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I. PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
UN PARTID POPULAR MODERN

ROMÅNIA
DREAPT~

PDL - POLITICA DINCOLO DE LOZINCI



1. POZI}IONAREA POLITIC~ {I DOCTRINAR~

Partidul Democrat Liberal se situeaz` pe zona de centru-dreapta a e[ichierului politic romånesc [i
militeaz` consecvent pentru capitalism [i democra]ie.

La nivel european, PDL face parte din marea familie politic` a Partidului Popular European. Respectånd
[i promovånd valorile doctrinei politice populare, PDL \[i men]ine identitatea doctrinar` [i politic`,
identitate condi]ionat` de obiectivele de dezvoltare [i modernizare a Romåniei, \n cadrul comun al Uniunii
Europene.

2. VIZIUNEA

Partidul Democrat Liberal urm`re[te s` contribuie la conducerea eficient` a ]`rii \n interesul tuturor cet`]enilor,
\ntr-o perspectiv` de lung` durat` care s` asigure condi]iile unei dezvolt`ri democratice, stabile [i durabile
a societ`]ii.

Consultarea permanent`, deschis` [i direct` cu cet`]eanul, conectarea partidului cu societatea civil` sunt
esen]iale. |n acest sens, PDL va ac]iona pentru unificarea tuturor for]elor politice de dreapta [i centru-dreapta
precum [i pentru dezvoltarea [i institu]ionalizarea unui parteneriat cu acea parte a societ`]ii civile (organiza]ii
neguvernamentale, sindicate, patronate, organiza]ii profesionale formatori de opinie etc.) care \mp`rt`[e[te valorile
[i principiile de centru-dreapta.

PDL dore[te s` reconstruiasc` rela]ia dintre cet`]eni [i politic` prin extinderea dialogului social [i civic cu toate
organiza]iile neguvernamentale pentru a asigura coeziunea [i condi]iile dezvolt`rii durabile.

Dialogul politic este esen]ial \ntr-o societate democratic`. PDL construie[te [i men]ine rela]ii de colaborare
cu toate partidele democratice, pe obiective de interes na]ional.

PDL \[i propune s` reconcilieze Romånia cu spiritul antreprenorial [i, \n acest sens, s` se implice \n realizarea
educa]iei antreprenoriale [i dezvoltarea antreprenoriatului. F`r` un climat social care s` respecte munca
[i valorile antreprenoriale, orice model de societate bazat pe competi]ie va fi dificil de pus \n practic`.

PDL promoveaz` capitalismul drept cea mai puternic` for]` de schimbare \n bine a societ`]ii [i va milita
pentru reducerea tax`rii ini]iativei private [i a muncii, \n vederea consolid`rii unei autentice clase de mijloc
\n cadrul societ`]ii romåne[ti.
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3. VALORILE
|n viziunea Partidului Democrat Liberal, sfera politic` [i spa]iul public \n general, trebuie guvernate de
valori. |n absen]a valorilor, ac]iunea politic` este o improviza]ie redus` la promisiuni f`r` valoare [i interese
restrånse sau trec`toare. Pentru a fi stabil` [i durabil`, construc]ia politic` trebuie s` fie acceptat` [i
\mp`rt`[it` de societate.

Valorile afirmate de PDL, \n func]ie de care partidul se angajeaz` s` ac]ioneze \n via]a politic` sunt:
Demnitatea persoanei umane, Dreptatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, Responsabilitatea,
Subsidiaritatea, subsumate binelui comun [i, ca o consecin]` a tuturor acestora, Democra]ia.

Pentru PDL, dreptatea reprezint` o valoare central`, iar tacticile, strategiile [i politicile partidului sunt dezvoltate
prin prisma raportului acesteia cu celelalte valori. Pentru PDL, ca partid popular, dreptatea social` trebuie s`
asigure echilibrul \ntre rolul din ce \n ce mai important al persoanei umane \n lumea contemporan` [i comunitatea
din care aceasta provine [i \n care r`måne \ncadrat`.

Libertatea este o valoare esen]ial` a mi[c`rii populare. Dar individul nu poate abuza de libertatea sa [i nu poate
\nc`lca libertatea celorlal]i membri ai comunit`]ii. Individul nu tr`ie[te izolat, ci face parte din comunit`]i
naturale (familia), sociale (localitatea, regiunea, statul), culturale (na]iunea, cultura) sau religioase, care
\i asigur` identitatea [i cadrul de manifestare.

Proprietatea privat` este o condi]ie a libert`]ii [i un drept inviolabil. Singura limitare a propriet`]ii este
impus` de situa]ii \n care interesul general o reclam` [i numai \n schimbul unei juste contrapartide.

Siguran]a persoanei este prelungirea natural` a demnit`]ii [i libert`]ii \n cadrul societ`]ii. Ea constituie un
drept natural, iar protec]ia acesteia se afl` \n responsabilitatea statului.

Pentru PDL, libertatea este corelat` cu principiile [i practica drepturilor universale ale omului. O libertate \n acord
cu nevoile comunit`]ii [i \ncadrat` de sistemul drepturilor omului va asigura dreptul la expresie [i afirmare
tuturor membrilor societ`]ii f`r` deosebiri politice, sociale, etnice, religioase, filosofice sau culturale.

Pentru PDL, dezvoltarea personalit`]ii umane reprezint` un ]el fundamental. Doar prin asigurarea \ntåiet`]ii
persoanei asupra institu]iilor care sunt puse \n serviciul comunit`]ilor este posibil` construc]ia unei societ`]i
drepte [i deschise tuturor. PDL plaseaz` persoana uman` \ntr-un cadru care satisface condi]iile materiale
ale vie]ii [i consolideaz` repere spirituale care dau sens op]iunilor de via]` individuale. Numai \n acest fel
poate persoana uman` func]iona independent [i numai a[a poate adera liber la valori pe care le asimileaz`
responsabil. PDL consider` c` acest angajament umanist nu poate fi tratat ca doctrin` de vitrin` sau ca

6



moral` de laborator. Dimpotriv`, pentru PDL, angajamentul umanist e singura manier` care d` persoanei
umane posibilitatea integr`rii armonioase \n lume [i societate. |n aceast` perspectiv`, statul trebuie s`-[i
reduc` sfera de intruziune, s` se adapteze nevoilor persoanei [i s` se comporte ca o institu]ie responsabil`
pus` \n slujba dezvolt`rii personalit`]ii umane.

Ap`rarea valorilor familiei, mai ales ca r`spuns la provoc`rile ridicate de tendin]ele demografice [i de sc`derea
natalit`]ii, precum [i grija pentru asigurarea dreptului la educa]ie, constituie repere fundamentale ale activit`]ii
politice a PDL. Familia ofer` persoanelor posibilitatea de a se sus]ine [i preg`ti reciproc, de a face planuri
de viitor [i de a gestiona eventuale crize. Politica noastr` vizeaz` consolidarea familiei, solidaritatea \ntre
genera]ii, transmiterea tradi]iilor [i valorilor culturale [i a patrimoniului spiritual na]ional. |n acest sens,
pentru PDL, educa]ia reprezint` unul dintre pilonii institu]ionali \n formarea [i dezvoltarea individului
[i a societ`]ii. De asemenea, identitatea cultural` (\n sens larg: religie, tradi]ii etnice/na]ionale, istorie, limb`)
este cea mai important` contribu]ie la fortificarea [i viabilitatea individului [i a societ`]ii.

