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I. Necesitatea și temeiul Alianței 
România Dreaptă

România traversează, sub guvernarea forțelor de stânga, cea mai profundă 
criză politică și instituțională de după 1989. Acțiunile iresponsabile ale 
stângii au zdruncinat democrația, au lovit în instituțiile statului de drept, au 
izolat România de familia democrațiilor lumii și au pus în pericol dezvoltarea 
economică. Sub domnia stângii, discursul urii și propaganda minciunii au 
devenit politică de stat. Această stare de fapt trebuie să înceteze.

Îndreptarea României e în puterea fiecărui român. Alianța România Dreaptă 
este expresia politică a românilor care vor să-şi îndrepte şi să-şi întărească 
ţara.

Alianţa România Dreaptă s-a născut pentru a crea condiţiile politice în care 
potenţialul societăţii româneşti poate fi fructificat pe deplin. Alianţa România 
Dreaptă s-a născut din datoria pe care politicienii dreptei o au faţă de românii 
dezamăgiți de politică şi politicieni. Alianţa România Dreaptă va face politică 
fără a repeta politica pe care românii o deplâng.

Alianţa România Dreaptă va marca punctul în care politica românească se 
desparte de trecut şi devine calea de acces a societăţii spre viitor. Vremea 
iluziilor politice a trecut. Cu Alianţa România Dreaptă, țara noastră va trece de 
la politica promisiunilor mincinoase ale stângii la politica răspunderii directe. 
Alianţa România Dreaptă va consolida poziţia țării noastre în Europa şi va da 
cetăţenilor români şansa de a trăi într-o ţară pe care o dezvoltă ei înşişi. Alianţa 
România Dreaptă este alianţa tuturor românilor care înţeleg prin patriotism 
şansa de a moderniza, de a produce şi de a fi judecaţi după merit.

Liantul Alianței România Dreaptă este credința în valorile ideologice ale dreptei 
politice, respectul pentru lege și încrederea în viitorul european al societății 
românești.

Obiectivele noastre comune sunt consolidarea democrației, continuarea 
modernizării statului și asigurarea bunăstării cetățenilor României. Credem în 
instituția meritului personal și al comportamentului moral, în instituția statului 
de drept care creează condiții și asigură garanții și șanse egale pentru fiecare 
cetățean.
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II. Prioritățile Alianței România Dreaptă

1.  Recâștigarea încrederii populației și a Europei în 
democrația și statul de drept din România

În perioada iunie-august 2012 România s-a confruntat cu un puternic 
conflict politic, inițiat de guvernul USL, care a condus la decredibilizarea 
democrației și a statului de drept, atât pentru cetățenii români, cât și pentru 
instituțiile europene și marile state democratice ale lumii.

Este imperativ necesar ca prestigiul și certitudinea democratică a țării să fie 
urgent restabilite și reconsolidate. De această reparație va depinde locul și 
rolul României în concertul politic european și internațional, atractivitatea 
și competitivitatea economiei naționale pentru investiții străine, precum și 
costurile de creditare ale Guvernului, municipalităților și companiilor.

Alianța România Dreapta își asumă drept prioritar acest demers și 
responsabilitatea demarării tuturor măsurilor care trebuie luate pentru 
realizarea acestei reconstrucții.

2.  Scoaterea României din criză și plasarea ei pe un trend 
sustenabil de creștere economică competitivă

Criza politică din anul 2012 s-a suprapus peste criza financiară și economică, 
provenită din mediul economic internațional la sfârșitul anului 2008 și 
continuată până astăzi. Alianța România Dreaptă își propune să pună capăt 
efectelor crizei și să plaseze economia națională pe un trend de creștere, de 
natură sustenabilă în actualul context economic european și mondial.

