintă un pericol”!

PNL PREGĂTEȘTE ROMÂNIA PENTRU 
PREȘEDINȚIA UE  
PNL știe că România va prelua președinția UE în curând și este 
conștient că acest moment trebuie să ne găsească cu o clasă 
politică nouă, cu oameni noi, nepătați de fapte de corupție. 

PNL SUSȚINE UN OM CU EXPERIENȚĂ
DE COMISAR AL UE
Experiența lui Dacian Cioloș la conducerea Europei din poziția 
de Comisar pe Agricultură ne este și ne va fi în continuare foarte 
benefică pentru drumul european al României. 

PNL ȘTIE CĂ NATO
FACE ROMÂNIA PUTERNICĂ
PNL vede că NATO își respectă angajamentul de a proteja 
România prin consolidarea apărării în țara noastră. De aceea, 
PNL vrea ca și România să își respecte angajamentul ei în 
cadrul alianței, contribuind cu 2% din PIB pentru apărare. 



Bilanțul ultimului mandat PSD
122 de omisiuni și minciuni ale Guvernării PSD.

Programul de guvernare PSD - Ponta conținea 159 de promisiuni, 
dintre care, până la finalul mandatului, 122 au fost “uitate” sau s-au 
dovedit a fi minciuni grosolane, printre care 1 Milion de locuri de 
muncă și 1000 de km de autostradă.

Povești electorale PSD - ediția 2016
Acum PSD vine din nou cu promisiuni și povești populiste înainte de 
alegeri ca să își amăgească electoratul. Dar dacă vor ajunge la guvernare 
vor uita, din nou, ce au promis. Dar nu vrem România Înapoi.

Ȋndeplinite
16.35%

Parţial îndeplinite
6.9%

Neîndeplinite
76.73%

www.RomaniaInapoi.ro



Prin votul din 11 decembrie, 
alegem direcţia în care va 
merge România.  

www.RomaniaInainte.ro


