
ACORD PENTRU IEŞIREA ROMÂNIEI DIN CRIZĂ

După 20 de ani de la Revoluţia română speranţele şi aspiraţiile celor 

mai mulţi dintre români au fost risipite într-o tranziţie fără sfârşit.

Formaţiunile politice semnatare îşi asumă obligaţia de a împlini aceste 

aspiraţii şi de a  reda românilor o guvernare democratică dedicată interesului 

public.

Dorim să redăm românilor o ţară de care să fie mândri, o ţară în care 

să fie respectaţi de liderii politici şi de administraţie, o ţară în care să aibă 

şansa să se realizeze pe deplin în plan personal, profesional şi social.

După 5 ani de mandat, Preşedintele Traian Băsescu lasă o ţară în haos:

 o Românie fără un Guvern legitim;

 o Românie măcinată de conflicte artificiale între puterile statului, între 

stat şi societate precum şi între diferitele categorii sociale;

 o Românie în prag de colaps economic;

 o  Românie  a  cărei  administraţie  a  fost  ocupată  de  oameni  politici 

incompetenţi, instalaţi abuziv în fruntea instituţiilor publice.
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I  . Principii care stau la baza Guvernării comune:  

1. Reducerea fiscalităţii ca motor al dezvoltării economiei;

2. O guvernare în folosul tuturor românilor printr-o distribuire echitabilă 

a resurselor rezultate pe baza dezvoltării economice;

3. Transparenţă şi eficienţă în cheltuirea banului public;

4. Respectarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor individuale (dreptul la 

iniţiaţivă economică,dreptul la sănătate, dreptul la educaţie, dreptul la 

protecţie socială, dreptul la un mediu sănătos);

5. Respectarea prevederilor cuprinse în “Pactul pentru Justiţie”;

6. Descentralizarea şi depolitizarea administraţiei publice;

7. Sprijinirea  categoriilor  sociale  defavorizate  (a  familiilor  tinere,  a 

pensionarilor şi a celor cu venituri mici);

8. Modernizarea agriculturii şi a satului românesc.

II  . Obiective  

Formaţiunile politice semnatare îşi asumă următoarele obiective:

1. Scoaterea României din criza economică, politică şi morală;

2. Refacerea solidarităţii şi încrederii între români;

3. Asigurarea unei guvernări care să determine o dezvoltare echilibrată a 

României;

4. Refacerea prestigiului internaţional al  României şi  promovarea unei 

politici externe în beneficiul românilor;

5. Reluarea dialogului şi cooperării între puterile statului, între Guvern şi 

partenerii sociali.
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În baza principiilor de la  punctul I şi pentru îndeplinirea obiectivelor de 

la punctul II formaţiunile politice semnatare hotărăsc următoarele:

1. Susţinerea lui Mircea Geoană în turul II al alegerilor prezidenţiale;

2. Crearea unei majorităţi stabile pentru susţinerea unui Guvern condus 

de Klaus Iohannis;

3. Elaborarea unui Program de guvernare pentru scoaterea României din 

criză.

Partidul Naţional Liberal Partidul Social Democrat

Preşedinte    Preşedinte

     Crin Antonescu             Mircea Geoană

25 noiembrie 2009
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