PDL prive[te egalitatea \n primul rånd \n raport cu drepturile cet`]ene[ti. |n fa]a legii, to]i cet`]enii sunt egali.
Egalitatea \n fa]a legii nu epuizeaz` \ns`, \ntreaga semnifica]ie a egalit`]ii ca valoare [i ca practic`. Egalitatea \n
fa]a legii este, \ns`, principiul \n jurul c`ruia se centreaz` viziunea PDL privind statul de drept. |n acest
sens, reconstruc]ia statului ca spa]iu al cet`]enilor activi devine o prioritate pentru urm`torul deceniu. F`r`
participarea cet`]enilor la via]a public`, suprema]ia legilor r`måne un simplu principiu declarativ. Pe de
alt` parte, egalitatea politic` \ntr-un stat-na]iune precum Romånia, \n raport cu situa]ia diferitelor minorit`]i,
trebuie abordat` pornind de la aceea[i defini]ie a cet`]eniei ca participare egal` la via]a politic` a statului
[i a comunit`]ilor locale.

Egalitatea de [anse este un drept inalienabil al persoanei. Inegalit`]ile economice [i sociale care nu sunt
consecin]a lipsei de merit trebuie compensate la nivelul comunit`]ii [i al societ`]ii. Societatea trebuie s`
asigure tuturor [anse egale tocmai pentru a proteja libert`]ile [i pentru a-i motiva pe cet`]eni la participare
civic`.

Calitatea de cet`]ean nu acoper` toate aspectele vie]ii sociale [i culturale. Pentru PDL fiecare fiin]` uman`
este \nzestrat` cu demnitate [i are dreptul la cele mai bune condi]ii pentru dezvoltarea deplin` a personalit`]ii sale.
Iat` de ce, \n viziunea PDL, egalitatea presupune diferite forme de solidaritate - social`, comunitar`, na]ional`
sau european` - f`r` de care nici o societate contemporan`, \n plin` epoc` a globaliz`rii, nu poate supravie]ui.

|ntr-o formulare simpl`, solidaritate \nseamn` asumarea la nivelul comunit`]ii a riscurilor pe care persoana
nu le poate \nfrunta singur`. Solidaritatea presupune con[tientizarea interdependen]ei dintre persoane [i
dintre persoane [i comunit`]ile umane. |n acela[i timp, principiul solidarit`]ii induce moralitate \n actul
de guvernare [i \n comportamentul social.
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Construc]ia institu]ional` a societ`]ii se \ntemeiaz` pe principiul subsidiarit`]ii. Potrivit acestui concept, statul
renun]` la o parte din puterea sa, transferånd acele sarcini care pot fi \ndeplinite mai bine de societatea
civil` [i/sau de comunit`]ile locale. Principiul subsidiarit`]ii este valabil [i \ntre grupuri sau comunit`]i
de natur` profesional`, confesional` ori cultural`.

Respectul fa]` de munc`, dezvoltarea propriet`]ii [i stimularea spiritului \ntreprinz`tor trebuie sus]inute
prin continuarea reformelor structurale [i a moderniz`rii institu]ionale pentru a diminua constrångerile
care apas` asupra celor care vor s` munceasc`, s` economiseasc` sau s` investeasc`. Acestea nu pot fi
realizate \n absen]a coeziunii sociale, care se realizeaz` prin solidaritate, prin subsidiaritate [i prin parteneriat.

PDL militeaz` pentru \nf`ptuirea unei economii sociale de pia]`, avånd la baz` teoria conform c`reia pia]a,
prin \ns`[i natura ei, este social`, dat fiind faptul c` este locul unde pot fi satisf`cute nevoile legitime ale
cet`]enilor. Acest concept eviden]iaz` puterea social` [i distributiv` a unei economii concuren]iale - bazat`
pe principiile competi]iei libere, respectului legii, stabilit`]ii fiscale, respectului pentru mediu [i al cre[terii
economice - ca fiind funda]ia oric`rui sistem de distribuire social`. Numai o pia]` concuren]ial` poate
distribui maximul de avantaje economice pentru to]i participan]ii. Orice economie prosper` presupune,
\ns`, atåt existen]a pie]elor, cåt [i cea a statului, iar rolul jucat de fiecare trebuie s` fie \n echilibru cu rolul
celorlal]i. Statul trebuie s`-[i exercite responsabilit`]ile de reglementare [i supraveghere, rolul s`u fiind
acela de a ajuta ca economia s` fie mai eficient` [i de a-i ajuta pe cei defavoriza]i. De asemenea, o economie
social` de pia]` nu poate fi construit` f`r` stabilirea unui parteneriat social. Prin transparen]`, informare,
dialog [i consultare, partenerii sociali sunt parte a procesului decizional.

Libertatea, dreptatea, respectarea demnit`]ii umane, solidaritatea sunt valori cre[tine pe care PDL [i le asum`.
Respectarea acestor valori, onoarea [i responsabilitatea fa]` de noi [i fa]` de genera]iile viitoare reprezint`
fundamentele comportamentului [i ac]iunii politice a dreptei populare pentru construc]ia unei societ`]i
romåne[ti deschise [i solidare.

4. OBIECTIVELE
|mplinirea idealurilor de libertate, prosperitate [i demnitate ale fiec`rui cet`]ean romån [i ale \ntregii
societ`]ii sunt ra]iunea de a fi [i de a ac]iona a Partidului Democrat Liberal.

Obiectivele generale ale politicilor publice sus]inute de PDL sunt modernizarea statului [i asigurarea bun`st`rii
cet`]enilor Romåniei.

Scopul politicilor publice promovate de PDL este de a crea un cadru legislativ [i o administra]ie public` func]ionale
[i performante, orientate spre cet`]ean [i spre dezvoltarea [i bun`starea comunit`]ii din care acesta face parte.

8



Obiectivele interne ale PDL sunt promovarea \n cadrul societ`]ii romåne[ti a valorilor [i politicilor publice ale
dreptei populare [i consolidarea pozi]iei de principal partid al dreptei politice romåne[ti.

Ac]iunea politic` a PDL va fi concentrat` spre coagularea tuturor for]elor politice de dreapta [i centru-dreapta [i
stabilirea unui parteneriat pragmatic cu organiza]iile societ`]ii civile care \mp`rt`[esc valorile [i principiile ideologice
ale dreptei.

De asemenea, ca membru al Partidului Popular European, PDL \[i propune s` contribuie semnificativ, atåt
ideologic, cåt [i politic, la extinderea curentului politic popular-conservator \n spa]iul Uniunii Europene.

