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Dragi prieteni,

Partidul Democrat Liberal se află într-un moment de răscruce. 
După ce am guvernat ţara într-o perioadă extrem de dificilă 
din punct de vedere economico-social şi după ce am luat 
măsuri de reformă dure, dar necesare pentru ca România şi 
românii să poată privi spre viitor cu încredere, este timpul să 
ne gândim la partidul nostru în perspectiva alegerilor locale 
şi generale din anul 2012.

O spun răspicat: obiectivul meu principal este ca PDL să se 
menţină la guvernare şi după alegerile din anul 2012, astfel 
încât să finalizăm reformele începute şi să sprijinim creşterea 
economică după ieşirea din criză. Numai în aceste condiţii 
românii pot avea garanţia creşterii nivelului de trai. Sunt 
convins că acest obiectiv este pe deplin realizabil.

Contrar multor păreri exprimate în spaţiul public, consider 
că PDL are o mare oportunitate. Culoarul de centru-dreapta 
al politicii româneşti este liber prin dispariţia PNL ca partid 
independent, odată cu participarea sa la coaliţia condusă 
de PSD. Electoratul nu şi-a schimbat opţiunile: majoritatea 
românilor îşi declară adeziunea către politicile de centru-
dreapta. Nici PDL nu şi-a schimbat viziunea: este singurul 
partid de centru-dreapta angajat în lupta împotriva corupţiei 
şi care promovează reformele necesare pentru creşterea 
nivelului de trai al tuturor cetăţenilor.

Alegerile interne sunt întotdeauna dificile. Suntem cu toţii 
membri ai aceluiaşi partid şi avem aceleaşi convingeri politice. 
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Experienţa îmi spune că partidul are nevoie de o rupere de 
ritm, de o nouă abordare. Este timpul să alegem preşedintele 
care poate recâştiga încrederea electoratului în partid, 
preşedintele care poate revigora şi mobiliza pe toţi membrii 
în toată ţara, preşedintele care poate să asigure încă patru 
ani de guvernare pentru PDL – un partid puternic, încrezător 
în forţele sale!

În paginile următoare puteţi citi programul meu, care cuprinde 
atât principiile politicilor publice de modernizare a ţării, cât 
şi reformele pentru revigorarea partidului. Dacă demonstrăm 
românilor că putem transforma PDL într-un partid popular 
european modern, atunci le vom da încrederea că putem 
transforma şi România într-un stat european prosper, puternic 
şi respectat.

Sunt dedicat colaborării şi muncii în echipă cu toţi membrii 
partidului pentru punerea în practică a acestui program şi 
pentru câştigarea viitoarelor alegeri. Vă invit cu căldură 
alături de mine pe toţi cei care împărtăşiţi aceleaşi idealuri.

Al vostru, 
Vasile BLAGA
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România este o societate într-o continuă schimbare, parte a 
unei lumi în continuă schimbare. Criza financiară şi economică 
a produs consecinţe sociale şi politice care, atât în ţara 
noastră, cât şi în întreaga lume, au făcut ca nesiguranţa să 
se impună. Ca principal partid de guvernământ, nu puteam 
rămâne simpli spectatori ai acestui fenomen; am acţionat 
împotriva simptomelor convulsive ale crizei. Este acum 
timpul, odată ce a trecut faza acută a crizei, să acţionăm 
împotriva temerilor pe care mulţi dintre concetăţenii noştri 
le trăiesc. Pentru că ne-am asumat responsabilitatea în faţa 
electoratului şi a ţării, trebuie să acţionăm în continuare. Acum 
este momentul să consolidăm şi să reconstruim! Să dăm 
românilor viitorul pe care îl merită! Să facem din România o 
ţară puternică într-o Europă puternică! O Românie dreaptă, 
o Românie europeană!

Partidul Democrat Liberal se situează pe zona de centru-
dreapta a eşichierului politic românesc şi militează consecvent 
pentru capitalism şi democraţie.

La nivelul Uniunii Europene, PDL face parte din marea 
familie politică a Partidului Popular European. Respectând şi 
preluând valorile doctrinei politice populare, PDL îşi menţine 
identitatea ideologică şi politică, identitate condiţionată de 
obiectivele de dezvoltare şi modernizare a României în cadrul 
comun al Uniunii Europene.

Partidul Democrat Liberal,  
un partid popular modern

Capitolul 1

Poziţionarea 
politică şi 
doctrinară
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Partidul Democrat Liberal urmăreşte să contribuie la 
gestionarea eficientă a ţării în interesul tuturor cetăţenilor, 
într-o perspectivă de lungă durată care să asigure condiţiile 
unei dezvoltări democratice, stabile şi durabile a societăţii.

PDL doreşte să reconstruiască relaţia dintre cetăţeni şi 
politică prin deschiderea dialogului social şi civic cu toate 
organizaţiile neguvernamentale pentru a asigura coeziunea 
şi condiţiile dezvoltării durabile.

Nu vom putea construi şi îmbunătăţi proiectul nostru de 
societate fără să ne consultăm permanent, cu deschidere şi 
receptivitate, cu cetăţeanul. De aceea, conectarea partidului 
cu societatea civilă este esenţială. În acest sens, dezvoltarea 
unui pilon asociativ în jurul partidului, format din acea 
parte a societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, 
sindicate, patronate, organizaţii profesionale etc.) şi din cei 
ce împărtăşesc aceleaşi valori şi principii, trebuie să asigure 
înrădăcinarea partidului nostru în societate. Trebuie să 
ascultăm şi să fructificăm voinţa cetăţenilor de a vorbi despre 
problemele lor şi de a participa la dezbaterile despre proiectul 
de societate pentru o Românie dreaptă. Aceşti cetăţeni şi 
organizaţiile din care fac parte trebuie să asigure legătura 
dintre partid şi societate, fără de care partidul va rămâne 
izolat în citadela politică şi incapabil să se apropie de oamenii 
obişnuiţi. În acest fel, vom construi reţeaua asociativă care 
să asigure baza populară şi democratică a mişcării noastre 
politice.

Pentru a asigura stabilitatea proceselor democratice, PDL îşi va 
asuma pe lângă funcţia politică, de selectare a candidaţilor la 
toate nivelurile şi de asigurare a guvernării locale şi centrale, şi 
pe cea de educaţie pentru o societate democratică şi pentru 
civism. În acest sens, PDL va susţine forme de educaţie civică 
formale şi informale, accesibile tuturor. Pentru a oferi membrilor 
şi susţinătorilor săi o mai bună informare politică, partidul, 
prin intermediul şcolilor democraţiei pe care le va organiza, va 
populariza valorile, principiile şi politicile pe care le susţine.

Viziunea 
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Conştient că fără asigurarea condiţiilor pentru o dezvoltare 
dinamică nu se vor putea atinge obiectivele de lungă durată 
ale societăţii, PDL îşi propune să reconcilieze România cu 
spiritul antreprenorial şi, în acest sens, să se implice în realizarea 
educaţiei antreprenoriale. Fără un climat social care să cultive 
munca şi valorile antreprenoriale, orice model de societate 
bazat pe competiţie va fi dificil de pus în practică.

Pentru Partidul Democrat Liberal, sfera politică, dar şi spaţiul 
public în general sunt dominate de valori. Acţiunea politică 
nu se poate sustrage acestora, nu poate fi doar improvizată 
şi supusă aşa-ziselor imperative ale momentului. Construcţia 
politică, pentru a fi stabilă şi durabilă, trebuie să fie 
împărtăşită de societate. Or, tocmai acesta este rolul valorilor, 
de a constitui o referinţă atât pentru decidenţii politici, cât 
şi pentru cetăţeni. Valorile afirmate de PDL, în funcţie de 
care partidul se angajează să acţioneze în viaţa politică, sunt: 
Dreptatea, Libertatea, Egalitatea şi Solidaritatea, Persoana, 
Demnitatea umană, Responsabilitatea, Subsidiaritatea şi, 
ca o consecinţă a tuturor acestora, Democraţia. Ele dau 
organizaţiei noastre direcţia şi forma unei mişcări populare, 
deschisă către cetăţean şi nevoile sale. De aceea, valorile nu 
pot fi privite doar din perspectivă materială, ci şi spirituală. 
Fără un etos care să marcheze spiritele va fi dificil, dacă nu 
imposibil, să reuşim să transformăm societatea şi să depăşim 
consecinţele unei tranziţii lungi şi traumatizante.

Pentru PDL, dreptatea reprezintă valoarea centrală şi doar 
prin prisma acestei poziţii şi a raportului acesteia cu celelalte 
valori sunt dezvoltate tacticile, strategiile şi politicile partidului. 
Pentru PDL ca partid popular, dreptatea socială trebuie să 
asigure echilibrul între rolul din ce în ce mai important al 
individului în lumea contemporană şi comunitatea din care 
acesta provine şi în care rămâne încadrat. În acest sens, 
tematica echităţii relaţiilor sociale, care a fost evocată de 

Valorile

Dreptatea
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mişcările populare încă din primele momente ale realizării 
construcţiei europene, urmărea să creeze condiţiile pentru 
ca pacea politică şi socială să triumfe asupra diviziunilor care 
fracturează societăţile naţionale sau societatea europeană. 

Libertatea, fie ea individuală sau colectivă, reprezintă o 
valoare esenţială a mişcării populare. Dar individul nu poate 
abuza de libertatea sa şi nu poate încălca libertatea celorlalţi 
membri ai comunităţii. Individul nu trăieşte izolat, ci face 
parte din comunităţi naturale (familia), sociale (localitatea, 
comunitatea de muncă, regiunea, statul) sau culturale 
(naţiunea, etnia), care îi asigură cadrul de manifestare.

Proprietatea privată este o condiţie a libertăţii, un drept 
inviolabil, iar singura sa limitare este acceptabilă numai atunci 
când interesul general o reclamă şi numai în schimbul unei 
juste contrapartide.

Siguranţa persoanei este prelungirea naturală a libertăţii 
individuale în cadrul societăţii. Ea constituie un drept natural, 
este un drept al cetăţeanului, iar protecţia acestuia, precum 
şi asigurarea justiţiei sociale se află în responsabilitatea 
exclusivă a statului.

Pentru PDL, libertatea este corelată cu principiile şi practicile 
drepturilor universale ale omului. O libertate echilibrată, 
respectuoasă faţă de nevoile comunităţii şi încadrată de 
sistemul drepturilor omului va asigura dezvoltarea tuturor 
membrilor societăţii fără deosebiri politice, sociale, etnice, 
religioase, filosofice sau culturale. În acest scop, asigurarea 
condiţiilor libertăţii nu trebuie să afecteze construcţia şi 
protejarea cadrului comunitar.

Pentru PDL, dezvoltarea personalităţii umane reprezintă un 
ţel fundamental. Doar prin asigurarea primatului persoanei 
asupra problemelor materiale, dar şi asupra instituţiilor 

Libertatea

Persoana
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care au ca obiectiv dezvoltarea sa, este posibilă construcţia 
unei societăţi drepte şi deschise tuturor. Şi asta pentru că 
o persoană nu este preocupată doar de condiţiile materiale 
ale vieţii, ci le subordonează pe acestea condiţiilor spirituale, 
astfel încât să poată funcţiona independent şi să adere liber 
la valori pe care le asimilează responsabil. Acest umanism 
nu este o simplă doctrină de paradă sau o morală abstractă, 
ci singura manieră care poate da fiinţei umane posibilitatea 
integrării sale armonioase în natură şi societate. În această 
perspectivă, statul trebuie să-şi reducă sfera de intervenţie 
şi să se adapteze nevoilor persoanei, să se comporte ca o 
instituţie responsabilă pusă în slujba dezvoltării personalităţii 
umane.