Toate măsurile ce vor fi promovate vor avea în vedere menținerea stabilității 
macroeconomice și continuarea procesului de consolidare fiscală pe termen 
mediu și lung.

 y Ieșirea din criză trebuie să se facă prin creșterea semnificativă a 
numărului de locuri de muncă. 

 y Reducerea impozitului pe venitul personal și profitul corporativ (cota 
unică), precum și reducerea poverii fiscale asupra angajatorului, 
prin reducerea ratei contribuțiilor sociale sunt măsuri de natură a 
încuraja și stimula mediul privat de afaceri.
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 y Creșterea salariului minim pe economie reprezintă de asemenea, 
o masură ce va fi aplicată în perioada guvernării 2013-2016. 
Numai o economie competitivă poate asigura pe termen lung un 
standard de viață mai bun pentru cetățenii săi.

Politica promovată de Alianța România Dreaptă este menită să aducă mai 
multă valoare adăugată în economie, ceea ce va conduce la dezvoltarea 
societații în ansamblul ei și la îmbunătățirea calității vieții.

Din această perspectivă, Alianța România Dreaptă are în vedere:

 y Eliminarea blocajelor majore din calea competitivităţii și prin 
dezvoltarea unei strategii integrate și transparente de valorificare 
a factorilor ce au impact asupra capacităţii firmelor din România 
de a concura pe piaţa internă unică și pe pieţele internaţionale. 

 y Diminuarea rolului statului în economie prin simplificarea legislaţiei, 
diminuarea birocraţiei și a poverii fiscale, eficientizarea și 
transparentizarea cheltuirii banilor publici, precum și continuarea 
procesului de simplificare a fiscalității și a parafiscalității.

 y Promovarea unui management public bazat pe rezultate și 
performanță, precum și accentuarea reformelor structurale 
pro-competitive.

 y Abordarea integrată și coordonată a politicilor publice, luând în 
calcul nu doar efectele economico-sociale directe, dar și pe cele 
secundare și a celor pe termen lung.

 y Susţinerea companiilor româneşti pentru a deveni competitive la 
nivel global, fără a distorsiona condiţiile concurenţiale între agenţii 
economici români și străini și fără a încălca regulile pieţei interne 
unice.

 y Întărirea și consolidarea parteneriatului Guvernului cu organizațiile 
societății civile, organizațiile profesionale și sindicale.

Principalele direcții de acțiune

 y Asigurarea unui mediu reglementator sănătos, predictibil, care să 
permită anticiparea şi planificarea activităţilor agenţilor economici;

 y Eliminarea distorsiunilor competitive induse de politica fiscală, care 
prin taxe și subvenţii favorizează adeseori activităţi economice 
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nerentabile sau speculative, în defavoarea investiţiilor productive.

 y Coordonarea politicilor orizontale legate de infrastructură, de mediul 
de afaceri, de calificarea forţei de muncă, de cercetare și dezvoltare, 
de diminuare a poverii administrative, de creştere a eficienţei 
energetice etc. care să atragă investiţii bazate pe valoare adăugată 
ridicată.

 y Construirea unui nou sistem de susţinere a start-up-urilor, îndeosebi  
a celor provenind din cercetarea universitară, corelat cu elaborarea 
legislaţiei necesare stimulării   investitorilor privaţi în domeniul 
cercetării și a persoanelor fizice inovative.

 y Susţinerea financiară publică a asistenţei tehnice necesare micilor 
producători care doresc să coopereze cu cercetătorii pentru a-şi 
îmbunătăţi tehnologiile de produs sau de proces, cu scopul facilitării 
accesului la pieţele internaţionale.

 y Stimularea spiritului antreprenorial și al asumării riscului inovării, 
al implementării de noi tehnologii, al noutăţii ca sursă majoră de 
dezvoltare economică.

 y Construirea   sistemului   de   declarare şi susţinere   financiară   din 
partea  statului a “polilor de competitivitate”.

 y Dezvoltarea capacităţii competitive a sectorului IMM-urilor şi 
încurajarea capitalului autohton.

 y Trecerea de la un proces de privatizare cantitativ la un proces de 
privatizare calitativ, care să asigure și să garanteze performanța 
economică a companiilor supuse  privatizării.

 y Monitorizarea şi eficientizarea alocărilor de fonduri europene 
disponibile pentru promovarea competitivităţii.