Pe termen scurt (2013-2014), PDL \[i propune realizarea urm`toarelor obiective:

» reformarea [i modernizarea institu]ional` a statului romån prin sus]inerea realiz`rii reformei constitu]ionale
\n vederea punerii \n aplicare a rezultatelor referendumului din 2009 privind reforma Parlamentului
Romåniei (Parlament unicameral [i un num`r maxim de 300 de parlamentari); de asemenea, modific`rile
constitu]ionale vor trebui s` \mbun`t`]easc` rela]iile dintre puterile din stat [i s` elimine deficien]ele
constatate pån` \n prezent \n practica politic`;

» reforma sistemului electoral prin sus]inerea adopt`rii unui Cod electoral (introducerea votului prin
coresponden]` pentru cet`]enii romånii din str`in`tate [i corectarea imperfec]iunilor legate de desf`[urarea
procesului electoral), precum [i adoptarea unui sistem electoral mixt pentru alegerea Parlamentului;

» realizarea reformei administrativ-teritoriale \n acord cu preferin]ele colectivit`]ilor locale, cu capacit`]ile
financiare de care acestea dispun, cu resursele pe care bugetul de stat le poate oferi acestora [i cu
necesitatea de valorificare a fondurilor primite de la Uniunea European`;

» aderarea Romåniei la Spa]iul Schengen;

» reorganizarea structurilor centrale [i teritoriale ale partidului, \n scopul cre[terii eficien]ei ac]iunii
politice [i a for]ei electorale a partidului;

» cre[terea num`rului de membri [i simpatizan]i ai partidului;

» cre[terea performan]ei politice a membrilor PDL, prin implementarea de proceduri riguroase [i
transparente de management al resurselor umane ale partidului;

» crearea unui mecanism intern de preg`tire a candida]ilor partidului pentru func]iile de demnitate
public`;
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» dinamizarea activit`]ii organiza]iilor interne ale partidului - organiza]iile de tineret, de femei, de
pensionari, pentru romånii din diaspora [i a oamenilor de afaceri; organiza]iile interne trebuie s` fie
un vector pentru promovarea mesajelor [i a politicilor publice ale partidului \n råndurile grupurilor
sociale pe care le reprezint`; de asemenea, organiza]iile interne ale PDL trebuie s`-[i aduc` o contribu]ie
major` \n elaborarea, fundamentarea [i stabilirea politicilor publice specifice;

» consolidarea activit`]ii institu]iilor [i funda]iilor asociate PDL;

» \nt`rirea [i consolidarea parteneriatului cu toate organiza]iile profesionale, patronate [i sindicate;

» \nt`rirea [i consolidarea parteneriatului cu organiza]iile societ`]ii civile;

» ob]inerea unui scor electoral \n cadrul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014, care s`
consolideze pozi]ia PDL \n cadrul grupului parlamentar al Partidului Popular European;

» sus]inerea unui candidat puternic \n alegerile preziden]iale din 2014.

Pe termen mediu (2013-2016), PDL \[i propune realizarea urm`toarelor obiective:

» definitivarea procesului de integrare a Romåniei \n Uniunea European` (pe plan economic, institu]ional
[i politic);

» cre[terea num`rului de membri [i de simpatizan]i ai partidului;

» consolidarea unui mecanism intern de preg`tire a candida]ilor partidului pentru func]iile de demnitate
public`;

» consolidarea parteneriatului cu societatea civil`;

» consolidarea activit`]ii institu]iilor [i funda]iilor asociate PDL;

» ob]inerea unui scor electoral la alegerile parlamentare din 2016, care s` asigure PDL participarea la
guvernare.

Pe termen lung (2013-2020), PDL \[i propune realizarea urm`toarelor obiective:

» reducerea decalajelor economice [i sociale ale societ`]ii romåne[ti fa]` de media statelor europene;

» consolidarea pozi]iei de principal` for]` pe scena politic` romåneasc`;

» cre[terea ponderii \n cadrul Partidului Popular European, printr-o participare politic` [i ideologic` mai
substan]ial` \n definirea, implementarea [i extinderea curentului politic popular-conservator.
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5. RELA}IILE CU ALTE PARTIDE

Pe scena politic` romåneasc`:

» PDL construie[te [i men]ine rela]ii de colaborare cu toate partidele democratice, pe obiective de interes
na]ional;

» PDL este deschis la fuziuni cu alte forma]iuni politice care \mp`rt`[esc principiile [i valorile cuprinse
\n programul s`u politic, economic [i social;

» PDL militeaz` pentru unificarea for]elor politice de dreapta.

Pe scena politic` interna]ional`:

» PDL face parte din Partidul Popular European (PPE);

» PDL construie[te [i men]ine rela]ii de colaborare cu partide democratice din alte state, \n principal
cu partide de centru-dreapta, conservatoare, cre[tin-democrate [i liberale din statele membre ale UE.

6. VIA}A POLITIC~ INTERN~

Principiile de via]` politic` intern` ale PDL sunt:

» alegerile \n func]iile de conducere \n PDL se desf`[oar` de jos \n sus, \n scopul select`rii celor mai
competen]i membri;

» PDL nu stabile[te ex ante [i nu impune “ponderi” de reprezentare \n organismele de conducere ale
partidului la diferitele niveluri ierarhice, nici din punctul de vedere al genului, nici al vårstei, nici al
profesiei; singurele criterii relevante sunt competen]a politic`, profesionalismul [i integritatea moral`;

» deciziile politice sau cele de pozi]ionare politic` ale PDL se iau \n urma dezbaterilor \n forurile statutare;
odat` ce decizia a fost luat`, to]i membrii partidului trebuie s` o respecte, s` o apere [i s` o aplice;

» diversitatea de opinie politic` cu privire la via]a intern` a PDL este \ncurajat` \n interiorul partidului
[i este descurajat` \n manifest`rile sale \n afara partidului.
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» PDL \[i asum` cu toat` convingerea valorile etice [i morale care au stat \nc` din 2004 la baza select`rii
candida]ilor s`i \n scrutinele electorale [i la baza select`rii persoanelor desemnate s` ocupe func]ii
numite \n aparatul administra]iei centrale [i locale. PDL consider` c` respectarea [i aplicarea criteriilor
etice [i morale tuturor membrilor s`i este o condi]ie esen]ial` [i un angajament fa]` de cet`]enii
Romåniei, de la care nu va permite excep]ii.

PDL dezvolt` urm`toarele mecanisme interne, care s` asigure dezvoltarea sa ideologic`, organizatoric`
[i politic`:

» pentru fiecare membru de partid se \ntre]ine un CV POLITIC, \n care se \nregistreaz` datele profesionale,
ac]iunile/activit`]ile, performan]ele, func]iile politice [i/sau publice ocupate etc., \n scopul asigur`rii
bazei de date pentru evaluarea oportunit`]ii formul`rii unor recomand`ri de carier` politic`;

» comisiile de specialitate ale partidului au activitate permanent` [i produc cu regularitate materiale
documentare, strategii, programe, analize, evalu`ri, conform programului de activitate sau la cererea
conducerii partidului; comisiile tehnice de specialitate de la nivel central au corespondent \n organiza]iile
locale ale partidului;

» dezvoltarea cu caracter permanent a unor forumuri interne periodice de dezbateri politice, ideologice,
economice, morale etc., care s` antreneze, atåt la nivel central, cåt [i la nivel local, cåt mai mul]i membri
[i simpatizan]i ai partidului, \n scopul cre[terii nivelului de informare politic` [i ideologic`, dezvolt`rii
capacit`]ii de comunicare [i persuasiune public`, responsabiliz`rii politice [i morale.
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Pentru PDL, cuvåntul de ordine este sus]inerea politicilor de reform` [i modernizare
a statului.

Reforma statului urm`re[te crearea unui stat modern, deschis c`tre cet`]ean [i nevoile sale, partener al comunit`]ilor
locale [i regionale, adaptabil [i capabil s` fac` fa]` provoc`rilor societ`]ii contemporane. De aceea, PDL dore[te
s` restaureze autoritatea autentic` a statului [i a reprezentan]ilor s`i, o autoritate fondat` pe legitimitate
democratic` [i responsabilitate cet`]eneasc`.

Noul tip de stat pe care \l avem \n vedere va antrena, atåt \n faza de definire a criteriilor, cåt [i \n cea de
elaborare [i implementare a diferitelor politici publice (economice, sociale, educa]ionale etc.), comunit`]ile
locale, al c`ror rol va cre[te constant ca urmare a punerii \n aplicare a principiului subsidiarit`]ii.