Apărarea valorilor familiei, mai ales pentru a răspunde 
provocărilor reprezentate de starea demografică şi de 
scăderea natalităţii, precum şi grija pentru asigurarea dreptului 
la educaţie constituie repere fundamentale ale activităţii 
politice a PDL. Familia oferă persoanelor posibilitatea de 
a se ajuta reciproc, de a face planuri pentru viitor sau de a 
gestiona eventuale crize. Politica noastră vizează consolidarea 
familiei, solidaritatea între generaţii, transmiterea tradiţiilor 
şi valorilor culturale şi a patrimoniului naţional spiritual. În 
acest sens, pentru noi şcoala/educaţia reprezintă unul dintre 
pilonii instituţionali în formarea şi dezvoltarea individului 
şi a societăţii. De asemenea, identitatea culturală (în sens 
larg: religie, tradiţii etnice/naţionale, istorie socială, limbă) 
este vehiculul contribuţiei la sustenabilitatea şi viabilitatea 
individului şi a societăţii.

PDL priveşte egalitatea în primul rând în raport cu drepturile 
cetăţeneşti. În faţa legii, toţi cetăţenii sunt egali. Dar egalitatea 
în faţa legii nu epuizează întreaga semnificaţie a egalităţii 
ca valoare şi ca practică. Egalitatea în faţa legii este însă 
principiul în jurul căruia se centrează viziunea PDL privind 
statul de drept. În acest sens, reconstrucţia statului ca spaţiu 

Egalitatea şi 
solidaritatea
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al cetăţenilor activi devine o prioritate pentru următorul 
deceniu. Fără participarea cetăţenilor la viaţa cetăţii 
supremaţia legii rămâne un simplu principiu declarativ. Pe 
de altă parte, egalitatea politică într-un stat-naţiune precum 
România, în raport cu situaţia diferitelor minorităţi, trebuie 
abordată pornind de la aceeaşi definiţie a cetăţeniei ca 
participare egală la viaţa politică a statului şi a comunităţilor 
locale.

Egalitatea de şanse este un drept inalienabil al persoanei. 
Inegalităţile economice şi sociale care nu sunt rezultatul 
inegalităţii de merit trebuie compensate la nivelul comunităţii 
şi al societăţii. Societatea trebuie să asigure tuturor şanse 
egale tocmai pentru a proteja libertăţile şi pentru a-i motiva 
pe cetăţeni la participare civică.

Calitatea de cetăţean nu acoperă toate aspectele vieţii sociale 
şi culturale. Şi cum pentru PDL fiecare fiinţă umană are 
dreptul la cele mai bune condiţii pentru dezvoltarea plenară a 
personalităţii sale, egalitatea, în viziunea noastră, trimite şi spre 
diferite forme de solidaritate – socială, comunitară, naţională 
sau europeană – fără de care nicio societate contemporană, 
în plină epocă a globalizării, nu poate supravieţui.

Într-o formulare simplă, solidaritate înseamnă asumarea şi de 
către comunitate a riscurilor pe care persoana nu le poate 
înfrunta singură. Solidaritatea presupune conştientizarea 
interdependenţei dintre persoane şi dintre persoane şi 
comunităţile umane. În acelaşi timp, principiul solidarităţii 
induce moralitate în actul de guvernare şi în comportamentul 
social.

Construcţia instituţională a societăţii se întemeiază pe 
principiul subsidiarităţii. Potrivit acestui concept, statul 
renunţă la o parte din puterea sa, transferând acele sarcini 
care pot fi îndeplinite mai bine de societatea civilă şi/sau de 
comunităţile locale. Principiul subsidiarităţii este valabil şi între 

Subsidiaritatea
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grupuri sau comunităţi de natură profesională, confesională 
ori culturală.

Respectul faţă de muncă, dezvoltarea proprietăţii şi stimularea 
spiritului întreprinzător trebuie susţinute prin continuarea 
reformelor structurale şi a modernizării instituţionale pentru 
a diminua constrângerile care apasă asupra celor care vor să 
muncească, să economisească sau să investească. Acestea nu 
pot fi realizate în absenţa coeziunii sociale, care se realizează 
prin solidaritate, prin subsidiaritate şi prin parteneriat.

PDL militează pentru înfăptuirea unei economii sociale de 
piaţă, având la bază teoria conform căreia piaţa, prin însăşi 
natura ei, este socială, dat fiind faptul că este singura forţă 
capabilă să satisfacă nevoile cetăţenilor. Acest concept 
evidenţiază puterea socială şi distributivă a unei economii 
concurenţiale – bazată pe principiile competiţiei libere, 
al respectului legii, al stabilităţii fiscale şi monetare, al 
respectului pentru mediu şi al creşterii economice – ca 
fiind fundaţia oricărui sistem de distribuire socială. Numai 
o piaţă concurenţială poate distribui maximul de avantaje 
economice, precum şi justiţie socială pentru toţi participanţii. 
Orice economie prosperă, orice societate prosperă presupune 
însă atât existenţa pieţelor, cât şi cea a statului, iar rolul jucat 
de fiecare trebuie să fie în echilibru cu rolul celorlalţi. Statul 
trebuie să-şi exercite responsabilităţile de reglementare şi 
supraveghere, rolul său fiind acela de a ajuta ca economia să 
fie mai eficientă şi de a-i ajuta pe cei săraci sau defavorizaţi. De 
asemenea, o economie socială de piaţă nu poate fi construită 
în afara unui parteneriat social. Prin transparenţă, informare, 
dialog şi consultare partenerii sociali sunt parte a procesului 
decizional.

O economie 
socială de piaţă
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Libertatea, dreptatea, respectarea demnităţii umane, 
solidaritatea sunt câteva dintre valorile creştine, proprii de 
altfel marilor religii, pe care PDL şi le asumă. Respectarea 
acestor valori, onoarea şi responsabilitatea faţă de noi 
şi faţă de generaţiile viitoare reprezintă fundamentele 
comportamentului şi acţiunii politice ale dreptei populare 
pentru construcţia unei societăţi româneşti deschise şi 
solidare.

Împlinirea idealurilor de libertate, prosperitate şi demnitate 
ale fiecărui cetăţean român şi ale întregii societăţi sunt 
raţiunea de a fi şi de a acţiona a Partidului Democrat Liberal.

Obiectivele generale ale politicilor publice susţinute de PDL 
sunt modernizarea statului şi asigurarea bunăstării cetăţenilor 
României.

Scopul politicilor publice promovate de PDL este de a crea 
un cadru legislativ şi o administraţie publică funcţionale şi 
performante, orientate spre cetăţean şi spre dezvoltarea 
comunităţii din care acesta face parte.

Obiectivele interne ale PDL sunt promovarea şi impunerea în 
cadrul societăţii româneşti a valorilor şi politicilor publice ale 
dreptei populare, consolidarea poziţiei de partid dominant 
pe scena politică românească, precum şi menţinerea poziţiei 
de principal partid de guvernare. De asemenea, ca membru 
al Partidului Popular European, PDL îşi propune să-şi aducă 
o contribuţie semnificativă atât ideologică, cât şi politică, la 
extinderea curentului politic popular-conservator în spaţiul 
Uniunii Europene.

Pe termen scurt (2011–2012), PDL îşi propune realizarea 
următoarelor obiective:

   realizarea unei creşteri economice sustenabile, care să 
permită îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor românilor;

Morala şi 
demnitatea 

umană

Obiectivele 
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   reformarea şi modernizarea instituţională a statului 
român;

   aderarea României la Spaţiul Schengen;

   realizarea reformei constituţionale în vederea punerii 
în aplicare a rezultatelor referendumului din 2009 
privind reforma Parlamentului României; de asemenea, 
modificările constituţionale vor trebui să îmbunătăţească 
relaţiile dintre puterile din stat şi să elimine deficienţele 
constatate până în prezent în practica politică;

   creşterea numărului de membri şi simpatizanţi ai 
partidului;

   creşterea performanţei politice a membrilor PDL, prin 
implementarea de proceduri riguroase şi transparente de 
management al resurselor umane ale partidului;

   elaborarea, adoptarea şi funcţionarea unui Cod de 
conduită şi integritate politică pentru membrii partidului;

   crearea unui mecanism intern de pregătire a candidaţilor 
partidului pentru funcţiile de demnitate publică;

   crearea Comisiei Naţionale de Strategie a PDL, care 
să coordoneze şi să valorifice activitatea comisiilor de 
specialitate ale partidului;

   dinamizarea activităţii organizaţiilor interne ale parti-
dului – organizaţiile de tineret, de femei, de pensionari, 
pentru românii din diaspora şi a oamenilor de afaceri; 
organizaţiile interne trebuie să fie un vector pentru 
promovarea mesajelor şi a politicilor publice ale partidului 
în rândurile grupurilor sociale pe care le reprezintă; de 
asemenea, organizaţiile interne ale PDL trebuie să-şi 
aducă o contribuţie majoră în elaborarea, fundamentarea 
şi stabilirea politicilor publice specifice; 

   consolidarea activităţii instituţiilor şi fundaţiilor asociate 
PDL;
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   întărirea şi consolidarea parteneriatului cu toate 
organizaţiile profesionale şi sindicale;

   întărirea şi consolidarea parteneriatului cu organizaţiile 
societăţii civile;

   schimbarea denumirii şi a siglei partidului, consfiinţind 
astfel apartenenţa la familia politică populară europeană;

   menţinerea rolului de principal partid de guvernare până 
la expirarea mandatului actualului Parlament;

   câştigarea alegerilor locale din 2012;

   câştigarea alegerilor generale din 2012 şi formarea 
guvernului rezultat în urma acestora.

Pe termen mediu (2011–2014), PDL îşi propune realizarea 
următoarelor obiective:

   definitivarea procesului de integrare a României în 
Uniunea Europeană (pe plan economic, instituţional şi 
politic), inclusiv prin respectarea calendarului de adoptare 
a monedei unice europene şi de realizare a aderării la 
Uniunea Economică şi Monetară la începutul anului 2015, 
prin:

   îndeplinirea criteriilor nominale de convergenţă 
economică din Tratatul de la Maastricht şi din 
Pactul de Creştere şi Stabilitate;

   consolidarea economiei reale, sub aspect 
structural şi calitativ;

   realizarea reformei administrativ-teritoriale în acord 
cu preferinţele colectivităţilor locale, cu capacităţile 
financiare de care acestea dispun, cu resursele pe care 
bugetul de stat le poate oferi acestora şi cu necesitatea de 
valorificare a fondurilor primite de la Uniunea Europeană;

   creşterea numărului de membri şi de simpatizanţi ai 
partidului;



17

   reorganizarea structurilor teritoriale ale partidului, în 
scopul creşterii forţei electorale a acţiunilor politice locale;

   consolidarea unui mecanism intern de pregătire a 
candidaţilor partidului pentru funcţiile de demnitate 
publică;

   consolidarea parteneriatului cu societatea civilă;

   consolidarea activităţii instituţiilor şi fundaţiilor asociate 
PDL;

   unificarea forţelor politice de dreapta şi de centru-dreapta 
din România;

   câştigarea alegerilor prezidenţiale din anul 2014.