 y Garantarea drepturilor de proprietate şi a relaţiilor contractuale, 
combaterea corupţiei și reforma justiţiei îşi vor dinamiza rolul  
pro-competitivitate și vor consolida mediul de afaceri.

 y Avantajele competitive create vor fi în strânsă legătură cu securitatea 
mediului, a energiei și securității alimentare, proiectându-le forţa în 
viitor.
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3.  Reconstrucţia instituţională a Statului Român.  
O nouă Constituţie, o nouă Românie

Alianța România Dreaptă propune cetăţenilor României un set de reforme 
politice de natură să continue modernizarea statului român și să consolideze 
statul de drept.

Programul de modernizare a sistemului judicar trebuie privit în contextul mai larg 
al programului Alianței România Dreaptă, pentru reconstrucţia instituţională a 
Statului Român. 

O nouă Constituţie, o nouă Românie este sintagma definitorie pentru 
această reconstrucţie instituţională.

Instituțiile sistemului judiciar s-au consolidat și au progresat în ultimii ani, cu 
rezultate vizibile, în special în ceea ce privește dobândirea unei independențe 
reale în raport cu politicul și în combaterea marii corupții prin anchete 
independente și condamnări. 

Aceasta este o realitate care se datorează reformelor inițiate de Partidul 
Democrat în 2005 și continuate de PDL în perioada 2009-2012. 

Rapoartele Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare 
au evidențiat progresele Direcției Naționale Anticorupție, Parchetului General, 
Înaltei Curți de Casație și Justiție, Agenției Naționale de Integritate și ale 
Consiliului Superior al Magistraturii.

Cu toate acestea, există încă riscul ca lupta împotriva corupției și independența 
justiției să fie compromise de politicienii care folosesc pârghii instituționale și 
legale pentru protecția juridică a demnitarilor, de către cei care folosesc puterea 
politică în mod discreționar pentru avantajul propriu și al prietenilor politici. 

România trebuie să demonstreze că este pregătită pentru ridicarea Mecanismul 
de Cooperare și Verificare (MCV), instituit de Uniunea Europeană la momentul 
aderării. Acest instrument de cooperare cu Uniunea Europeană trebuie 
folosit pentru modernizarea justiției, consolidarea independenței, eficienței 
și responsabilitatii acesteia, combaterea fraudei, a marii corupții și a corupției 
politice la nivel local. Alianța România Dreaptă propune măsuri esențiale pentru 
continuarea modernizării sistemului judiciar și pentru combaterea corupției, 
între care:



7

Modificare în materie constituțională

 y Eliminarea oricăror imunități pentru membrii Guvernului în legătură 
cu infracțiunile comise de către aceștia în exercițiul funcției și 
angajarea răspunderii penale potrivit dreptului comun.

Modificări în materia organizării judiciare

 y Instituirea răspunderii patrimoniale a statului, independent de 
răspunderea magistraților, pentru cazurile de funcționare 
defectuoasă a serviciului public al justiției, respectiv:

 y pentru prejudiciile suferite de justițiabili ca urmare a 
exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de 
către magistrați; 

 y pentru lungimea procedurilor judiciare prelungite dincolo de 
un termen rezonabil.

 y Soluții pentru asigurarea numărului suficient de săli pentru 
judecători astfel încât aceştia să poată judeca procesele de la 
o zi la alta, sporind astfel calitatea actului de justiţie şi scurtare 
drastică a procedurii.

 y Finalizarea sistemului informatic şi constituirea unei baze de date 
naționale, în care să fie introduse toate hotărârile judecătorești în 
integralitate. 

 y Informatizarea dosarului cauzei: toate actele din dosare vor fi 
scanate și puse la dispoziţia părţilor în format electronic. 

Crearea unui call center sau a unui punct de contact cu acces pentru Ministerul 
Justiției, Ministerul Public și CSM, la care justițiabilii să poată semnala, în timp 
util, deficiențe în procesul de aplicare a legii sau comportamente ori atitudini 
defectuoase ale magistraților în procesul de aplicare a legii.