Statul trebuie s` fie un liant \ntre autorit`]ile locale [i regionale, pe de o parte, [i cele na]ionale, pe de alt`
parte. |n accep]iunea PDL, statul trebuie s` devin` un partener atåt al cet`]enilor, cåt [i al comunit`]ilor.

REFORMA CONSTITU}IONAL~
PDL sus]ine necesitatea reformei constitu]ionale, fiind consecvent \n sus]inerea voin]ei majorit`]ii romånilor
care [i-au exprimat op]iunea \n cadrul referendumului din anul 2009. Totodat`, PDL sus]ine caracterul
fundamental al statului romån drept stat na]ional, suveran [i independent, unitar [i indivizibil.

|n viziunea PDL, reforma constitu]ional` are drept obiective majore: clarificarea rela]iilor dintre puterile
statului, restructurarea Parlamentului, stabilirea mecanismelor de deblocare a crizelor politice, precum [i
clarificarea calit`]ii Pre[edintelui de mediator \ntre puterile statului, dar [i \ntre puterile statului, pe de o
parte, [i societate, pe de alt` parte.

PDL sus]ine limitarea deficitului bugetar la 3% din PIB, conform normelor europene, \nt`rirea rolului
Cur]ii Constitu]ionale \n procesul de suspendare a pre[edintelui [i prevederea expres` a faptului c`
Parlamentul se dizolv` \n condi]iile \n care referendumul pentru suspendarea pre[edintelui este invalidat,
clarificarea condi]iilor \n care Guvernul \[i poate angaja r`spunderea [i limitarea acesteia la o singur` dat`
pe sesiune, cu excep]ia legii bugetului de stat [i a asigur`rilor sociale; clarificarea regimului ordonan]elor
de urgen]` ale Guvernului [i stabilirea unui termen limit` \n`untrul c`ruia trebuie s` fie adoptate sub
sanc]iunea \ncet`rii efectelor lor.

Nu \n ultimul rånd, PDL se pronun]` pentru revizuirea regimului imunit`]ii parlamentare astfel \ncåt
aceasta s` fie operabil` doar pentru declara]ii politice, [i p`strarea competen]ei instan]ei de judecat`,
respectiv a |naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie, \n cazul pierderii sau a \ncet`rii mandatului de parlamentar.
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REFORMA SISTEMULUI ELECTORAL
|n acord cu revizuirea cadrului constitu]ional, PDL sus]ine necesitatea reform`rii sistemului electoral prin
sus]inerea adopt`rii unui Cod electoral (introducerea votului prin coresponden]` pentru cet`]enii romånii
din str`in`tate [i corectarea imperfec]iunilor legate de desf`[urarea procesului electoral), precum [i adoptarea
unui sistem electoral mixt pentru alegerea membrilor Parlamentului unicameral.

REFORMA ADMINISTRA}IEI PUBLICE
Administra]ia public` este organizat` [i func]ioneaz` pe baza principiului subsidiarit`]ii: decizia public`
trebuie localizat` institu]ional acolo unde efectul s`u este maxim.

Aplicarea principiului subsidiarit`]ii conduce la descentralizarea administra]iei publice, care presupune
transferul competen]elor administrative [i financiare privind furnizarea unor servicii publice de la nivelul
administra]iei publice centrale la cel al administra]iei publice locale.

Descentralizarea nu este un scop \n sine, ci o metod` de a furniza servicii publice mai eficiente, corelate
\n primul rånd cu cerin]ele beneficiarilor.

Niciun sistem centralizat nu poate r`spunde unei variet`]i infinite de nevoi ale comunit`]ilor locale la fel
de bine ca autorit`]ile locale alese [i responsabile \n fa]a acestora.

|n materie de guvernare, cet`]eanul are prioritate \n fa]a comunit`]ii locale, iar comunitatea local` \n fa]a
statului. |n acela[i timp, principiul subsidiarit`]ii cere statului [i comunit`]ilor mai dezvoltate s` intervin`
de fiecare dat` cånd constrångerile conjuncturale dep`[esc posibilit`]ile comunit`]ilor defavorizate sau ale
cet`]enilor cu probleme.

Pentru PDL consolidarea descentraliz`rii administra]iei publice este o prioritate, fiind o component`
esen]ial` a procesului de reform` [i de modernizare a statului.

Principiul eficien]ei [i nu cel al politiz`rii trebuie s` fie acela care s` ghideze orice reform` a administra]iei.
O administra]ie supl`, flexibil`, debirocratizat` [i competent` este o administra]ie eficient`. Profesionalizarea
administra]iei publice este un obiectiv esen]ial pentru Romånia urm`torilor ani. Selec]ia personalului
trebuie realizat` pe criterii de performan]` [i nu pe criterii politice. Formarea [i preg`tirea personalului din
administra]ie este determinant`, astfel \ncåt acesta s` fie la curent cu evolu]iile \n plan administrativ [i
legislativ, s` dobåndeasc` abilit`]i de planificare [i management al proiectelor [i s` fie capabil s` se adapteze
rapid la schimbare.
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REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIAL~
Toate comunit`]ile locale din Romånia, indiferent de m`rime, trebuie s`-[i organizeze via]a dup` cerin]ele

[i interesele locuitorilor lor. Pentru aceasta, comunit`]ile trebuie s` dispun` de putere de decizie [i de

capacitate financiar`. Fiecare localitate din Romånia trebuie s` fie o a[ezare european`, prin infrastructura

[i serviciile publice aflate la dispozi]ia locuitorilor.

Unul dintre motoarele de dezvoltare ale Romåniei sunt fondurile nerambursabile de la Uniunea European`

- pentru modernizarea infrastructurii publice; o mare parte a acestor fonduri sunt destinate \n mod direct

autorit`]ilor locale.

Pentru a planifica investi]ii integrate, regiunile trebuie s` dispun` de capacitatea de a elabora planuri de

dezvoltare opozabile autorit`]ilor locale [i pe baza c`rora s` fie selectate proiectele finan]ate din programe

opera]ionale. Aceasta presupune ca regiunile de dezvoltare s` fie responsabile pentru planificarea [i

implementarea programelor opera]ionale, adic` s` dobåndeasc` [i competen]e administrative.

|n viziunea PDL, op]iunile privind organizarea administrativ-teritorial` a Romåniei trebuie s` ]in` seama

de:

» dimensionarea optim` a unei unit`]i administrativ-teritoriale, astfel \ncåt administra]ia local` s` fie

aproape de to]i membrii colectivit`]ii, serviciile furnizate s` fie de calitate, iar poten]ialul de absorb]ie

a fondurilor europene s` fie valorificat;

» rolul [i competen]ele regiunilor de dezvoltare odat` cu noul cadru financiar 2014-2020, cånd o bun`

parte a programelor opera]ionale vor fi elaborate [i implementate la nivel regional, conform cerin]elor

Uniunii Europene.

Reforma administrativ-teritorial` nu poate fi apanajul unui singur partid, ci al tuturor partidelor politice

romåne[ti, iar dialogul [i consultarea cu structurile asociative ale autorit`]ilor administra]iei publice locale

sunt obligatorii. Nici fragmentarea administrativ` [i nici consolidarea radical` nu sunt de dorit. Obiectivele

politicii publice \n acest domeniu trebuie corelate cu op]iunile colectivit`]ilor locale, cu capacit`]ile financiare

de care acestea dispun, cu resursele financiare pe care bugetul de stat le poate oferi [i cu necesitatea de a

valorifica integral fondurile primite de la Uniunea European`.
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STATUL DE DREPT
Func]ionarea justi]iei la standarde europene este osatura pe care se construie[te \ntregul mecanism statal
al societ`]ii romåne[ti, iar eficien]a actului de justi]ie trebuie s` se reflecte \n via]a cotidian` a cet`]enilor.