Pe termen lung (2011–2019), PDL îşi propune realizarea 
următoarelor obiective:

   reducerea decalajelor economice şi sociale faţă de media 
statelor europene, prin implementarea obiectivelor 
asumate prin Programul Naţional de Reforme, în 
concordanţă cu Strategia Europa 2020;

   consolidarea poziţiei de principală forţă pe scena politică 
românească;

   creşterea ponderii în cadrul Partidului Popular European, 
printr-o participare politică şi ideologică mai substanţială 
în definirea, implementarea şi extinderea curentului politic 
popular-conservator.

Mijloacele pe care PDL le utilizează pentru a pune în practică 
doctrina şi pentru a-şi realiza obiectivele sunt:

   crearea şi menţinerea condiţiilor instituţionale, economice 
şi sociale pentru rezolvarea în mod just şi sustenabil a 
problemelor cu care se confruntă societatea şi fiecare 
membru al acesteia;

Mijloacele de 
acţiune
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   corelarea şi coordonarea obiectivelor pe termen scurt, 
mediu si lung;

   înfiinţarea şi funcţionarea normelor şi instituţiilor sociale 
exclusiv în beneficiul cetăţeanului, în scopul asigurării 
manifestării depline a individului ca persoană;

   structurarea şcolii ca unul dintre pilonii instituţionali 
fundamentali în formarea şi dezvoltarea individului şi 
societăţii;

   promovarea principiului echităţii; 

   promovarea şi întreţinerea transparenţei deciziei publice;

   respingerea oricărei discriminări negative a individului 
sau a colectivităţii;

   promovarea unor măsuri de discriminare pozitivă, în 
funcţie de necesităţi, pe plan economic şi social, în mod 
limitat, temporar, individualizat şi personalizat.

Pe scena politică românească:

   PDL nu face alianţe politice pre-electorale;

   PDL poate face alianţe de guvernare post-electorale; 
prioritate în alianţele de guvernare o au membrii actualei 
coaliţii de guvernământ, precum şi alte formaţiuni politice 
cu ideologie de dreapta şi centru-dreapta;

   PDL construieşte şi menţine relaţii de colaborare cu toate 
partidele democratice, pe obiective de interes naţional;

   PDL este deschis la fuziuni prin absorbţia în PDL a altor 
formaţiuni politice care aderă la programul său politic, 
economic şi social;

 
 

Relaţiile cu alte 
partide
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Pe scena politică internaţională:

   PDL face parte din Partidul Popular European (PPE);

   PDL construieşte şi menţine relaţii de colaborare cu 
partide democratice din alte state, în principal cu partide 
de centru-dreapta, conservatoare, creştin-democrate şi 
liberale din statele membre ale UE.

Principiile de viaţă politică internă ale PDL sunt:

   alegerile în funcţiile de conducere în PDL se desfăşoară 
de jos în sus, în scopul selectării celor mai competenţi 
membri;

   PDL nu stabileşte ex ante şi nu impune „ponderi” de 
reprezentare în organismele de conducere ale partidului 
la diferitele niveluri ierarhice, nici din punctul de vedere 
al genului, nici al vârstei, nici al profesiei; singurele criterii 
relevante sunt competenţa politică, profesionalismul şi 
integritatea morală;

   deciziile politice sau cele de poziţionare politică ale PDL 
se iau în urma dezbaterilor în forurile statutare; odată ce 
decizia a fost luată, toţi membrii partidului trebuie să o 
respecte, să o apere şi să o aplice;

   diversitatea de opinie politică este încurajată în interiorul 
partidului şi este descurajată în manifestările sale în afara 
partidului;

   dialogul politic şi cooperarea dintre generaţii sunt încura-
jate în cadrul partidului, înţelegându-se faptul că acestea 
reprezintă izvoare esenţiale de înnoire a partidului, pe de 
o parte,  şi  de transmitere a experienţei politice, pe de 
altă parte.

Viaţa politică 
internă a PDL
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PDL dezvoltă următoarele mecanisme interne, care să 
asigure dezvoltarea sa ideologică, organizatorică şi politică:

   pentru fiecare membru de partid se întreţine un CV 
POLITIC, în care se înregistrează datele profesionale, 
acţiunile/activităţile, performanţele, funcţiile politice 
şi/sau publice ocupate etc., în scopul asigurării bazei 
de date pentru evaluarea oportunităţii formulării unor 
recomandări de carieră politică;

   comisiile de specialitate ale partidului au activitate 
permanentă şi produc cu regularitate materiale 
documentare, strategii, programe, analize, evaluări, 
conform programului de activitate sau la cererea 
conducerii partidului; comisiile tehnice de specialitate de 
la nivel central au corespondent în organizaţiile locale ale 
partidului;

   elaborarea, adoptarea şi punerea în aplicare a unui Cod de 
conduită şi integritate politică a membrilor partidului va 
asigura criteriile obligatorii de competenţă şi integritate 
morală a tuturor membrilor de partid;

   dezvoltarea cu caracter permanent a unor forumuri 
interne periodice de dezbateri politice, ideologice, 
economice, morale etc., care să antreneze, atât la nivel 
central, cât şi la nivel local, cât mai mulţi membri şi 
simpatizanţi ai partidului, în scopul creşterii nivelului de 
informare politică şi ideologică, dezvoltării capacităţii 
de comunicare şi persuasiune publică, responsabilizării 
politice şi morale.

Preluarea guvernării la sfârşitul anului 2008 a avut loc într-un 
context economic şi social extrem de nefavorabil, marcat de 
o criză financiară şi economică globală în plină desfăşurare. 
Aceasta într-o societate românească aflată în stare de deficit, 
consecinţă a dezechilibrelor majore din perioada comunistă 

Realizările şi 
provocările 

guvernării  
2008-2011
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şi a nefinalizării reformelor specifice tranziţiei la o economie 
concurenţială, şi nici a celor necesare integrării în Uniunea 
Europeană. În plus, România a avut parte timp de doi ani – 
2007 şi 2008 – de o guvernare lipsită de prudenţă bugetară 
pe fondul unei creşteri economice puternice, o guvernare care 
nu a fructificat şansa intrării în Uniunea Europeană şi mediul 
internaţional favorabil pentru a promova şi implementa 
reformele structurale de care ţara avea atâta nevoie. 

Pornind de la aceste premise, guvernarea PDL a fost nevoită 
să promoveze un set de politici macroeconomice şi măsuri 
de ajustare care, corelate cu politica monetară, să reuşească 
să diminueze efectele crizei şi să asigure premisele unei 
creşteri economice sustenabile, menţinând atractivitatea 
investiţională a României, precum şi o evoluţie favorabilă a 
mediului de afaceri şi a pieţei muncii.

Deciziile pe care guvernarea PDL le-a luat au fost dureroase 
din punct de vedere politic şi social, dar corecte şi necesare 
României. Finalizarea reformelor începute este singura cale 
de ieşire a României din criză şi fundamentul pentru realizarea 
unei creşteri economice sustenabile în următorii ani.

Guvernarea PDL şi-a asumat în mod hotărât reforma şi 
modernizarea statului, demarând procesele necesare de 
restructurare a unor importante sectoare ale vieţii publice 
şi ale economiei. Cheltuielile bugetare au fost reduse în 
conformitate cu ceea ce statul român îşi poate permite, iar 
resursele financiare disponibile au fost canalizate cu prioritate 
spre investiţii, dezvoltare, infrastructură, transport şi energie. 
De asemenea, mediul de afaceri a fost îmbunătăţit prin 
reducerea birocraţiei şi a altor mecanisme care îi îngreunau 
funcţionarea.

În vederea diminuării efectelor negative ale crizei şi 
susţinerii activităţii economice, guvernarea PDL a luat o 
serie de măsuri, dintre care cele mai importante au fost: 
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   orientarea resurselor bugetare către dezvoltare şi 
investiţii;

   menţinerea cotei unice de impozitare la 16%;

   eliminarea, comasarea sau reducerea a peste 200 de taxe 
fiscale şi parafiscale;

   neimpozitarea profitului reinvestit;

   scutirea de la plata contribuţiei de asigurări sociale pentru 
firmele care angajează şomeri;

   scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale a 
angajatorului şi a angajatului pe perioada şomajului 
tehnic;

   menţinerea cotei reduse de TVA, de 5%, la construcţia de 
locuinţe cu caracter social;

   acordarea facilităţii de amânare la plată a obligaţiilor 
restante ale firmelor aflate în dificultate din cauza crizei;

   acordarea de garanţii guvernamentale pentru firmele care 
contribuie la crearea şi menţinerea de locuri de muncă;

   sprijinirea investiţiilor prin ajutoare de stat;

   majorarea plafonului maxim de acordare a prefinanţării 
către beneficiari în domeniul programelor cu finanţare 
europeană;

   susţinerea programelor de stimulare economică „Prima 
casă”, „Rabla”, „Reabilitarea termică a locuinţelor” etc.

În acelaşi timp, pe lângă măsurile de diminuare a efectelor 
negative ale crizei, a fost demarat un amplu proces de 
reforme privind modernizarea statului, a societăţii, ca soluţie 
pentru asigurarea unei creşteri economice sustenabile şi 
a performanţei instituţionale. Reformele începute trebuie 
consolidate, iar resursele bugetare orientate către investiţii 
şi dezvoltare.
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Principalele reforme începute şi care trebuie consolidate de 
guvernarea PDL sunt:

Reforma fiscal-bugetară

Adoptarea Legii responsabilităţii fiscale pune ordine în 
finanţele statului, prin asigurarea şi menţinerea disciplinei 
fiscal-bugetare, a transparenţei şi sustenabilităţii pe termen 
lung a finanţelor publice, precum şi prin orientarea cheltuie-
lilor statului conform priorităţilor multianuale de dezvoltare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2010 introduce la nivel local 
aceeaşi responsabilitate în privinţa cheltuirii banilor publici, 
în vederea eliminării arieratelor, a întocmirii bugetelor 
pe principii sustenabile şi a realizării de investiţii în limita 
resurselor existente.

Reforma este consolidată prin adoptarea Strategiei fiscal-
bugetare pe perioada 2011-2013 şi prin construcţia bugetară 
pentru anul 2011.

De asemenea, au fost promovate importante modificări 
legislative pentru crearea unui cadru funcţional pentru 
combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei. În acest sens, 
o atenţie specială trebuie acordată în continuare întăririi 
colaborării dintre instituţiile statului competente în acest 
domeniu.

Reforma pieţei muncii

Adoptarea noului Cod al muncii va stimula performanţa şi 
competitivitatea economică şi recuperarea decalajelor faţă 
de Uniunea Europeană prin creşterea ratei de ocupare. Noul 
cod urmăreşte flexibilizarea pieţei muncii prin echilibrarea 
raportului de forţă în relaţia dintre angajator şi angajat, 
precum şi protejarea angajatului la locul de muncă, prin 
introducerea criteriilor de performanţă în evaluarea activităţii 
acestuia. În acelaşi timp, au fost înăsprite sancţiunile pentru 
munca la negru.