Modificări în materie de anticorupție în sistemul judiciar

 y Înființarea, în cadrul DNA, de birouri specializate care să se ocupe 
exclusiv de descoperirea și cercetarea fraudelor cu fonduri UE ori 
în zona achizițiilor publice sau a oricăror contracte cu statul. 

 y Înființarea de instanțe specializate care să judece exclusiv cauzele 
de corupție și criminalitate economico-financiară (spălare de bani, 
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evaziune fiscală, fraudă cu fonduri UE, achiziții publice)

Măsuri în materie de reguli de procedură

Introducerea unor regului de procedură astfel incât:

 y Procesele să fie scurtate.

 y Să fie regândită instituția prescripției răspunderii penale, astfel 
încât să nu se mai încheie procesele fără soluționarea fondului 
cauzei din cauza împlinirii termenului de prescripție.

 y Să fie eliminată posibilitatea judecătorilor de a restitui dosarele 
fără a da soluții de fond.

 y Să fie eliminată plimbarea dosarelor între diverse parchete ori 
instanțe de judecată.

 y Modificarea Codului Penal pentru a elimina posibilitatea 
suspendarii executării pedepselor aplicate pentru infracțiuni de 
corupție.

Consolidarea regimului democratic - clarificarea relațiilor între 
instituțiile statului de drept

Criza prin care au trecut instituțiile statului în timpul evenimentelor politice 
din această vară a arătat că acestea sunt solide și nu pot fi anihilate 
în totalitate. Este nevoie în continuare de o consolidare a instituțiilor 
prin depolitizarea lor și prin trasarea de reguli clare care să se refere la 
funcționarea lor. 

ARD consideră că este nevoie de o nouă Constituție, agreată cu toate forțele 
politice din noul Parlament. O revizuire a actualei Constituții nu ar acoperi în 
totalitate deficiențele celei aflată în vigoare. O nouă Constituție trebuie să 
meargă în direcția consolidării regimului semi-prezidențial, clarificând toate 
aspectele care țin de relația dintre cele două ramuri ale executivului.

Pentru a nu mai ajunge în situația de a recurge întotdeauna la 
Curtea Constituțională, conflictelor instituționale dintre președinte și 
primul-ministru ar trebui să le fie indicate și oferite în chip direct soluții de 
ordin constitutional, clare și precise.
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O nouă Constitutie trebuie să ofere garanții ferme privind independența 
justitiei și să mărească numărul de locuri alocat societății civile în CSM.

Reorganizarea administrativ-teritorială

ARD consideră că organizarea administrativă actuală a României, care 
datează din 1968, este depășită și nu mai corespunde realităților economice. 
Pentru a participa la dezbaterea din interiorul UE privind următorul exercițiu 
financiar, este nevoie de constituirea cât mai rapidă a regiunilor, unități 
administrativ-teritoriale cu personalitate juridică. 

Regiunea nu trebuie să se adauge județului, ci să-l înlocuiască. În loc de 42 
de județe, România trebuie să aibă un număr restrâns de regiuni. Apariția 
unui nivel suplimentar de administrație, cu păstrarea celorlalte, ar spori 
birocrația, în defavoarea intereselor cetățeanului.

Organizarea relațiilor dintre regiuni, orașe și comune trebuie să aibă la bază 
principiul subsidiarității. Regiunea nu va avea decât acele competențe care 
pot fi exercitate mai ușor decât la nivel local.

Multe dintre unitățile administrativ-teritoriale sunt în stare de faliment din 
cauza unor politici defectuoase sau dorinței de a crea o identitate locală 
care nu mai există. Suntem în favoarea păstrării tradiției la nivel local, fiecare 
comunitate având dreptul de a se auto-administra în limitele constituționale, 
dar, pe de altă parte, acele unități care nu au suficiente resurse pentru a 
funcționa vor trebui să dispară în urma unei analize atente.

Alianța România Dreaptă este în favoarea întăririi democrației la nivel local, 
prin stimularea organizării unor referendumuri care au ca obiect probleme ce 
pot fi rezolvate mai bine la nivelul comunității locale.
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4. Reforma Învăţământului pentru Noua Educaţie, Noua 
Formare Profesională, Noua Cercetare

Așa cum arată școala astăzi, așa va arăta societatea viitorului.