Deficitul de \ncredere \n justi]ie al romånilor este evident. Acest domeniu s-a confruntat cu numeroase
blocaje, inclusiv politice, \n ultimii ani. F`r` a ignora progresele importante \nregistrate \n domeniul justi]iei
de la aderarea Romåniei la Uniunea European`, partenerii europeni ne solicit` s` depunem \n continuare
eforturi reale pentru a atinge pe deplin criteriile de aderare de la Copenhaga.

|n domeniul justi]iei este nevoie de un efort sus]inut din partea tuturor institu]iilor cu responsabilit`]i, \n
mod special Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii [i Agen]ia Na]ional` de Integritate.
Romånia trebuie s` \ndeplineasc` obiective de referin]` convenite cu Comisia European`: asigurarea unei
transparen]e [i eficien]e sporite a actului de justi]ie, \n special prin consolidarea capacit`]ii Consiliului
Superior al Magistraturii; consolidarea Agen]iei Na]ionale de Integritate [i adoptarea [i implementarea
m`surilor de prevenire [i combatere a corup]iei \n vederea ridic`rii cåt mai grabnice de c`tre Uniunea
European` a Mecanismului de Verificare [i Control.

PREVENIREA {I COMBATEREA CORUP}IEI
|n percep]ia cet`]eanului, una din principalele probleme cu care se confrunt` \n fiecare zi este corup]ia,
fapt ce diminueaz` \ncrederea romånilor \n viabilitatea statului de drept. PDL \[i exprim` angajamentul
neechivoc pentru prevenirea [i combaterea corup]iei.

|n acest sens, PDL va ac]iona pentru consolidarea activit`]ii [i cre[terea eficien]ei institu]iilor implicate \n
domeniul prevenirii [i combaterii corup]iei, pentru \mbun`t`]irea activit`]ilor de identificare a factorilor
de risc ce genereaz` sau favorizeaz` corup]ia \n organiza]ii (proceduri, comportamente, posturi, persoane
etc.) [i dezvoltarea de mecanisme de interven]ie [i de eliminare a acesteia.

O metod` sigur` de prevenire [i combatere a corup]iei este cre[terea transparen]ei activit`]ii institu]iilor
publice. Aceasta presupune utilizarea pe scar` larg` a tehnologiei informa]iei [i simplificarea accesului
cet`]enilor la serviciile publice.

PDL sus]ine implicarea activ` a reprezentan]ilor societ`]ii civile \n activit`]ile de prevenire [i combatere a
faptelor de corup]ie.



18

SIGURAN}A CET~}EANULUI
Un scop primordial al institu]iilor statului este protejarea cet`]eanului de orice abuz. Statul trebuie s`
asigure fiec`rui cet`]ean un mediu de securitate, \n care libertatea [i justi]ia sunt garantate.

Obiectivele prioritare ale PDL sunt cre[terea gradului de siguran]` [i protec]ie pentru cet`]eni, combaterea
infrac]ionalit`]ii, a terorismului [i criminalit`]ii transfrontaliere, combaterea traficului [i a consumului de
droguri, consolidarea autorit`]ii structurilor de aplicare a legii [i cre[terea \ncrederii cet`]enilor \n acestea.

De asemenea, protec]ia persoanelor celor mai vulnerabile, a femeilor [i copiilor victime ale violen]ei, a
persoanelor dependente, protec]ia datelor cu caracter personal, precum [i protejarea cet`]enilor romåni
\n statele ter]e trebuie s` fie consolidate.

PDL sus]ine dezvoltarea unui sistem integrat de ordine public` care s` permit` valorificarea unitar` a
capabilit`]ilor institu]ionale, promovarea [i implementarea de standarde opera]ionale, ocupa]ionale [i
profesionale, precum [i prioritizarea eforturilor \n ac]iunile de ordine public`.

Aderarea la Spa]iul Schengen constituie un obiectiv major al Romåniei. |n plus, \n domeniul asigur`rii
ordinii publice este necesar` continuarea procesului de armonizare cu Strategia de securitate intern` a
Uniunii Europene printr-o abordare conceptual` unitar`.

Totodat`, o aten]ie deosebit` trebuie acordat` managementului situa]iilor de urgen]` \n ceea ce prive[te
dotarea corespunz`toare, preg`tirea personalului pentru interven]ii profesioniste \n caz de dezastre [i
calamit`]i. Preg`tirea \ntregii popula]ii pentru ac]iune coerent` \n caz de inunda]ii, cutremure [i alte
calamit`]i trebuie s` fie o prioritate a structurilor abilitate.

SECURITATEA NA}IONAL~
Politica de securitate na]ional` trebuie s` reflecte procesul de reform` a statului. Ea trebuie elaborat` [i
aplicat` plecånd de la multidimensionalitatea conceptului de securitate na]ional`, acordånd o aten]ie
special` mecanismelor de coordonare a institu]iilor responsabile, atåt a celor cu specific militar, cåt [i a
celor civile.

Este datoria statului romån s` garanteze securitatea romånilor \ntr-o manier` modern`, eficient`, \n
cooperare cu alia]ii din NATO [i din Uniunea European`.
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PDL sus]ine viziunea Pre[edintelui Romåniei cu privire la implementarea Noului concept strategic adoptat
de Alian]a Nord-Atlantic` la summit-ul din noiembrie 2010. Contracararea noilor tipuri de amenin]`ri -
rachetele balistice, insecuritatea energetic`, atacurile informa]ionale - impune un efort sus]inut din partea
alia]ilor pentru aplicarea deciziilor adoptate la Lisabona, inclusiv pentru consolidarea reformelor interne
ale NATO.

PDL va sus]ine continuarea particip`rii semnificative a Romåniei la opera]iunile aliate [i la consolidarea
ac]iunii politice a NATO prin intermediul parteneriatelor, \n primul rånd al celui cu Uniunea European`
[i Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic.

|n planul securit`]ii europene, PDL va sus]ine profilarea Romåniei ca un contributor important [i respectat
\n misiunile din cadrul Politicii de Securitate [i Ap`rare Comun` a Uniunii Europene. Aceast` politic` nu
poate avea succes f`r` o consolidare a ac]iunii externe a Uniunii Europene, \n special prin implicarea \n
solu]ionarea problemelor din vecin`tate.

PDL sus]ine necesitatea adopt`rii Strategiei de ap`rare na]ional` a Romåniei, \n scopul pre\ntåmpin`rii
amenin]`rilor la adresa cet`]enilor [i a statului romån, gestion`rii eficiente a situa]iilor de criz` [i particip`rii
la procese de cooperare interna]ional`, inclusiv la cele militare.

{ANSE CORECTE |NTR-O SOCIETATE
A EDUCA}IEI CONTINUE

|n viziunea PDL, educa]ia, preg`tirea profesional` [i cercetarea constituie vectorii transform`rii societ`]ii
romåne[ti. Cre[terea calit`]ii sistemului educa]ional [i interconectarea educa]iei cu pia]a muncii sunt
esen]iale pentru viitorul societ`]ii noastre.