24

Crearea de noi locuri de muncă şi creşterea productivităţii 
muncii rămân în continuare provocări majore ale guvernării 
PDL. Codul social, reglementarea încheierii contractelor 
colective de muncă sau măsuri pentru stimularea intrării pe 
piaţă a tinerilor sunt câteva dintre iniţiativele complementare 
Codului muncii care vor trebui adoptate.

Reforma sistemului de pensii

Reforma reprezintă un prim pas în direcţia diminuării deficitelor 
din bugetul asigurărilor sociale de stat. Au fost eliminate 
pensiile speciale şi a fost impus principiul contributivităţii. 
Au fost eliminate abuzurile în privinţa pensiilor de invaliditate 
sau a pensionărilor anticipate.

Măsurile de consolidare a sistemului de pensii nu trebuie să 
se oprească aici. Toţi românii au dreptul la pensii decente, 
corelate cu cuantumul contribuţiilor sociale plătite de-a lungul 
perioadei active. În plus, trebuie să ţinem cont de tendinţele 
demografice, care vor continua să afecteze veniturile 
bugetului de asigurări sociale. În acest context, creşterea 
gradului de colectare a contribuţiilor sociale şi combaterea 
muncii la negru sunt absolut necesare.

De asemenea, va trebui stimulată economisirea privată prin 
dezvoltarea sistemului de pensii facultative administrate 
privat.

Reforma salarizării personalului din sectorul public

În anul 2008 cheltuielile de personal în sectorul public 
ajunseseră la niveluri nesustenabile (9% din PIB), numărul 
total al angajaţilor era nejustificat de mare (1,4 milioane), 
iar sistemul de salarizare fragmentat şi nemotivant. Salariile 
de bază reprezentau adesea mai puţin de jumătate din 
remuneraţie.

A fost elaborat şi adoptat un nou sistem unitar de salarizare 
care remunerează mai echitabil angajaţii, în funcţie de 
complexitatea posturilor şi pregătirea profesională, şi reduce 



25

ponderea sporurilor/primelor/indemnizaţiilor la 30% din 
salariul de bază. Măsurile de reformă instituţională promovate 
de guvernarea PDL în ultimii doi ani au determinat o reducere 
cu 10% a posturilor ocupate în administraţia publică.

Performanţa instituţiilor şi calitatea serviciilor publice depind 
în mod direct de eficienţa angajaţilor. Reforma personalului şi 
a salarizării în sectorul public trebuie să continue, astfel încât 
să avem mai puţini angajaţi, dar mai competenţi şi mai bine 
plătiţi.

În acelaşi timp, este necesară extinderea ariei reformelor 
pentru a limita influenţa politicului în ocuparea funcţiilor de 
conducere, a face evaluări profesionale pe merit, dar şi pentru 
a promova şi motiva tinerii absolvenţi.

Reforma asistenţei sociale

Măsurile luate de guvernarea PDL au avut drept obiective, 
pe de o parte, protejarea persoanelor cu adevărat vulnerabile –  
motiv pentru care a fost adoptată măsura pensiei sociale 
minime sau a majorării valorii salariului minim garantat – şi, 
pe de altă parte, încurajarea persoanelor care sunt apte şi 
doresc să muncească în detrimentul celor care preferă să 
trăiască din ajutoare sociale.

Măsurile de raţionalizare aprobate în anul 2010 trebuie 
implementate, astfel încât ajutoarele sociale să fie acordate 
numai persoanelor aflate cu adevărat în dificultate şi să nu 
constituie unică sursă de venit pentru cei care au capacitate 
de muncă.

De asemenea, a fost promovat cadrul legal pentru asumarea 
unui rol mai important în asistenţa socială de către biserică 
şi organizaţiile neguvernamentale. Alături de autorităţile 
publice locale, acestea cunosc cel mai bine nevoile reale ale 
persoanelor în dificultate şi soluţiile pentru a le reintegra în 
comunitate.
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Reforma în domeniul sănătăţii

În ultimii ani, sistemul de sănătate a fost supus unor schimbări 
importante, însă resursele financiare disponibile au rămas 
insuficiente pentru lista serviciilor medicale oferite cetăţenilor 
şi pentru dimensiunile reţelei de unităţi sanitare publice.  
O mare parte din spitalele publice au fost descentralizate în 
anul 2010, însă reforma nu trebuie să se oprească.

PDL va susţine în continuare măsurile de raţionalizare a reţelei 
spitaliceşti, de dezvoltare a asistenţei medicale primare şi în 
ambulatoriu, de stimulare a competiţiei din partea furnizorilor 
privaţi şi de eficientizare a sistemului de finanţare. Drept 
rezultat, resursele financiare disponibile vor creşte pentru 
furnizorii viabili de servicii medicale, iar calitatea acestora din 
urmă se va îmbunătăţi simţitor.

Reforma sistemului de educaţie 

A fost adoptată o nouă lege a educaţiei, iar implementarea 
fermă şi completă a acesteia este necesară pentru a demonstra 
beneficiile reformei în acest domeniu. Descentralizarea în 
învăţământul preuniversitar şi reorganizarea celui universitar, 
conform Pactului Naţional pentru Educaţie, sunt instrumentele 
care vor determina o creştere a calităţii în educaţie şi adaptarea 
acesteia la cerinţele societăţii şi economiei. Legea educaţiei 
naţionale conţine prevederile necesare realizării acestor 
obiective, iar toate eforturile guvernării trebuie direcţionate 
spre implementarea lor corectă.

Reforma în domeniul justiţiei

Reforma sistemului judiciar a fost accelerată, organismele 
de monitorizare ale Comisiei Europene apreciind progresele 
înregistrate. Au fost adoptate Codul penal, Codul de 
procedură penală, Codul civil şi Codul de procedură civilă, 
ce vor avea un impact deosebit asupra societăţii româneşti, 
precum şi legea micii reforme în justiţie, menită să uşureze 
accesul cetăţeanului la justiţie, să accelereze procedurile 
judiciare şi să reducă costurile actului de justiţie.
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De asemenea, au fost realizate progrese în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei prin consolidarea capacităţii 
administrative a Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
prin măsurile legislative privind combaterea evaziunii fiscale 
şi a contrabandei.

Susţinerea fermă a măsurilor de integritate şi a luptei împotriva 
corupţiei constituie priorităţi absolute ale guvernării PDL.

Accelerarea absorbţiei fondurilor europene

Potenţialul de creştere a calităţii vieţii românilor şi dezvoltare 
economică a ţării depinde, în mare măsură, de valorificarea 
oportunităţilor de finanţare nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene. Accelerarea gradului de absorbţie a fondurilor 
europene a fost şi rămâne în continuare una dintre priorităţile 
absolute ale guvernării PDL. În acest sens, au fost promovate 
o serie de măsuri care au avut în vedere creşterea capacităţii 
administrative a autorităţilor de management, simplificarea şi 
urgentarea procedurilor de selecţie, evaluare şi contractare, 
asigurarea resurselor financiare necesare cofinanţării, 
simplificarea legislaţiei privind achiziţiile publice, sprijinirea 
beneficiarilor de proiecte prin modificarea mecanismelor de 
acordare a prefinanţării şi creşterea nivelului acesteia.

Efectul acestor măsuri se regăseşte în creşterea semnificativă 
a gradului de contractare a fondurilor. Din păcate însă, gradul 
de absorbţie efectivă a fondurilor este deocamdată la un nivel 
nesatisfăcător, fiind necesare măsuri suplimentare atât pentru 
îmbunătăţirea activităţii din autorităţile de management, cât 
şi pentru sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a 
proiectelor.

O provocare majoră a guvernării o reprezintă stabilirea 
priorităţilor şi mecanismelor de implementare pentru 
pregătirea următorului cadru financiar al Uniunii Europene 
pentru perioada 2014-2020.
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Deciziile pe care guvernarea PDL le-a luat au fost dificil de 
suportat de către populaţie, dar corecte şi necesare pentru 
România. Luarea acestor măsuri de reformă nu ar fi fost 
posibilă fără aportul şi angajamentul politic ferm al fiecărui 
membru al PDL, fie că este vorba de simpli membri sau de 
cei aflaţi în diferite demnităţi publice – parlamentari, miniştri, 
primari, preşedinţi de consilii judeţene sau consilieri locali şi 
judeţeni. Procesul de modernizare a statului şi a societăţii 
româneşti trebuie consolidat şi dus cu încredere şi fermitate 
la bun sfârşit, pentru creşterea gradului de bunăstare a 
fiecărui român.

Statul român este un stat social, fără a fi un stat asistenţial. 
Statul român este mandatarul tuturor cetăţenilor săi, iar 
mandatul său este stipulat în Constituţie. Statul român nu se 
poate deroba de la nicio acţiune sau inacţiune care este în 
interesul cetăţenilor săi sau al societăţii româneşti ca întreg.

Interesul cetăţenilor sau al societăţii româneşti este precizat, 
pentru fiecare etapă în parte, prin programele de guvernare 
sau prin strategiile naţionale aferente acestora. Ca urmare, 
acest interes este în responsabilitatea partidului/partidelor 
care deţin puterea politică.

Pentru PDL, politicile publice se întemeiază pe un set de 
principii generale care corespund intereselor societăţii 
româneşti, principii care trebuie respectate de orice guvern 
din care facem parte:

   Sectorul public va fi dimensionat la nivelul la care se va 
putea asigura, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, 
necesarul de bunuri şi servicii publice al societăţii.

   Intervenţia statului în economie va fi limitată la activităţile 
care prezintă relevanţă strategică sau relevanţă de natura 
siguranţei statului (de exemplu, securitate teritorială, 
energetică etc.) ori a populaţiei (de exemplu, securitate 
alimentară).

Principiile 
generale ale 

guvernării
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   Activităţile din sectorul public care nu se justifică sau 
supradimensionează oferta de bunuri şi servicii publice vor 
fi restrânse.

Guvernul României trebuie să fie un guvern politic. Un guvern 
tehnocrat (format din experţi care nu sunt şi oameni politici) 
se justifică numai în situaţii excepţionale, cu un mandat limitat 
şi precis stabilit, numai pe termen scurt.

Guvernul format de PDL sau guvernul la care PDL participă 
sau guvernul pe care PDL îl sprijină trebuie să implementeze 
măsurile şi politicile pe care PDL le recomandă prin structurile 
sale de specialitate. Nu este admisibilă decuplarea guvernului 
sau a unor miniştri de politicile publice promovate de PDL.

PDL va milita pentru optimizarea dimensiunii cabinetului. 
Proiectarea structurii guvernului se va face pornind de la 
funcţiile pe care acesta trebuie să le îndeplinească.

La nivelul guvernului, PDL va asigura separarea structurilor 
care elaborează politici publice de structurile care le 
administrează.

PDL va limita sfera numirilor politice până la nivelul secretarilor 
de stat sau al poziţiilor echivalente.

Orice agenţie guvernamentală se va afla în subordinea 
sau în coordonarea prim-ministrului. Restul agenţiilor 
guvernamentale vor fi transformate în departamente de 
specialitate ale ministerelor de care aparţin.