Reconstrucția și modernizarea sistemelor de educație și formare 
profesională, anticipând, pe cât posibil, societatea viitorului vor 
reprezenta principalele măsuri susținute de Alianței România Dreaptă.

Există o constantă la care trebuie să răspundă aceste sisteme să asigure forța 
de muncă necesară unei dezvoltări economice  sustenabile, competitive, 
atractive, capabile să se integreze într-o lume globalizată.

Reformele începute, care răspund în mare măsură acestor cerințe, trebuie 
continuate și completate cu noi valențe și oportunități:

 y Realizarea unui nou curriculum, adecvat contextului social-
economic-politic și globalizării piețelor, reprezintă o sarcină prioritară, 
având în vedere întârzierea nepermis de mare din acest domeniu al 
arhitecturii școlare. 

 y Este esențială schimbarea paradigmei conform căreia „educația este 
locul în care nimeni nu dă socoteală pentru nimic”, prin introducerea 
masurării „progresului școlar” al elevilor, cu ajutorul aplicațiilor 
informatice. Progresul școlar trebuie să stea la baza finanțării, 
evaluării, salarizării, avansării în carieră a profesorilor, managerilor, 
inspectorilor.

 y Refacerea structurii pieței muncii cu meseriașii și specialiștii 
de care mediul de afaceri are nevoie, prin relansarea rapidă a  
școlii profesionale, completată cu o rută liceală profesională,  în 
parteneriat cu agenții economici. Fără o piață a muncii care să 
răspundă cerințelor angajatorilor nu putem spera la o dezvoltare 
economică echilibrată și sustenabilă.

 y Introducerea salarizării în conformitate cu performanța și rezultatele 
muncii în sistemul bugetar, în particular în educație și alocărilor 
bugetare globale care să permită aplicare principiului sănătos din 
mediul privat: „mai multă muncă eficientă, salarii mai mari”.

 y Reducerea intervenției statului ca intermediar financiar dintre 
furnizorii și beneficiarii sistemelor de educație și punerea lor 
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în contact direct. Funcția de solidaritate socială va fi asigurată 
punctual de către stat, prin vouchere (cupoane) cu destinație 
specială, îndreptate doar spre acei tineri care au nevoie de ele.

 y Introducerea evaluării periodice a calității serviciilor educaționale 
de către agenții și persoane private, autohtone sau internaționale, 
pe baze contractuale; ARACIS și ARACIP rămân doar cu atributul 
autorizării provizorii și acreditării.

 y Extinderea descentralizării și subsidiarității, astfel încât comunitățile 
locale să decidă asupra școlii pe care și-o doresc, pe care o merită și 
în care investesc.

Alianța România Dreaptă va acționa în direcția dezvoltării unui învățământ 
care să combine instrucția cu educația, specializarea cu formarea orizontului 
cultural interdisciplinar, dezvoltarea intelectuală cu formarea morală.

5. Modernizarea  economiei și a societății românești

Alianța România Dreaptă va începe elaborarea imediat după preluarea 
guvernării, a Strategiei Naționale de Modernizare și Integrare Europeană a 
României 2013-2020. 

România nu dispune, în acest moment, de o strategie naționala post-aderare 
asumată de forțele politice, ci doar de o sumă întreagă de strategii sectoriale 
sau de strategii care sunt obligatorii în raport cu Uniunea Europeană, dar 
care nu se integrează într-o viziune coerentă și consistentă privind viitorul 
României. 

Structura economică, instituțională și socială a țării trebuie modernizată 
și eficientizată, atât din perspectivă economică, cât și dintr-o perspectivă 
morală.