PDL militeaz` pentru descentralizarea \n domeniul educa]iei [i direc]ionarea resurselor bugetare cu prec`dere
spre formarea educa]ional` [i profesional`. Acestea sunt principalele instrumente care vor determina o
cre[tere a calit`]ii \n educa]ie [i adaptarea acesteia la cerin]ele societ`]ii [i ale economiei.

UN SISTEM DE S~N~TATE ACCESIBIL {I EFICIENT
Obiectivele politicilor publice ale PDL \n domeniul s`n`t`]ii sunt: realizarea efectiv` a accesului egal al
cet`]enilor la serviciile de s`n`tate primare; cre[terea speran]ei de via]` prin \mbun`t`]irea calit`]ii [i
siguran]ei actului medical [i apropierea de indicatorii de s`n`tate [i demografici ai statelor europene.
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Sistemul public de s`n`tate are nevoie de sporirea calit`]ii managementului la nivelul fiec`rei unit`]i

sanitare \n parte, dar [i de resurse financiare private pentru a \mbun`t`]i calitatea serviciilor. |n acest sens,

PDL sus]ine cre[terea progresiv` a elementului privat \n serviciile de s`n`tate.

Dezvoltarea sistemului de urgen]` [i a serviciilor SMURD, dezvoltarea asisten]ei sanitare \n mediul rural

[i educa]ia pentru s`n`tate sunt obiective majore ale politicilor publice promovate de PDL.

Nu \n ultimul rånd, PDL sus]ine necesitatea realiz`rii reformei pie]ei de asigur`ri de s`n`tate. Statul e

obligat s` renun]e la iluzia c` asigur` “total” [i trebuie s` se limiteze la finan]area unui pachet garantat de

servicii medicale, restul fiind sus]inut prin contribu]ii private de s`n`tate pe o pia]` competitiv` a asigur`rilor.

CONSERVAREA {I PROMOVAREA

PATRIMONIULUI CULTURAL {I SPIRITUAL
Pentru PDL dezvoltarea culturii, \n toate formele ei de expresie [i manifestare, conservarea [i promovarea

patrimoniului cultural [i spiritual reprezint` o prioritate na]ional`, apt` s` pun` \n valoare specificitatea

culturii romåne[ti [i contribuind la definirea [i p`strarea identit`]ii na]ionale, ca [i la eviden]ierea apartenen]ei

noastre europene.

Patrimoniul cultural trebuie s` devin`, \n cadrul proiectelor integrate, o surs` de regenerare comunitar`

[i de dezvoltare regional`. |n acela[i timp, o datorie de onoare este promovarea identit`]ii na]ionale atåt

\n`untrul, cåt [i \n afara ]`rii, cu prec`dere \n cadrul Uniunii Europene.

|n viziunea PDL, rela]ia dintre stat [i culte presupune respectarea autonomiei acestora [i, totodat`, pre]uirea

contribu]iei lor istorice [i actuale la binele general.

PDL militeaz` pentru asigurarea asisten]ei spirituale [i identitare a cet`]enilor romåni, indiferent de

confesiune religioas`: ortodoc[i, catolici, greco-catolici, protestan]i, neoprotestan]i, musulmani, mozaici

etc. Este esen]ial, atåt pentru prezent, cåt [i pentru viitor, parteneriatul dintre stat [i biseric`, avånd \n vedere

valorile promovate de Biserica Ortodox` Romån` [i celelalte culte, dar [i capacitatea acestora de a se implica

\n problematica social` [i educa]ional` a comunit`]ilor.
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ROMÅNII DE PRETUTINDENI,
PARTE A NA}IUNII ROMÅNE

Romånii de pretutindeni sunt parte integrant` a na]iunii romåne. Pentru PDL, sus]inerea [i promovarea

identit`]ii culturale, lingvistice [i spirituale a comunit`]ilor romåne[ti din diaspora reprezint` o datorie

de con[tiin]`.

Realit`]ile ultimilor ani au indicat [i o alt` prioritate pe care statul romån trebuie s` [i-o asume: protejarea

drepturilor romånilor care muncesc \n state membre ale Uniunii Europene. Libera circula]ie, liberalizarea

accesului pe pia]a european` a muncii, consolidarea identit`]ii etnice, culturale, lingvistice [i spirituale [i,

\n general, \nt`rirea leg`turii cu ]ara a romånilor, oriunde s-ar afla ei, vor fi priorit`]i ale ac]iunii noastre

\n plan extern.

Tot \n sprijinul romånilor care aleg s` tr`iasc` temporar sau permanent \n str`in`tate vom duce la \ndeplinire

proiectul PDL de introducere a votului prin coresponden]`, pentru a le facilita exercitarea dreptului

constitu]ional de a vota.

PDL acord` o aten]ie special` comunit`]ilor istorice romåne[ti din vecin`tate [i din Balcani, militånd

pentru respectarea dreptului lor la educa]ie [i la slujire \n limba matern`, precum [i a altor drepturi

consfin]ite \n legisla]ia european` \n materie.

MINORIT~}ILE NA}IONALE
Minorit`]ile na]ionale reprezint` un factor important de \mbog`]ire cultural` [i spiritual` a spa]iului

romånesc.

Reprezentarea minorit`]ilor na]ionale \n Parlament s-a dovedit \n mod constant un cå[tig real pentru via]a

noastr` politic` [i social`. PDL va sus]ine necondi]ionat [i \n viitor prezen]a Grupului parlamentar al

minorit`]ilor na]ionale \n forul legislativ.

PDL va sus]ine, de asemenea, eforturile minorit`]ilor na]ionale pentru p`strarea tradi]iilor [i dezvoltarea

identit`]ii culturale, asigurånd \n acela[i timp suveranitatea [i indivizibilitatea statului romån.
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O POLITIC~ EXTERN~ ACTIV~ {I PRAGMATIC~
Obiectivele de politic` extern` sus]inute de PDL urm`resc punerea \n valoare cu eficacitate a drepturilor
[i obliga]iilor ce decurg din statutul Romåniei de membru al Uniunii Europene [i NATO, \n beneficiul
cet`]enilor romåni. Parteneriatele pe care Romånia le-a dezvoltat \n ultimii ani vor fi consolidate, prioritar
pe dimensiunea european` [i euro-atlantic`.

|n viziunea PDL, modernizarea Romåniei nu poate fi conceput` \n afara conect`rii la evolu]iile majore din
spa]iul european. Statul romån trebuie s` participe activ [i s`-[i aduc` o contribu]ie calitativ` la procesele
[i politicile Uniunii Europene, pe m`sura poten]ialului material [i uman al Romåniei. Participarea, \mpreun`
cu partenerii europeni, la implementarea proiectelor esen]iale ale Uniunii, precum [i punerea \n aplicare
a Tratatului de la Lisabona, cu inova]iile pe care le aduce \n materie institu]ional` [i legislativ`, sunt procese
care conduc la modernizare.

Participarea cu succes la proiecte ale Uniunii Europene este posibil` numai continuånd consecvent
parteneriatele cu o serie de state membre care ne sunt apropiate geografic, politic sau cultural, ale c`ror
ini]iative le-am sus]inut [i de la care am primit sprijin \n promovarea propriilor noastre interese. Romånia
a dovedit c` este un factor important pentru proiectarea zonei M`rii Negre \n aten]ia UE [i a NATO.