Un guvern 
responsabil, 
o guvernare 
eficientă
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Au trecut mai mult de patru ani de când România este 
membră a Uniunii Europene, însă statul român înregistrează, 
din păcate, un mare decalaj economico-social faţă de media 
europeană. România nu a finalizat încă reformele specifice 
tranziţiei la economia de piaţă şi nici pe cele ale integrării 
depline în Uniunea Europeană. Din această cauză nu a fost 
înregistrat încă un salt major în eficienţă şi în caracterul 
democratic al tuturor instituţiilor statului român. Pentru PDL, 
cuvântul de ordine este ducerea la bun sfârşit a politicilor 
de reformă şi modernizare a statului.

Reforma statului urmăreşte crearea unui stat modern, 
deschis către cetăţean şi nevoile sale, partener al 
comunităţilor locale şi regionale, adaptabil şi capabil să 
facă faţă provocărilor societăţii contemporane. De aceea, 
PDL doreşte să restaureze autoritatea autentică a statului 
şi a reprezentanţilor săi, o autoritate fondată pe legitimitate 
democratică şi responsabilitate cetăţenească. 

Noul tip de stat pe care îl avem în vedere va antrena, atât 
în faza de definire a criteriilor, cât şi în cea de elaborare şi 
implementare a diferitelor politici publice (economice, 
sociale, educaţionale etc.), comunităţile locale, al căror rol va 
creşte constant ca urmare a punerii în aplicare a principiului 
subsidiarităţii. În accepţiunea PDL, statul pe care ni-l dorim 
nu este un stat absent, ci un liant între autorităţile locale şi 
regionale, pe de o parte, şi cele naţionale, pe de altă parte. 
Astfel, statul va deveni partener atât al cetăţenilor, cât şi al 
comunităţilor.

Reforma şi modernizarea statului – 
un stat puternic, un stat european

Capitolul 2
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Pentru PDL statul nu este nici o instituţie autoritară plasată 
deasupra cetăţenilor, dar nici un simplu instrument tehnic 
supus presiunilor prezentului, ci un spaţiu public deschis în 
care, prin intermediul mecanismelor democraţiei naţionale 
şi locale, se stabilesc direcţiile strategice de dezvoltare şi se 
implementează politicile publice.

PDL susţine necesitatea reformei constituţionale, fiind 
consecvent în susţinerea voinţei majorităţii românilor care 
şi-au exprimat opţiunea în cadrul referendumului din anul 
2009. În viziunea PDL, reforma constituţională are drept 
obiective majore: clarificarea relaţiilor dintre puterile statului, 
restructurarea Parlamentului, stabilirea mecanismelor de 
deblocare a crizelor politice, precum şi clarificarea calităţii 
Preşedintelui de mediator între puterile statului, dar şi între 
puterile statului, pe de o parte, şi societate, pe de altă parte.

Administraţia publică este organizată şi funcţionează pe baza 
principiului subsidiarităţii: decizia publică trebuie localizată 
instituţional acolo unde efectul său este maxim.

Aplicarea principiului subsidiarităţii conduce la descen-
tralizarea administraţiei publice, care presupune transferul 
competenţelor administrative şi financiare privind 
furnizarea unor servicii publice de la nivelul administraţiei 
publice centrale la cel al administraţiei publice locale. 
Descentralizarea nu este un scop în sine, ci o metodă de a 
furniza servicii publice mai eficiente, corelate în primul rând 
cu cerinţele beneficiarilor. Niciun sistem centralizat nu poate 
răspunde unei varietăţi infinite de nevoi ale comunităţilor 
locale la fel de bine ca autorităţile locale alese şi responsabile 
în faţa acestora.

În materie de guvernare, cetăţeanul are prioritate în faţa 
comunităţii locale, iar comunitatea locală în faţa statului. 
În acelaşi timp, principiul subsidiarităţii cere statului şi 
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comunităţilor mai dezvoltate să intervină de fiecare dată 
când constrângerile conjuncturale depăşesc posibilităţile 
comunităţilor defavorizate sau ale cetăţenilor cu probleme.

În ultimii doi ani au fost făcuţi paşi importanţi în direcţia 
descentralizării administraţiei publice. Au fost realizate 
cadrul legislativ al descentralizării şi implementarea efectivă 
a măsurilor ce decurg din acesta. Pentru PDL consolidarea 
descentralizării administraţiei publice este o prioritate, 
fiind o componentă esenţială a procesului de reformă şi de 
modernizare a statului. 

Recesiunea economică a afectat şi administraţiile locale 
prin măsurile impuse de reducere a cheltuielilor curente şi 
prin scăderea veniturilor. Odată realizat cadrul legal pentru 
asigurarea şi menţinerea disciplinei fiscal-bugetare, a 
transparenţei şi sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor 
publice, acţiunea guvernului trebuie să se îndrepte spre 
acordarea către administraţiile publice locale de noi drepturi 
şi spre asigurarea de oportunităţi de finanţare şi autofinanţare. 
Printre drepturile cele mai importante se numără acela de a 
face angajări în condiţiile respectării normativelor de personal 
şi de a putea hotărî majorarea impozitelor locale în funcţie de 
posibilităţile contribuabililor. De asemenea, autorităţile locale 
trebuie să aibă dreptul de a percepe taxe pentru utilizarea 
domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale de 
la operatorii serviciilor de utilităţi publice (infrastructura de 
distribuţie a energiei electrice, a gazelor naturale, a serviciilor 
de telefonie etc.).

În acelaşi timp, autorităţile locale au datoria de a găsi şi 
implementa metode de îmbunătăţire a activităţii structurilor 
din subordine şi de a mobiliza resurse financiare suplimentare 
pentru investiţii pe plan local; finanţările solicitate guver-
nului sau cele obţinute prin programele europene sunt 
complementare efortului local. Totodată, autorităţile locale 
trebuie să facă eforturi permanente pentru a îmbunătăţi 
accesul cetăţenilor la serviciile publice locale şi a respecta 
standarde de calitate.
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Nu în ultimul rând, trebuie generalizată utilizarea tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv în relaţia cu cetăţenii, 
pentru a simplifica procedurile administrative şi accesul la 
informaţiile de interes public. 

Principiul eficienţei şi nu cel al politizării trebuie să fie 
acela care să ghideze orice reformă a administraţiei. O 
administraţie suplă, flexibilă, debirocratizată şi competentă 
este o administraţie eficientă. Profesionalizarea administraţiei 
publice este un obiectiv esenţial pentru România următorilor 
ani. Selecţia personalului trebuie realizată pe criterii de 
performanţă şi nu pe criterii politice. Formarea şi pregătirea 
personalului din administraţie este determinantă, astfel încât 
acesta să fie la curent cu evoluţiile în plan administrativ 
şi legislativ, să dobândească abilităţi de planificare şi 
management al proiectelor şi să fie capabil să se adapteze 
rapid la schimbare.

Toate comunităţile locale din România, indiferent de mărime, 
trebuie să-şi organizeze viaţa după cerinţele şi interesele 
locuitorilor lor. Pentru aceasta, comunităţile trebuie să dispună 
de putere de decizie şi de capacitate financiară. Fiecare 
localitate din România trebuie să fie o aşezare europeană, 
prin infrastructura şi serviciile publice aflate la dispoziţia 
locuitorilor.

România are şansa de a investi în următorii ani aproximativ  
30 de miliarde de euro - fonduri nerambursabile de la 
Uniunea Europeană - pentru modernizarea infrastructurii 
publice; o mare parte a acestor fonduri sunt destinate în 
mod direct autorităţilor locale. Experienţa europeană 
în gestionarea programelor operaţionale sugerează că 
dimensiunile regiunilor de tip NUTS II trebuie să fie cât mai 
mari pentru a planifica investiţii integrate. De asemenea, 
regiunile ar trebui să aibă capacitatea de a elabora planuri 
de dezvoltare opozabile autorităţilor locale şi pe baza 
cărora să fie selectate proiectele finanţate din programe 
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operaţionale. Aceasta presupune ca regiunile de dezvoltare 
să fie responsabile pentru planificarea şi implementarea 
programelor operaţionale, adică să dobândească şi 
competenţe administrative.

Opţiunile privind organizarea administrativ-teritorială a 
României trebuie să ţină seama de:

   dimensionarea optimă a unei unităţi administrativ-teri-
toriale, astfel încât administraţia locală să fie aproape 
de toţi membrii colectivităţii, serviciile furnizate să fie de 
calitate, iar potenţialul de absorbţie a fondurilor europene 
să fie valorificat;

   rolul şi competenţele regiunilor de dezvoltare odată cu 
noul cadru financiar 2014-2020, când o bună parte a 
programelor operaţionale vor fi elaborate şi implementate 
la nivel regional, conform cerinţelor Uniunii Europene.

Reforma administrativ-teritorială nu poate fi apanajul unui 
singur partid, ci al tuturor partidelor politice româneşti, iar 
dialogul şi consultarea cu structurile asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale sunt obligatorii. Nici fragmentarea 
administrativă şi nici consolidarea radicală nu sunt de dorit. 
Obiectivele politicii publice în acest domeniu trebuie corelate 
cu opţiunile colectivităţilor locale, cu capacităţile financiare 
de care acestea dispun, cu resursele financiare pe care 
bugetul de stat le poate oferi şi cu necesitatea de a valorifica 
integral fondurile primite de la Uniunea Europeană.

România este stat de drept. Statul trebuie să vegheze şi să 
apere libertatea şi siguranţa cetăţenilor. Funcţionarea justiţiei 
la standarde europene este osatura pe care se construieşte 
întregul mecanism statal al societăţii româneşti, iar eficienţa 
actului de justiţie trebuie să se reflecte în viaţa cotidiană a 
cetăţenilor.

Statul de drept
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Deficitul de încredere în justiţie al românilor este evident. 
Acest domeniu s-a confruntat cu numeroase blocaje, inclusiv 
politice, în ultimii ani. Fără a ignora progresele importante 
înregistrate în domeniul justiţiei de la aderarea României la 
Uniunea Europeană, partenerii europeni ne cer să depunem în 
continuare eforturi reale pentru a atinge pe deplin criteriile de 
aderare de la Copenhaga. Deşi toate partidele parlamentare 
şi-au declarat sprijinul pentru reforma justiţiei, demersurile 
ulterioare nu au confirmat în totalitate susţinerea promisă.

În domeniul justiţiei este nevoie de un efort susţinut din 
partea tuturor instituţiilor cu responsabilităţi, în mod special 
Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii şi 
Agenţia Naţională de Integritate. România trebuie să 
îndeplinească obiective de referinţă convenite cu Comisia 
Europeană: asigurarea unei transparenţe şi eficienţe sporite 
a actului de justiţie, în special prin consolidarea capacităţii 
Consiliului Superior al Magistraturii; consolidarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate şi adoptarea şi implementarea 
măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei în vederea 
ridicării cât mai grabnice de către Uniunea Europeană a 
Mecanismului de Verificare şi Control.

Creşterea calităţii actului de justiţie este un obiectiv prioritar 
al PDL, care va acţiona hotărât pentru: implementarea 
fermă şi corectă a legii „micii reforme” în justiţie, echilibrarea 
raporturilor dintre profesiile juridice, regândirea sistemului de 
recrutare a magistraţilor şi susţinerea investiţiilor în resurse 
umane şi în infrastructură.