Modernizarea economiei și a societății românești, la orizontul anului 2020, 
este o condiție sine qua non pentru ca România să se plaseze pe un loc 
meritat în Uniunea Europeană și în lume și să înceteze a mai fi un permanent 
punct de referință pentru clasamentele internaționale cele mai nefavorabile. 
La orizontul anilor 2020 România trebuie să intre în rândul țărilor dezvoltate 
unde deja se află state ca Polonia sau Ungaria.
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6. Construcția unui mediu rural modern bazat pe o 
agricultură integrată și organică

Dezvoltarea rurală a României a fost abandonată în perioada post-
decembristă. Imensele posibilități de creștere economică ale agriculturii 
și ale mediului rural trebuie să fie reevaluate și repuse în valoare, atât prin 
investiții adecvate, cât și prin elaborarea sau actualizarea strategiilor de 
dezvoltare rurală integrată.

 y Dezvoltarea rurală va constitui conceptul integrator care va 
atrage după sine și dezvoltarea agriculturii așa încât producția de 
produse agricole primare să fie continuată cu procese de prelucrare 
secundară a acestora. 

 y Sectorul agroalimentar trebuie să ajungă exportator net de 
produse agricole prelucrate.

 y Stimularea dezvoltării industriei de prelucrare a produselor agricole 
primare și refacerea, cu bani publici sau pe baza parteneriatului  
public-privat, a sistemului național de irigații constituie obiective 
esențiale ale Alianței România Dreaptă pentru perioada  
2013-2020.

7. Eficientizarea procesului de integrare europeană 
a României, prin corelarea interesului național cu 
interesul comunitar

După șase ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România nu are 
capacitatea instituțională de a beneficia de efectul de sinergie specific 
sistemelor economice integrate. 

 y Alianța România Dreaptă va acționa pentru ca România să 
beneficieze de calitatea sa de membru al Uniunii Europene, de 
creșterea valorii adăugate, în baza principiului solidarității care 
funcționează în cadrul Uniunii Europene.

 y În viziunea Alianței România Dreaptă, construirea și adâncirea 
integrării în Uniunea Europeană implică și nu exclude corelarea 
interesului național cu interesul comunitar.

 y Promovarea interesului național cu interesul comunitar va constitui 
un imperativ al Alianței România Dreaptă.
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8. Reforme graduale, dar profunde, pentru un sistem de 
sănătate accesibil și eficient

Sistemul public de sănătate a fost prea puțin restructurat în ultimii 20 de ani, 
astfel încât să asigure servicii medicale de calitate și accesibile populației

 y Îmbunătățirea stării de sănătate a populatiei, creșterea speranței 
de viață prin îmbunătățirea calității și siguranței actului medical 
și apropierea de indicatorii de sănătate și demografici ai statelor 
europene reprezintă scopul final al reformelor pe care Alianța 
România Dreaptă le propune în acest domeniu.

 y În acest sens, sistemul public de sănătate are nevoie de reforme 
graduale, dar profunde. 

 y Sistemul public de sănătate are nevoie de sporirea calității 
managementului la nivel central și local, dar și de resurse financiare 
publice și private redistribuite și cheltuite pe principii similare cu 
cele aplicate fondurilor europene nerambursabile.

 y Alianța România Dreaptă are în vedere regândirea şi 
redimensionarea programelor naţionale de sănătate care înghit 
fonduri enorme, fără să furnizeze servicii medicale pe măsură şi 
care reprezintă o sursă importantă de risipă.

 y Creșterea finanţării în Sănătate va fi anticipată prin măsuri de 
management financiar de sistem și prin măsuri care să prevină 
corupţia și risipa.

Principalele obiective ale politicilor publice în domeniul sănătății sunt:
 y realizarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la serviciile de 

sănătate;

 y dezvoltarea sistemului de urgență prin componentele sale 
SMURD, ambulanță, UPU;

 y dezvoltarea asistenței sanitare în mediul rural și educația 
pentru sănătate;

 y realizarea reformei pieței de asigurări de sănătate și definirea 
pachetului de servicii medicale acoperit de asigurarea de sănătate;
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 y redimensionarea obiectivă și neutră a programelor naționale de 
sănătate ținând cont de indicii de morbiditate și de mortalitate ai 
principalelor boli și finanțarea lor integrală de la bugetul de stat;

 y creșterea veniturilor salariale ale personalulul sanitar din sistemul 
public, în funcție de pregătirea profesională, competențe, calitatea 
și eficiența muncii prestate;

 y informatizarea sistemului sanitar și crearea unei baze de date 
unice pentru toate instituțiile publice.