Pentru Romånia, aderarea la Spa]iul Schengen reprezint` un obiectiv de importan]` major`. Romånia
[i-a \ndeplinit din punct de vedere tehnic obliga]iile, fapt confirmat [i de numeroasele misiuni de
evaluare. |n acest context, PDL se pronun]` pentru respectarea regulilor stabilite unanim, f`r` impunerea
unor criterii conjuncturale, iar evaluarea Romåniei pentru acest proiect s` fie f`cut` cu obiectivitate [i
cu respect pentru calitatea sa de stat membru al UE.

|nt`rirea capacit`]ii institu]ionale \n domeniul afacerilor europene este o prioritate, astfel \ncåt s` reu[im
s` asigur`m o influen]` romåneasc` mai activ` [i competent` \n structurarea politicilor europene de interes
pentru ]ara noastr`. Ac]iunea de politic` extern` trebuie s` acorde mai mare aten]ie consolid`rii prezen]ei
romåne[ti \n institu]iile europene, pentru a participa activ [i nemijlocit la procesul decizional al UE, \n
special \n ceea ce prive[te viitorul cadru financiar multianual.

Un alt obiectiv european major al Romåniei este securitatea energetic`, pentru \ndeplinirea c`ruia este
necesar` diversificarea surselor [i rutelor de aprovizionare. PDL sus]ine promovarea unor politici europene
inclusiv \n domeniul securit`]ii energetice, care s` ]in` seama de interesele concrete ale Romåniei de a avea
un rol important \n noua configura]ie a infrastructurii energetice europene, \n proiectele de interconectare
regionale.
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PDL este un sus]in`tor consecvent al consolid`rii rela]iei transatlantice, avånd \n vedere c` amenin]`rile
globale care pot afecta ]ara noastr` pot fi gestionate eficient numai printr-o cooperare stråns` \ntre SUA
[i Uniunea European`.

Statele Unite ale Americii sunt partenerul strategic al Romåniei [i principalul aliat \n domeniul securit`]ii.
Cooperarea politic` stråns` [i o rela]ie economic` solid`, concretizat` \n schimburi economice [i tehnico-
[tiin]ifice intense [i \ntr-un volum sporit al investi]iilor americane \n Romånia, trebuie s` dea o nou`
dinamic` Parteneriatului strategic romåno-american.

Ca stat membru, Romånia militeaz` pentru o mai mare implicare a Uniunii Europene \n Republica Moldova,
pentru cre[terea asisten]ei financiare nerambursabile \n proiectele de dezvoltare economic` [i social`. Vom
continua s` sprijinim energic demersurile Republicii Moldova pentru o perspectiv` european`, al`turi de
promovarea unei politici de solidaritate [i sprijin \n baza cadrului de asisten]` bilateral` \n vigoare.

PDL se pronun]` pentru consolidarea politicilor de cooperare ale Romåniei cu statele din Balcanii de Vest
[i pentru sus]inerea parcursului lor de integrare \n Uniunea European` [i \n structurile euroatlantice.
Consider`m c` respectarea drepturilor omului, a drepturilor persoanelor apar]inånd minorit`]ilor na]ionale
reprezint` criterii importante \n acest sens.

PDL va sus]ine \n dezbaterile [i dialogul cu partenerii europeni importan]a diversific`rii conexiunilor
strategice \ntre zona M`rii Negre [i zona M`rii Caspice [i va \ncuraja prezen]a UE \n aceste regiuni, ca o
contribu]ie la stabilitatea regional` [i la generarea unor solu]ii politice la conflictele \nghe]ate din zon`.

|n formularea ac]iunii de politic` extern` a Romåniei pe dimensiunea Estic`, PDL se pronun]` pentru ca
rela]iile politice s` se bazeze pe respectul reciproc [i pe luarea \n considerare a intereselor ambelor p`r]i.
Vom continua s` sus]inem cooperarea cu Ucraina \n baza principiului bunei vecin`t`]i, cu sprijinirea
eforturilor sale \n drumul c`tre Europa. |n ce prive[te Federa]ia Rus`, ne pronun]`m pentru dezvoltarea
unei cooper`ri pragmatice, predictibile, cu accent pe investi]ii economice [i schimburi comerciale diversificate.

|n viziunea PDL, Romånia trebuie s` acorde o mai mare aten]ie rela]iilor parteneriale cu China, Japonia
[i India [i parteneriatului strategic cu Republica Coreea, cu obiectivul consolid`rii rela]iilor politice [i
amplific`rii cooper`rii economice. Totodat`, sus]inem diversificarea rela]iilor Romåniei cu statele din
Orientul Mijlociu, atåt cu Israelul, cåt [i cu statele arabe, parteneri economici tradi]ionali \n domeniile
comercial [i energetic.

Evolu]iile economice recente \n plan global, cu profilarea unor cre[teri economice semnificative \n råndul
economiilor emergente, impun asumarea unei politici externe active [i pragmatice, care s` promoveze cu
mai mare vizibilitate interesele economice ale Romåniei \n aceste spa]ii.
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Dup` o perioad` \n care criza economic` mondial` a afectat extrem de grav societatea romåneasc`, situa]ie
care a obligat guvernele de dup` 2009 - din care PDL a f`cut parte - s` ia m`suri dure dar necesare de
austeritate, datorit` c`rora avem ast`zi stabilitate macroeconomic`, Romånia are nevoie mai mult decåt
oricånd de cre[tere economic`, de o cre[tere economic` s`n`toas` [i robust` care \mbun`t`]easc` nivelul
de trai al romånilor [i care s` permit` societ`]ii romåne[ti s` mic[oreze decalajele de dezvoltare ce o separ`
de statele membre al Uniunii Europene.

Pentru atingerea acestor obiective, PDL are \n vedere urm`toarele direc]ii generale:

|n domeniul politicilor publice economice:

» \ncadrarea \n obiectivele, ini]iativele [i priorit`]ile stabilite prin Strategia Europa 2020, pe fondul
m`surilor de relansare a cre[terii economice [i de stabilizare financiar`;

» asigurarea sustenabilit`]ii finan]elor publice pe termen mediu [i lung prin asigurarea unui mediu
economic atractiv;

» stabilitate legislativ` [i predictibilitatea politicilor economice \n conformitate cu disciplina fiscal-
bugetar` comunitar`;

» ra]ionalizarea cheltuielilor publice;

» extinderea bazelor de impozitare, respectiv a subiec]ilor supu[i prelev`rilor obligatorii, inclusiv prin
cre[terea gradului de ocupare a for]ei de munc`;

» \ncurajarea muncii prin reducerea cotei contribu]iilor sociale;

» men]inerea unui raport de echilibru \ntre flexibilitate [i securitate pe pia]a muncii;

» \mbun`t`]irea efectului de antrenare generat de investi]ia public`;

» \mbun`t`]irea administr`rii fiscale [i simplificarea sistemului de colectare a impozitelor;

» atragerea rapid` a fondurilor structurale, surs` prioritar` pentru modernizarea economic` [i social` a
Romåniei;

» dinamizarea dezvolt`rii rurale, pilon esen]ial al cre[terii economice, \mbun`t`]irii balan]ei comerciale
a produselor agroalimentare [i al cre[terii nivelului de trai;

» clarificarea situa]iei juridice a propriet`]ilor agricole, prin realizarea cadastrului general;

» stimularea comas`rii terenurilor, inclusiv prin stimulente fiscale acordate micilor proprietari;

» stimularea cultiv`rii terenurilor agricole, inclusiv prin m`suri fiscale;