În percepţia cetăţeanului, una din principalele probleme cu 
care se confruntă în fiecare zi este corupţia, fapt ce diminuează 
încrederea românilor în viabilitatea statului de drept. PDL 
îşi exprimă angajamentul neechivoc pentru prevenirea şi 
combaterea corupţiei.

Prevenirea şi 
combaterea 

corupţiei
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În acest sens, PDL va acţiona pentru consolidarea activităţii şi 
creşterea eficienţei instituţiilor implicate în domeniul prevenirii 
şi combaterii corupţiei, pentru îmbunătăţirea activităţilor de 
identificare a factorilor de risc ce generează sau favorizează 
corupţia în organizaţii (proceduri, comportamente, posturi, 
persoane etc.) şi dezvoltarea de mecanisme de intervenţie şi 
de eliminare a acesteia.

O metodă sigură de prevenire şi combatere a corupţiei este 
creşterea transparenţei activităţii instituţiilor publice. Aceasta 
presupune utilizarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei 
şi simplificarea accesului cetăţenilor la serviciile publice. 

PDL susţine implicarea activă a reprezentanţilor societăţii 
civile în activităţile de prevenire şi combatere a faptelor de 
corupţie.

Un scop primordial al instituţiilor statului este protejarea 
cetăţeanului de orice abuz. Statul trebuie să asigure fiecărui 
cetăţean un mediu de securitate, în care libertatea şi justiţia 
sunt garantate.

Obiectivele prioritare ale PDL sunt creşterea gradului 
de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea 
infracţionalităţii, a terorismului şi criminalităţii transfrontaliere, 
combaterea traficului şi consumului de droguri, consolidarea 
autorităţii structurilor de aplicare a legii şi creşterea încrederii 
cetăţenilor în acestea.

De asemenea, protecţia persoanelor celor mai vulnerabile, 
a femeilor şi copiilor victime ale violenţei, a persoanelor 
dependente, protecţia datelor cu caracter personal, precum 
şi protejarea cetăţenilor români în statele terţe trebuie să fie 
consolidate.

PDL susţine dezvoltarea unui sistem integrat de ordine 
publică care să permită valorificarea unitară a capabilităţilor 
instituţionale, promovarea şi implementarea de standarde 
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operaţionale, ocupaţionale şi profesionale, precum şi priori-
tizarea eforturilor în acţiunile de ordine publică.

Aderarea la Spaţiul Schengen constituie un obiectiv major al 
României. În plus, în domeniul asigurării ordinii publice este 
necesară continuarea procesului de armonizare cu Strategia 
de securitate internă a Uniunii Europene printr-o abordare 
conceptuală unitară.

Totodată, o atenţie deosebită trebuie acordată şi mana-
gementului situaţiilor de urgenţă în ceea ce priveşte dotarea 
corespunzătoare, pregătirea personalului pentru intervenţii 
profesioniste în caz de dezastre şi calamităţi. Pregătirea 
întregii populaţii pentru acţiune coerentă în caz de inundaţii, 
cutremure şi alte calamităţi trebuie să fie o prioritate a 
structurilor abilitate.

Politica de securitate naţională trebuie să reflecte procesul de 
reformă a statului. Ea trebuie elaborată şi aplicată plecând de 
la multidimensionalitatea conceptului de securitate naţională, 
acordând o atenţie specială mecanismelor de coordonare a 
instituţiilor responsabile, atât a celor cu specific militar, cât şi 
a celor civile.

Este datoria statului român să garanteze securitatea românilor 
într-o manieră modernă, eficientă, în cooperare cu aliaţii din 
NATO şi din Uniunea Europeană.

PDL susţine viziunea Preşedintelui României cu privire la 
implementarea Noului concept strategic adoptat de Alianţa 
Nord-Atlantică la summitul din noiembrie 2010. Contracararea 
noilor tipuri de ameninţări – rachetele balistice, insecuritatea 
energetică, atacurile informaţionale – impune un efort susţinut 
din partea aliaţilor pentru aplicarea deciziilor adoptate la 
Lisabona, inclusiv pentru consolidarea reformelor interne ale 
NATO. 

Securitatea 
naţională



39

PDL va susţine continuarea participării semnificative a 
României la operaţiunile aliate şi la consolidarea acţiunii 
politice a NATO prin intermediul parteneriatelor, în primul 
rând al celui cu Uniunea Europeană şi Consiliul Parteneriatului 
Euro-Atlantic. 

În planul securităţii europene, PDL va susţine profilarea 
României ca un contributor important şi respectat în misiunile 
din cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii 
Europene. Această politică nu poate avea succes fără o 
consolidare a acţiunii externe a Uniunii Europene, în special 
prin implicarea în soluţionarea problemelor din vecinătate.

PDL susţine necesitatea adoptării Strategiei de apărare 
naţională a României, în scopul preîntâmpinării ameninţărilor 
la adresa cetăţenilor şi a statului român, gestionării eficiente 
a situaţiilor de criză şi participării la procese de cooperare 
internaţională, inclusiv la cele militare.

În viziunea PDL, educaţia, pregătirea profesională şi cercetarea 
constituie vectorii transformării societăţii româneşti. Creşterea 
calităţii sistemului educaţional şi interconectarea educaţiei cu 
piaţa muncii sunt esenţiale pentru viitorul societăţii noastre.

Aplicarea corectă şi fermă a reformei în educaţie este o 
prioritate majoră pentru PDL. Descentralizarea în domeniul 
educaţiei şi direcţionarea resurselor bugetare cu precădere 
spre formarea educaţională şi profesională, conform 
Pactului Naţional pentru Educaţie, sunt instrumentele care 
vor determina o creştere a calităţii în educaţie şi adaptarea 
acesteia la cerinţele societăţii şi ale economiei.

Şanse corecte 
într-o societate 
a educaţiei 
continue
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Obiectivele politicilor publice ale PDL în domeniul sănătăţii 
sunt: realizarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la 
serviciile de sănătate primare; creşterea speranţei de viaţă 
prin îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical şi 
apropierea de indicatorii de sănătate şi demografici ai statelor 
europene. 

Sistemul public de sănătate are nevoie de sporirea calităţii 
managementului la nivelul fiecărei unităţi sanitare în parte, dar 
şi de resurse financiare private pentru a îmbunătăţi calitatea 
serviciilor. În acest sens, PDL susţine creşterea progresivă a 
elementului privat în serviciile de sănătate.

Dezvoltarea sistemului de urgenţă şi a serviciilor SMURD, 
dezvoltarea asistenţei sanitare în mediul rural şi educaţia 
pentru sănătate sunt obiective majore ale politicilor publice 
ale PDL.

Nu în ultimul rând, PDL susţine necesitatea realizării reformei 
pieţei de asigurări de sănătate. Statul e obligat să renunţe la 
iluzia că asigură „total” şi trebuie să se limiteze la finanţarea 
unui pachet garantat de servicii medicale, restul fiind susţinut 
prin contribuţii private de sănătate pe o piaţă competitivă a 
asigurărilor.

Pentru PDL dezvoltarea culturii, în toate formele ei de expresie 
şi manifestare, conservarea şi promovarea patrimoniului 
cultural şi spiritual reprezintă o prioritate naţională, aptă 
să pună în valoare specificitatea culturii româneşti şi 
contribuind la definirea şi păstrarea identităţii naţionale, ca şi 
la evidenţierea apartenenţei noastre europene.

Patrimoniul cultural trebuie să devină, în cadrul proiectelor 
integrate, o sursă de regenerare comunitară şi de dezvoltare 
regională. În acelaşi timp, o datorie de onoare este promovarea 
identităţii naţionale atât înăuntrul, cât şi în afara ţării, cu 
precădere în cadrul Uniunii Europene.

Un sistem 
de sănătate 
accesibil şi 

eficient

Conservarea 
şi promovarea 
patrimoniului 

cultural şi 
spiritual
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În viziunea PDL, relaţia dintre stat şi culte presupune 
respectarea autonomiei acestora şi, totodată, preţuirea 
contribuţiei lor istorice şi actuale la binele general.

PDL militează pentru asigurarea asistenţei spirituale şi 
identitare a cetăţenilor români, indiferent de confesiune 
religioasă: ortodocşi, catolici, greco-catolici, protestanţi, 
neoprotestanţi, musulmani, mozaici etc. Este esenţial, atât 
pentru prezent, cât şi pentru viitor, parteneriatul dintre stat 
şi biserică, având în vedere valorile promovate de Biserica 
Ortodoxă Română şi celelalte culte, dar şi capacitatea acestora 
de a se implica în problematica socială şi educaţională a 
comunităţilor.

Legăturile puternice pe care PDL le are în comunităţile de 
români din afara graniţelor sunt apreciate şi respectate. Ca 
partid, am dovedit că promisiunile noastre de a promova 
politici care să ducă la rezolvarea unora dintre problemele 
reale ale cetăţenilor români din străinătate sunt îndeplinite. 
PDL îşi va duce mai departe misiunea de a fi alături de ei 
în problemele sociale, de muncă, de familie, de educaţie, 
în simplificarea procedurilor birocratice din relaţia cu 
administraţia românească, preocupându-se totodată de 
continua îmbunătăţire a asistenţei consulare.

Realităţile ultimilor ani au indicat şi o altă prioritate pe care statul 
român trebuie să şi-o asume: protejarea drepturilor românilor 
care muncesc în state membre ale Uniunii Europene. Libera 
circulaţie, liberalizarea accesului pe piaţa europeană a muncii, 
consolidarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi spirituale 
şi, în general, întărirea legăturii cu ţara a românilor, oriunde s-ar 
afla ei, vor fi priorităţi ale acţiunii noastre în plan extern.

Tot în sprijinul românilor care aleg să trăiască temporar sau 
permanent în străinătate vom duce la îndeplinire proiectul 
PDL de introducere a votului prin corespondenţă, pentru a le 
facilita exercitarea dreptului constituţional de a vota.

Românii de 
pretutindeni, 
parte a naţiunii 
române
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Românii de pretutindeni sunt parte integrantă a naţiunii 
române. Pentru PDL, susţinerea şi promovarea identităţii 
culturale, lingvistice şi spirituale a comunităţilor româneşti 
din diaspora reprezintă o datorie de conştiinţă. De asemenea, 
vom acorda o atenţie specială comunităţilor istorice româneşti 
din vecinătate şi din Balcani, militând pentru respectarea 
dreptului lor la educaţie şi la slujire în limba maternă, precum 
şi a altor drepturi consfinţite în legislaţia europeană în materie.

Minorităţile naţionale reprezintă un factor important de 
îmbogăţire culturală şi spirituală a spaţiului românesc. Ele 
sunt constituite liber din cetăţeni egali în drepturi cu toţi 
ceilalţi cetăţeni ai ţării. Reprezentarea lor în Parlament s-a 
dovedit în mod constant un câştig real pentru viaţa noastră 
politică şi socială. PDL va susţine necondiţionat şi în viitor 
prezenţa Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale în 
forul legislativ.