9. Reforma administrației publice

În ultimii ani au fost făcuți pași importanți în direcția descentralizării 
administrației publice. A fost realizat cadrul legislativ al descentralizării și 
implementarea efectivă a măsurilor ce decurg din acesta. 

 y Pentru Alianța România Dreaptă, consolidarea descentralizării 
administrației publice este o prioritate, fiind o componentă 
esențială a procesului de reformă și de modernizare a statului. 

 y Administrația publică modernă este organizată și funcționează pe 
baza principiului subsidiarității: decizia publică trebuie localizată 
instituțional acolo unde efectul său este maxim, pentru a furniza 
servicii publice mai eficiente, corelate în primul rând cu cerinţele 
cetățenilor.

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.

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

 y Recesiunea economică, prin scăderea veniturilor și prin măsurile impuse 
de reducere a cheltuielilor curente, a afectat administrațiile locale.

 y Odată realizat cadrul legal pentru asigurarea și menținerea 
disciplinei fiscal-bugetare, a transparenței și sustenabilității pe 
termen lung a finanțelor publice, acțiunea Guvernului trebuie 
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să se îndrepte spre acordarea către administrațiile publice locale 
de noi drepturi și spre asigurarea de oportunități de finanțare și 
autofinanțare. 

 y Printre drepturile cele mai importante ale administrației publice 
se numără acela de a organiza politica de personal în condițiile 
respectării normativelor în vigoare și dreptul de a hotărî politica de 
impozitare în funcție de posibilitățile și exigențele comunităților 
locale.

 y De asemenea, autoritățile locale trebuie să aibă dreptul de a 
percepe taxe pentru utilizarea domeniului public al unităților 
administrativ-teritoriale de la operatorii serviciilor de utilități 
publice (infrastructura de distribuție a energiei electrice, a gazelor 
naturale, a serviciilor de telefonie etc.).

 y Autorităţile locale trebuie să facă eforturi permanente pentru a 
îmbunătăţi accesul cetăţenilor la serviciile publice locale şi pentru 
respectarea standardelor de calitate ale serviciilor. 

 y Alianța România Dreaptă va acționa în direcția generalizării 
utilizării tehnologiei informaţiei și comunicaţiilor, inclusiv în relaţia 
cu cetăţenii, pentru a simplifica procedurile administrative, accesul 
la informaţiile de interes public și mai ales pentru a reduce corupția 
din sistem. 

 y Principiile competenței și eficienţei vor fi cele promovate de Alianța 
România Dreaptă și vor fi avute în vedere în procesul de reformă 
a administraţiei. O administrație competentă este o administraţie 
eficientă.

 y Profesionalizarea administraţiei publice este un obiectiv esenţial 
pentru România următorilor ani. Din această perspectivă, selecţia 
personalului pe baza criteriilor de competență, performanţă, 
onestitate și moralitate şi nu pe criterii politice este vitală în 
procesul de modernizare a administrației publice.

 y Depolitizarea funcției publice.

 10. Siguranța cetățeanului

Un scop primordial al instituţiilor statului este protejarea cetăţeanului 
de orice abuz. Statul trebuie să asigure fiecărui cetățean un mediu de 



16

securitate, în care libertatea și justiția sunt garantate.

 y Obiectivele prioritare ale Alianței România Dreaptă sunt: creşterea 
gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, combaterea 
infracţionalităţii, a terorismului și criminalităţii transfrontaliere, 
combaterea traficului și consumului de droguri, consolidarea 
autorității structurilor de aplicare a legii și creșterea încrederii 
cetățenilor în acestea.

 y De asemenea, este nevoie de eforturi suplimentare pentru 
protecția persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor și copiilor 
victime ale violenței, a persoanelor dependente, protecția datelor 
cu caracter personal, precum și protejarea cetățenilor români din 
stăinătate.