» reabilitarea [i extinderea infrastructurii de \mbun`t`]iri funciare;
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» asigurarea securit`]ii energetice Romåniei prin valorificarea resurselor interne, cu prec`dere cele oferite
de platoul continental al M`rii Negre, precum [i diversificarea surselor de aprovizionare [i a rutelor
de transport, \n vederea elimin`rii riscului de dependen]` de o singur` surs`;

» valorificarea poten]ialului de factor de stabilitate din punct de vedere energetic \n aceast` zon`, prin
asumarea rolului de poart` de intrare a resurselor energetice din zona Caspic` c`tre UE;

» cre[terea eficien]ei energetice la nivelul tuturor consumatorilor, prin stimularea utiliz`rii tehnologiilor
eficiente energetic [i reabilitarea termic` a cl`dirilor;

» reabilitarea [i modernizarea serviciilor de furnizare a energiei termice, prin utilizarea noilor tehnologii
de producere a energiei termice [i electrice \n cogenerare de \nalt` eficien]` [i reabilitarea infrastructurii
de transport [i distribu]ie;

» protec]ia mediului \nconjur`tor, prin dezvoltarea produc]iei de energie din surse regenerabile [i reducerea
emisiilor cu efect de ser`;

» conservarea ariilor naturale protejate;

» dezvoltarea infrastructurii de mediu \n localit`]ile ]`rii, respectiv construirea/extinderea [i modernizarea
sistemelor de alimentare cu ap` potabil`, de canalizare, de colectare, depozitare [i valorificare a
de[eurilor;

» conservarea [i, oriunde exist` posibilitatea, extinderea spa]iilor verzi, \n primul rånd a celor forestiere;

» practicarea extins` a parteneriatului public-privat, surs` fundamental` de finan]are major` \n domeniile
infrastructurii fizice [i al protec]iei mediului.

|n domeniul politicilor publice sociale:

» reducerea treptat` a caracterului asisten]ial al interven]iilor de natur` social` ale statului;

» acordarea unui rol mai important bisericii [i organiza]iilor neguvernamentale \n asisten]a social`;

» cre[terea rolului meritului \n redistribuirea produsului economic \n cadrul implement`rii justi]iei
sociale;

» evaluarea corect` a necesit`]ilor de asisten]` social` de natura ajutorului social, \n scopul evit`rii
cazurilor de mimare a eligibilit`]ii \n materie;

» \nso]irea acord`rii ajutorului social de acordarea de asisten]` pentru ie[irea din categoria asista]ilor
social;

» \ncurajarea natalit`]ii prin corelarea stimulentelor economice cu cele institu]ionale;

» elaborarea [i implementarea de programe simple, eficace [i autoparticipative pentru integrarea social`
(\n primul rånd, sub aspectul ocup`rii [i al educa]iei) a persoanelor defavorizate.
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Ca partid responsabil, membru al Partidului Popular European [i al altor organisme politice interna]ionale,

PDL va urm`ri promovarea interna]ional` a propriei viziuni [i reprezentarea intereselor generale ale ]`rii.

PDL va urm`ri consecvent interesele Romåniei prin proiecte care s` reflecte preocup`rile noastre pentru o

mai bun` racordare a agendei externe la a[tept`rile cet`]enilor romåni. Pentru aceasta, PDL va dezvolta politici

de comunicare biunivoc`, atåt dinspre societatea romåneasc` spre cea interna]ional`, cåt [i dinspre

organismele interna]ionale spre Romånia.

Obiectivele de politic` extern` sus]inute de PDL urm`resc punerea \n valoare cu eficacitate a drepturilor [i

obliga]iilor ce decurg din statutul Romåniei de membru al Uniunii Europene [i NATO, \n beneficiul cet`]enilor

s`i. |n opinia noastr`, parteneriatele pe care Romånia le-a dezvoltat \n ultimii ani trebuie consolidate,

prioritar pe dimensiunea european` [i euro-atlantic`.

|n viziunea PDL, politica extern` trebuie s` fie amplu conectat` la priorit`]ile de etap` ale Uniunii Europene.

Demersurile noastre vor fi convergente cu orient`rile politice \n plan european promovate de Partidul

Popular European, sens \n care vom asigura o coordonare eficient` [i sistematic` cu membrii familiei

politice europene din care facem parte.

PDL sus]ine continuarea pozi]iei recunoscute a Romåniei cu privire la respectarea valorilor [i principiilor

fundamentale ale dreptului interna]ional. Buna func]ionare a comunit`]ii interna]ionale se bazeaz` pe un set

de reguli [i regulamente interna]ionale care ordoneaz` rela]iile dintre state. |n rela]iile sale externe [i \n

activitatea forurilor politice din care face parte, precum [i \n rela]iile pe linie parlamentar` european` [i

interna]ional`, PDL va fi un sus]in`tor al acestor principii ce guverneaz` cadrul instituit de dreptul

interna]ional, ca fundament al progresului [i cooper`rii dintre state.

PDL \[i reafirm` sus]inerea f`r` echivoc pentru valorile democratice, ale libert`]ii [i pentru respectarea drepturilor

fundamentale ale omului. Ca partid cu voca]ie profund democratic`, consider`m ca fiind condamnabile

[i ne pronun]`m cu fermitate contra oric`ror ac]iuni represive ale regimurilor totalitare fa]` de cei care

promoveaz` [i militeaz` pentru aceste valori.

PDL sus]ine o implicare vizibil` [i conving`toare a Romåniei \n eforturile de consolidare a capacit`]ii

organiza]iilor interna]ionale de a solu]iona problemele globale.
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Ini]iat`
de

Vasile BLAGA



Nr. crt. Nume [i prenume

1. STOLOJAN THEODOR DUMITRU

2. HAVA MIRCEA

3. FLUTUR GHEORGHE

4. RAICU ROMEO

5. FLOREA DORIN

6. OSTAFICIUC CONSTANTIN

7. PREDA CEZAR-FLORIN

8. FLUTUR C~T~LIN

9. RADU F. ALEXANDRU

10. RAICU MIRCEA

11. GHILEA GAVRIL~

12. MARIAN DAN MIHAI

13. NAZARE ALEXANDRU

14. OPAI} CODRU}

15. NEA}~ COSTIC~

16. MURG C~LIN

17. TUF~ RADIAN

18. UNGUREANU TRAIAN

19. MARINESCU MARIAN JEAN

20. POTERA{ CRISTIAN

21. CAZACU MARINIC~

22. SURDU GABRIEL

23. MARIN MIRCEA

24. NI}ULESCU TEODOR

25. MIREA SIMINICA

Nr. crt. Nume [i prenume

26. CHIRU GIGI CHRISTIAN

27. JURCAN DOREL

28. ANDREI FLORIN MIRCEA

29. HOGEA CONSTANTIN

30. GUDU VASILE

31. BADEA VIOREL

32. CONSTANTINESCU ANCA

33. IONESCU DAN CEZAR

34. VLADU IULIAN

35. ILIU}~ VASILE

36. CANTARAGIU BOGDAN

37. ARDELEANU SANDA MARIA

38. CARACOT~ IANCU

39. AXENIE CARMEN

40. SCHELEAN VALERIA DIANA

41. ATODIRESEI ALEXANDRU

42. MOLDOVAN SORIN

43. MARINESCU MIRCEA

44. IONESCU GEORGE

45. P~UN GABRIEL

46. MURE{AN PETRE

47. PAUL ANDREEA

48. RESMERI}~ DORU

49. CIUMACENCO NICU{OR

50. B|RSAN IULIAN
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