PDL va susţine, de asemenea, eforturile minorităţilor naţionale 
pentru păstrarea tradiţiilor şi dezvoltarea identităţii culturale, 
asigurând în acelaşi timp suveranitatea şi indivizibilitatea 
statului român.

Obiectivele de politică externă susţinute de PDL urmăresc 
punerea în valoare cu eficacitate a drepturilor şi obligaţiilor ce 
decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene 
şi NATO, în beneficiul cetăţenilor români. Parteneriatele pe 
care România le-a dezvoltat în ultimii ani vor fi consolidate, 
prioritar pe dimensiunea europeană şi euro-atlantică.

În viziunea PDL, modernizarea României nu poate fi 
concepută în afara conectării la evoluţiile majore din 
spaţiul european. Statul român trebuie să participe activ şi 
să-şi aducă o contribuţie calitativă la procesele şi politicile 
Uniunii Europene, pe măsura potenţialului material şi uman 

Minorităţile 
naţionale

O politică 
externă activă şi 

pragmatică
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al României. Participarea, împreună cu partenerii europeni, 
la implementarea proiectelor esenţiale ale Uniunii, precum şi 
punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona, cu inovaţiile 
pe care le aduce în materie instituţională şi legislativă, sunt 
procese care conduc la modernizare. 

Participarea cu succes la proiecte ale Uniunii Europene este 
posibilă numai continuând consecvent parteneriatele cu 
o serie de state membre care ne sunt apropiate geografic, 
politic sau cultural, ale căror iniţiative le-am susţinut şi de 
la care am primit sprijin în promovarea propriilor noastre 
interese. România a dovedit că este un factor important 
pentru proiectarea zonei Mării Negre în atenţia UE şi a NATO. 

Pentru România, aderarea la Spaţiul Schengen reprezintă 
un obiectiv de importanţă majoră. România şi-a îndeplinit 
din punct de vedere tehnic obligaţiile, fapt confirmat şi de 
numeroasele misiuni de evaluare. În acest context, PDL se 
pronunţă pentru respectarea regulilor stabilite unanim, fără 
impunerea unor criterii conjuncturale, iar evaluarea României 
pentru acest proiect să fie făcută cu obiectivitate şi cu respect 
pentru calitatea sa de stat membru al UE. 

Întărirea capacităţii instituţionale în domeniul afacerilor 
europene este o prioritate, astfel încât să reuşim să 
asigurăm o influenţă românească mai activă şi competentă 
în structurarea politicilor europene de interes pentru ţara 
noastră. Acţiunea de politică externă trebuie să acorde mai 
mare atenţie consolidării prezenţei româneşti în instituţiile 
europene, pentru a participa activ şi nemijlocit la procesul 
decizional al UE, în special în ceea ce priveşte viitorul cadru 
financiar multianual. 

Un alt obiectiv european major al României este securitatea 
energetică, pentru îndeplinirea căruia este necesară diversi-
ficarea surselor şi rutelor de aprovizionare. PDL susţine 
promovarea unor politici europene inclusiv în domeniul 
securităţii energetice, care să ţină seama de interesele 
concrete ale României de a avea un rol important în noua 



44

configuraţie a infrastructurii energetice europene, în 
proiectele de interconectare regionale. 

PDL este un susţinător consecvent al consolidării relaţiei 
transatlantice, având în vedere că ameninţările globale care 
pot afecta ţara noastră pot fi gestionate eficient numai 
printr-o cooperare strânsă între SUA şi Uniunea Europeană. 

Statele Unite ale Americii sunt partenerul strategic al României 
şi principalul aliat în domeniul securităţii. Cooperarea politică 
strânsă şi o relaţie economică solidă, concretizată în schimburi 
economice şi tehnico-ştiinţifice intense şi într-un volum sporit 
al investiţiilor americane în România, trebuie să dea o nouă 
dinamică Parteneriatului strategic româno-american. 

Ca stat membru, România militează pentru o mai mare 
implicare a Uniunii Europene în Republica Moldova, pentru 
creşterea asistenţei financiare nerambursabile în proiectele 
de dezvoltare economică şi socială. Vom continua să sprijinim 
energic demersurile Republicii Moldova pentru o perspectivă 
europeană, alături de promovarea unei politici de solidaritate 
şi sprijin în baza cadrului de asistenţă bilaterală în vigoare. 

PDL se pronunţă pentru consolidarea politicilor de cooperare 
ale României cu statele din Balcanii de Vest şi pentru susţinerea 
parcursului lor de integrare în Uniunea Europeană şi în structurile 
euroatlantice. Considerăm că respectarea drepturilor omului, 
a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
reprezintă criterii importante în acest sens.

PDL va susţine în dezbaterile şi dialogul cu partenerii europeni 
importanţa diversificării conexiunilor strategice între zona 
Mării Negre şi zona Mării Caspice şi va încuraja prezenţa UE 
în aceste regiuni, ca o contribuţie la stabilitatea regională şi la 
generarea unor soluţii politice la conflictele îngheţate din zonă. 

În formularea acţiunii de politică externă a României pe 
dimensiunea Estică, PDL se pronunţă pentru ca relaţiile 
politice să se bazeze pe respectul reciproc şi pe luarea în 
considerare a intereselor ambelor părţi. Vom continua să 
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susţinem cooperarea cu Ucraina în baza principiului bunei 
vecinătăţi, cu sprijinirea eforturilor sale în drumul către 
Europa. În ce priveşte Federaţia Rusă, ne pronunţăm pentru 
dezvoltarea unei cooperări pragmatice, predictibile, cu accent 
pe investiţii economice şi schimburi comerciale diversificate. 

PDL va acorda o mai mare atenţie relaţiilor parteneriale 
cu China, Japonia şi India şi parteneriatului strategic cu 
Republica Coreea, cu obiectivul consolidării relaţiilor politice 
şi amplificării cooperării economice. Totodată, susţinem 
diversificarea relaţiilor României cu statele din Orientul 
Mijlociu, atât cu Israelul, cât şi cu statele arabe, parteneri 
economici tradiţionali în domeniile comercial şi energetic. 

Evoluţiile economice recente în plan global, cu profilarea 
unor creşteri economice semnificative în rândul economiilor 
emergente, impun asumarea unei politici externe active 
şi pragmatice, care să promoveze cu mai mare vizibilitate 
interesele economice ale României în aceste spaţii.
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Partidul Democrat Liberal proiectează şi susţine acţiunea 
economică în virtutea următoarelor principii generale:

   Libertatea economică: ca expresie a democraţiei 
economice, presupune asigurarea permanentă, continuă 
şi netulburată, a manifestării iniţiativei private şi a  deciziei 
individului cu privire la acţiunea sa economică; libertatea 
economică este nemijlocit  legată de esenţa proprietăţii 
private garantate de stat;

   Relevanţa individului: individul (persoana) constituie 
punctul cardinal în jurul căruia se structurează instituţiile 
care au menirea să-i încurajeze actul economic, creator 
de valoare în beneficiul lui şi al statului; numai instituţiile 
dedicate stimulării iniţiativei economice a individului 
reprezintă referinţa unui comportament economic 
sănătos;

   Un model antreprenorial de dezvoltare economică: 
antreprenorul este cel care sesizează nevoia economică, 
imaginează răspunsul la această nevoie, identifică 
finanţatorul (investitorul), iniţiază activitatea economică 
şi îşi asumă riscul acesteia;

   Guvern minimal (optim suficient): intervenţiile explicite ale 
guvernului trebuie să se îndrepte prioritar spre domeniile 
unde individul are nevoie de bunuri şi servicii publice 
pe care el singur nu şi le poate permite; reglementarea 
trebuie să facă loc sistemelor de autoreglare, îndeosebi 
de natură fiscală şi monetară (aşa cum se recomandă în 
Pactul de Creştere şi Stabilitate al Uniunii Europene);

Principii ale 
acţiunii politice 
în economie

Capitolul 3

O economie socială de piaţă – 
Bunăstare economică şi siguranţă socială
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   Respectul contribuabilului: statul dispune de resurse 
produse de individul stimulat să facă acte economice, 
ca urmare impozitarea valorii adăugate nu trebuie să-i 
descurajeze iniţiativa, investiţia şi munca;

   Egalitate în faţa impozitului şi nu egalitate prin impozit: 
sistemele de impunere vor favoriza cote unice de 
impozitare;

   Egalitatea de tratament economic: din punct de vedere 
instituţional, orice operator economic, inclusiv cu capital 
de stat, se bucură de oportunităţi egale;

   Prevalenţa raţionalităţii economice în gestionarea 
banului public: guvernul va aloca banii publici pentru 
bunuri şi servicii exclusiv pe baza programelor şi 
proiectelor puse în competiţie;

   Prevalenţa factorului economic local în faţa celui 
naţional: comunităţile locale sunt suverane în deciziile 
lor economice, cunoscându-şi cel mai bine necesităţile; 
ca urmare, deciziile guvernamentale privind reforma 
economică sau orice alt obiectiv economic trebuie să le 
integreze în perspectiva edificării complexului economic 
naţional optim şi autosustenabil;

   Suveranitatea consumatorului: asigurarea condiţiilor 
instituţionale care să conducă la integrarea cererii de 
consum ca variabilă de impuls în procesul economic, cu 
relevanţă în condiţiile de viaţă;

   Integrarea economică europeană este un mijloc şi nu 
un scop: scopul oricărui efort pe care îl face România în 
sensul unui autentic proces de convergenţă economică 
cu UE este creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor 
săi;

   Anti-ciclicitatea politicilor publice în materie economică: 
politicile de permanentă ajustare macroeconomică 
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trebuie să respecte recomandările Pactului de Creştere 
şi Stabilitate asumat prin tratatul de aderare la UE; numai 
în aceste condiţii intervenţiile pro-ciclice admise doar 
cu caracter temporar şi pentru scopuri punctuale (de 
exemplu, pentru stabilizare financiară sau consolidare 
fiscală) feresc populaţia de măsuri de austeritate;

   Combinarea intervenţiilor guvernamentale de stabi-
lizare economică cu cele de relansare economică: 
obiectivul economic pe termen scurt fiind ieşirea din 
recesiune, obiectivul pe termen mediu trebuie să fie 
reluarea sustenabilă a creşterii economice, singura 
garanţie de stingere a datoriei publice acumulate;

   Creşterea mai rapidă a productivităţii muncii faţă de 
creşterea salariului: este singura garanţie pentru resurse 
sănătoase de creştere a veniturilor reale ale populaţiei.