 y Alianța România Dreaptă susține dezvoltarea unui sistem 
integrat de ordine publică care să permită valorificarea unitară 
a capabilităților instituționale, promovarea și implementarea de 
standarde operaționale, ocupaționale și profesionale, precum și 
prioritizarea acțiunilor de ordine publică.

 y Aderarea la Spațiul 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.
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III. Principiile de guvernare ale Alianței 
România Dreaptă

Alianța România Dreaptă va aplica următoarele principii în proiectarea și 
implementarea actului de guvernare a țării:

 y Guvernarea va fi subordonată promovării și apărării interesului 
general al țării și al cetățenilor ei, prin mijloace democratice și în 
contextul respectării statului de drept.

 y Scopul principal al guvernării este creșterea standardului de viață 
al oamenilor.

 y Programul de guvernare detaliază administrarea generală a țării pe 
perioada 2013-2016 și încadrează întreaga dinamică a societății 
românești în orizontul de timp 2020 în consonanță cu proiectele 
similare ale Uniunii Europene.

 y Guvernarea se va desfășura în contextul procesului de integrare 
economică și instituțională a României în Uniunea Europeană.

 y Mijlocul general de atingere a obiectivelor guvernării este creșterea 
competitivității economice și de aceea programul de guvernare are 
deviza „România competitivă”.
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IV. Obiectivele guvernării Alianței 
România Dreaptă

Împlinirea idealurilor de libertate, prosperitate și demnitate ale fiecărui 
cetățean român și ale întregii societăți este rațiunea de a fi și de a acționa a 
Alianței România Dreaptă.

 y Obiectivele generale ale politicilor publice susținute de Alianța 
România Dreaptă sunt modernizarea statului și asigurarea 
bunăstării cetățenilor României.

 y Scopul politicilor publice promovate de Alianța România Dreaptă 
este de a crea un cadru legislativ și o administrație publică 
funcționale şi performante, orientate spre cetățean și spre 
dezvoltarea comunității din care acesta face parte.

Obiective principale pe termen scurt (2013)

 y Realizarea unei creșteri economice sustenabile, care să permită 
îmbunătățirea calității vieții tuturor românilor.

 y Reformarea și modernizarea instituțională a statului român.

 y Aderarea României la Spaţiul Schengen.

 y Realizarea reformei constituţionale în vederea punerii în aplicare a 
rezultatelor referendumului din 2009 privind reforma Parlamentului 
României; de asemenea, modificările constituționale vor trebui 
să îmbunătățească relațiile dintre puterile din stat și să elimine 
deficiențele constatate până în prezent în practica politică.

 y Întărirea și consolidarea parteneriatului Guvernului cu organizațiile 
societății civile, organizațiile profesionale și sindicale.

Obiective principale pe termen mediu (2013–2016)

 y Definitivarea procesului de integrare a României în Uniunea 
Europeană (pe plan economic, instituțional și politic), inclusiv prin 
respectarea calendarului de adoptare a monedei unice europene 
și de realizare a aderării la Uniunea Economică și Monetară la 
începutul anului 2015, prin:
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 y îndeplinirea criteriilor nominale de convergență economică 
din Tratatul de la Maastricht și din Pactul de Creștere și 
Stabilitate;

 y consolidarea economiei reale, sub aspect structural și 
calitativ.

 y Realizarea reformei administrativ-teritoriale în acord cu preferințele 
colectivităților locale, cu capacitățile financiare de care acestea 
dispun, cu resursele pe care bugetul de stat le poate oferi acestora 
și cu necesitatea de valorificare a fondurilor puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană.

 y Reforma modului de utilizare a fondurilor publice în scopul  reducerii 
fraudei, risipei și corupției în ceea ce privește alocarea și cheltuirea 
banilor publici.

Obiective principale pe termen lung (2013–2020)

 y Reducerea decalajelor economice și sociale față de media statelor 
europene, prin implementarea obiectivelor asumate prin Programul 
Național de Reforme, în concordanță cu Strategia Europa 2020.