În ceea ce priveşte direcţiile de politică publică economică, 
PDL va avea în vedere următoarele:

Direcţii generale

   încadrarea în obiectivele, iniţiativele emblematice şi 
priorităţile stabilite prin Strategia Europa 2020, pe 
fondul măsurilor de relansare a creşterii economice şi de 
stabilizare financiară;

   stabilitate legislativă şi predictibilitatea politicilor 
economice în conformitate cu disciplina fiscal – bugetară 
comunitară;

   deblocarea mecanismelor de reducere substanţială a 
arieratelor fiscale şi comerciale, a altor obligaţii ale statului 
către sectorul privat;

   extinderea bazelor de impozitare, respectiv a subiecţilor 
supuşi prelevărilor obligatorii, inclusiv prin creşterea 
gradului de ocupare a forţei de muncă;

Direcţii de 
acţiune privind 
politicile publice 
economice
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   îmbunătăţirea efectului de antrenare generat de investiţia 
publică;

   atragerea rapidă a fondurilor structurale, sursă prioritară 
pentru modernizarea economică şi socială a României;

   dinamizarea dezvoltării rurale, pilon esenţial al creşterii 
economice, îmbunătăţirii balanţei comerciale a produselor 
agroalimentare şi al creşterii nivelului de trai;

   practicarea extinsă a parteneriatului public-privat, 
sursă fundamentală de finanţare majoră în domeniile 
infrastructurii fizice şi al protecţiei mediului;

Politica de impozitare

   încurajarea investiţiilor şi menţinerea impozitării directe 
prin cote/rate unice;

   încurajarea muncii prin reducerea cotei contribuţiilor 
sociale;

   asigurarea echităţii fiscale pe orizontală şi pe verticală;

Politica de administrare fiscală

   îmbunătăţirea administrării fiscale şi simplificarea 
sistemului de colectare a impozitelor;

   separarea autorităţii de administrare fiscală de Ministerul 
Finanţelor Publice şi punerea sa în coordonarea  
prim-ministrului;

   crearea unei structuri de afaceri interne, în cadrul 
autorităţii de administrare fiscală care să supravegheze 
şi investigheze, cu caracter permanent, integritatea 
angajaţilor acestei instituţii;

   creşterea eficienţei activităţilor de control, în scopul 
combaterii evaziunii fiscale şi a pieţei muncii la negru;
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Politica bugetară

   asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice pe termen 
mediu şi lung prin asigurarea unui mediu economic 
atractiv;

   raţionalizarea cheltuielilor publice simultan cu atragerea 
masivă a fondurilor europene;

   înfiinţarea unei unităţi de coordonare a investiţiilor 
publice, în subordinea primului-ministru;

   îndatorarea publică se va admite numai pentru investiţii;

   reducerea dependenţei de bugetul de stat a bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor 
sociale de sănătate;

   respectarea calendarului de consolidare fiscală, în scopul 
atingerii obiectivului de aderare la Zona euro;

Politica în domeniul financiar-bancar

   menţinerea CEC Bank ca bancă comercială cu capital 
integral de stat;

   redinamizarea Eximbank, ca factor cheie în sprijinirea 
exportului, a producţiei pentru export şi a garantării 
creditului bancar în domeniu;

   capitalizarea suplimentară a Fondului Român de 
Contragarantare;

   dezvoltarea pieţei de capital autohtone;

Politica salarială/de venituri şi privind piaţa muncii

   respectarea corelaţiei fundamentale dintre dinamica 
salariilor nominale şi dinamica productivităţii muncii;

   progrese în reformele structurale cu obiectivul creşterii 
gradului de translatare a creşterii economice în creşterea 
nivelului de trai şi a calităţii vieţii;
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   menţinerea unui raport de echilibru între flexibilitate şi 
securitate pe piaţa muncii;

Politica energetică

   asigurarea securităţii energetice României prin 
valorificarea resurselor interne, cu precădere cele 
oferite de platoul continental al Mării Negre, precum şi 
diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de 
transport, în vederea eliminării riscului de dependenţă de 
o singură sursă;

   valorificarea potenţialului de factor de stabilitate din 
punct de vedere energetic în această zonă, prin asumarea 
rolului de poartă de intrare a resurselor energetice din 
zona Caspică către UE;

   creşterea eficienţei energetice la nivelul tuturor 
consumatorilor, prin stimularea utilizării tehnologiilor 
eficiente energetic şi reabilitarea termică a clădirilor;

   protecţia mediului înconjurător, prin dezvoltarea 
producţiei din surse regenerabile şi reducerea emisiilor 
cu efect de seră;

   reabilitarea şi modernizarea serviciilor de furnizare a 
energiei termice, prin utilizarea noilor tehnologii de 
producere a energiei termice şi electrice în cogenerare de 
înaltă eficienţă şi reabilitarea infrastructurii de transport 
şi distribuţie;

Politica de mediu

   protecţia mediului înconjurător, prin dezvoltarea 
producţiei de energie din surse regenerabile şi reducerea 
emisiilor cu efect de seră;

   conservarea ariilor naturale protejate;
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   dezvoltarea infrastructurii de mediu în localităţile ţării, 
respectiv construirea/extinderea şi modernizarea siste-
melor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare, de 
colectare, depozitare şi valorificare a deşeurilor;

   realizarea lucrărilor de apărare la inundaţii pe toate 
cursurile de apă care pot pune în pericol localităţile;

   conservarea şi, oriunde există posibilitatea, extinderea 
spaţiilor verzi, în primul rând a celor forestiere;

Politica agricolă

   clarificarea situaţiei juridice a proprietăţilor agricole, prin 
realizarea cadastrului general;

   stimularea comasării terenurilor, inclusiv prin stimulente 
fiscale acordate micilor proprietari;

   stimularea cultivării terenurilor agricole, inclusiv prin 
măsuri fiscale;

   susţinerea asocierii producătorilor agricoli şi construirea 
de depozite pentru colectarea şi valorificarea produselor;

   reabilitarea şi extinderea infrastructurii de îmbunătăţiri 
funciare;

   promovarea produselor obţinute prin biotehnologii;

   dezvoltarea unui sistem viabil de asigurare a recoltelor 
şi extinderea actualului sistem de garantare a creditelor 
pentru producţie şi investiţii;

   susţinerea promovării la export a produselor agricole 
româneşti.
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În domeniul politicilor publice sociale PDL va acţiona în 
următoarele direcţii principale:

   reducerea treptată a caracterului asistenţial al intervenţiilor 
de natură socială ale statului;

   acordarea unui rol mai important bisericii şi organizaţiilor 
neguvernamentale în asistenţa socială;

   creşterea rolului meritului în redistribuirea produsului 
economic în cadrul implementării justiţiei sociale;

   evaluarea corectă a necesităţilor de asistenţă socială 
de natura ajutorului social, în scopul evitării cazurilor de 
mimare a eligibilităţii în materie;

   însoţirea acordării ajutorului social de acordarea de 
asistenţă pentru ieşirea din categoria asistaţilor social;

   încurajarea natalităţii prin corelarea stimulentelor 
economice cu cele instituţionale;

   elaborarea şi implementarea de programe simple, eficace 
şi autoparticipative pentru integrarea socială (în primul 
rând, sub aspectul ocupării şi al educaţiei) a persoanelor 
defavorizate.

Direcţii de 
acţiune privind 

politicile publice 
sociale
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Ca partid responsabil, membru al Partidului Popular European 
şi al altor organisme politice internaţionale, Partidul Democrat 
Liberal va urmări nu doar promovarea internaţională a propriei 
viziuni, ci şi reprezentarea intereselor generale ale ţării. PDL 
va urmări consecvent interesele României prin proiecte care 
să reflecte preocupările noastre pentru o mai bună racordare 
a agendei externe la aşteptărilor cetăţenilor români. Pentru 
aceasta, PDL va dezvolta politici de comunicare biunivocă, 
atât dinspre societatea românească spre cea internaţională, 
cât şi dinspre organismele internaţionale spre România. 

Obiectivele de politică externă susţinute de PDL urmăresc 
punerea în valoare cu eficacitate a drepturilor şi obligaţiilor ce 
decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene 
şi NATO, în beneficiul cetăţenilor săi. În opinia noastră, 
parteneriatele pe care România le-a dezvoltat în ultimii ani 
trebuie consolidate, prioritar pe dimensiunea europeană şi 
euroatlantică. 

În viziunea PDL, politica externă trebuie să fie amplu conectată 
la priorităţile de etapă ale Uniunii Europene. Demersurile 
noastre vor fi convergente cu orientările politice în plan 
european promovate de Partidul Popular European, sens în 
care vom asigura o coordonare eficientă şi sistematică cu 
membrii familiei politice europene din care facem parte. 

PDL susţine continuarea poziţiei recunoscute a României cu 
privire la respectarea valorilor şi principiilor fundamentale 
ale dreptului internaţional. Buna funcţionare a comunităţii 

Partidul Democrat Liberal  
şi relaţiile internaţionale

Capitolul 4
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internaţionale se bazează pe un set de reguli şi regulamente 
internaţionale care ordonează relaţiile dintre state. În relaţiile 
sale externe şi în activitatea forurilor politice din care face 
parte, precum şi în relaţiile pe linie parlamentară europeană 
şi internaţională, PDL va fi un susţinător al acestor principii 
ce guvernează cadrul instituit de dreptul internaţional, ca 
fundament al progresului şi cooperării dintre state. 

Considerăm extrem de important să reafirmăm susţinerea 
clară a PDL pentru valorile democratice, ale libertăţii şi 
pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Ca 
partid cu vocaţie profund democratică, considerăm ca fiind 
condamnabile şi ne pronunţăm cu fermitate contra acţiunilor 
represive ale regimurilor totalitare împotriva celor care 
promovează şi militează pentru aceste valori.

PDL militează pentru o implicare vizibilă şi convingătoare a 
României în eforturile de consolidare a capacităţii organiza-
ţiilor internaţionale de a soluţiona problemele globale. 
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1. SORIN FRUNZĂVERDE

2. CONSTANTIN 
OSTAFICIUC 

3. MIRCEA HAVA 

4. MIHAELA POPA 

5. CEZAR PREDA 

6. CRISTIAN BOUREANU 

7. RADU F. ALEXANDRU

8. GHEORGHE ALBU 

9. PETRU FILIP 

10. IOANA MIHAELA 
ŞANDRU 

11. ROMEO RAICU 

12. CARMEN AXENIE 

13. COSTICĂ CANACHEU 

14. ŞTEFAN SEREMI 

15. ION RUŞEŢ 

16. CONSTANTIN DUMITRIU 

17. GIGI CRISTIAN CHIRU 

18. LUCIAN MILITARU 

19. BOGDAN CANTARAGIU 

20. CONSTANTIN DASCĂLU 

21. MARIAN RASALIU 

22. CRISTIAN RĂDULESCU

23. CĂLIN MURG 

24. CĂTĂLIN CROITORU 

25. OREST ONOFREI 

26. GHEORGHE ROMAN 

27. VICTOR BOIANGIU 

28. MIRCEA BANIAS 

29. VIOREL BADEA 

30. MIRCEA LUBANOVICI 

31. ALIN POPOVICIU 

32. ŞTEFAN GHIURCO 
MIRCEA 

33. ALEXANDRU DRĂGAN 

34. IOAN NASTEA 

35. DOREL JURCAN 

Grupul de promovare a moţiunii  
„O Românie Dreaptă, O Românie Europeană”  
iniţiate de Vasile Blaga
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Dragi colegi,

Vă mulţumesc tuturor celor care aţi contribuit la realizarea 
acestei moţiuni şi tuturor celor care sprijiniţi candidatura 
mea. De asemenea, mulţumesc parlamentarilor, primarilor, 
consilierilor judeţeni, consilierilor locali şi simplilor membri de 
partid, care, din considerente statutare, nu au putut fi incluşi 
în Grupul de promovare.

Toţi faceţi parte din echipa mea, echipa Partidului Democrat 
Liberal!

Cu drag, 
Vasile Blaga








