


PARTIDUL NAǙIONAL LIBERAL
FORǙA DREPTEI
Este datoria generaǚiei noastre sÂ pÂstreze idealurile fondatorilor Partidului NaĢional Liberal, sÂ le
îmbogÂǚeascÂ aducându-le în actualitate ǘi sÂ le transmitÂ mai departe noilor generaĢii. Am construit aceastÂ moǚiune
în numele obligaǚiei morale pe care o avem faǚÂ de partidul care a clÂdit România modernÂ ǘi faĢÂ de oamenii care cred
în capacitatea noastrÂ de a construi o Românie puternicÂ, prosperÂ, demnÂ Ği respectatÂ în lume. Vrem sÂ oferim mai
mult decât speranǚÂ generaǚiei noastre Ği generaĢiilor care ne urmeazÂ, vrem sÂ oferim o bazÂ solidÂ ancoratÂ în principii
identitare clare, liberal-conservatoare Ği o direcĢie pe termen lung, complet asumatÂ.
Tinta noastrÂ este transformarea Partidul NaĢional Liberal în cea mai puternicÂ forĢÂ politicÂ din România,
motorul dezvoltÂrii, progresului, modernizÂrii Ği afirmÂrii naĢiunii române în lume.
Obiectivele echipei noastre sunt:
• CâĞtigarea alegerilor prezidenĢiale;
• CâĞtigarea alegerilor locale Ği parlamentare;
• Formarea Guvernului de cÂtre Partidul NaĢional Liberal.

I. O DOCTRINÁ LIBERALÁ PENTRU VIITOR
Libertatea este valoarea politicÂ centralÂ a doctrinei partidului nostru. AfirmÂm cu tÂrie faptul cÂ nu poate fi
conceputÂ libertatea politicÂ în absenǚa libertÂǚii economice. Separarea celor douÂ conduce, în orice sistem social ǘi
politic, la anularea ambelor ǘi deschide calea cea mai directÂ spre încÂlcarea drepturilor omului ǘi a libertÂǚilor
cetÂǚeneǘti.
Credem într-un sistem constituǚional democratic, bazat pe principiul separÂrii puterilor în stat ǘi pe votul liber
al cetÂǚenilor. Dezechilibrul puterilor, slÂbirea uneia sau alteia dintre instituǚiile fundamentale ale statului, încÂlcarea
principiilor transparenǚei în decizia ǘi acǚiunea instituǚiilor publice nu pot conduce decât spre forme inacceptabile de
corupǚie, de abuz ǘi limitare a libertÂǚilor individuale ǘi colective.
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Libertatea politicÂ, libertarea economicÂ, egalitatea de ǘanse ǘi libertatea fiecÂrui cetÂǚean de a acǚiona pentru

împlinirea idealurilor sale sunt temelia progresului într-o societate modernÂ. În absenǚa lor nu este posibilÂ dezvoltarea,
în consecinǚÂ nu poate fi garantatÂ securitatea fiecÂrei persoane în parte ǘi a societÂǚii în ansamblul sÂu.
Partidul Naǚional Liberal trebuie sÂ afirme ǘi sÂ acǚioneze constant pentru apÂrarea ǘi realizarea acestor
principii. Scopul nostru este de a transforma România într-o ǚarÂ în care cetÂǚenii îǘi pot împlini potenǚialul, în care le
sunt respectate ǘi rÂsplÂtite creativitatea, munca, responsabilitatea.
Statul nu este ǘi nu are dreptul sÂ se comporte ca un proprietar al talentului ǘi muncii cetÂǚenilor sÂi, ci trebuie
sÂ fie, înainte de toate, instrumentul afirmÂrii drepturilor acestora. Prin urmare, vom acǚiona constant prin politici
liberale în direcĢia limitÂrii intervenǚiei statului în societate ǘi economie, pentru un stat minimal, atât în sensul
restrângerii fiscalitÂǚii, cât ǘi în sensul combaterii fenomenului supra-reglementÂrii.
Prosperitatea ǘi siguranǚa cetÂǚenilor trebuie sÂ fie ǚinta politicii noastre. O ǚarÂ nu poate fi puternicÂ dacÂ
cetÂǚenii sÂi se aflÂ în suferinǚÂ ǘi nu poate sÂ ofere siguranǚÂ dacÂ nu are mijloace economice, sociale ǘi tehnologice.
Aceste mijloace vin în primul rând de la cetÂǚeni, dar numai în condiǚiile eliberÂrii energiei creative ǘi productive a
indivizilor angajaǚi în competiǚie liberÂ. Statul trebuie sÂ fie garantul corectitudinii ǘi egalitÂǚii de ǘanse în aceastÂ
competiǚie, nu administratorul resurselor ǘi al rezultatelor. Statul trebuie sÂ fie un partener care încurajeazÂ, nu unul
care sufocÂ.
Fiind liberali ne asumÂm nu numai principiile fundamentale ale doctrinei noastre, ci ǘi lecǚiile istorice ale
modernitÂǚii, care au demonstrat cÂ prosperitatea nu poate fi aǘezatÂ pe fundamente durabile decât în condiǚiile
acceptÂrii unei acǚiuni limitate a statului în economie ǘi societate. Guvernul trebuie sÂ se abĢinÂ de la consumarea
resurselor societÂĢii. Guvernul nu poate genera prosperitate. Guvernul poate fi doar un partener pentru stabilirea unui
cadru general sau specific care sÂ stimuleze, sÂ încurajeze cetÂĢenii sÂ se dezvolte Ği sÂ producÂ. Resursele de care
dispun cetÂǚenii, începând cu propriile talente, capacitatea creativÂ ǘi antreprenorialÂ ǘi continuând cu rezultatele
materiale ǘi simbolice ale muncii lor sunt instrumentele necesare procesului de obĢinere a prosperitÂǚii. Statul are
datoria de a sprijini acest proces fÂrÂ a-l sufoca prin exploatare sau control excesiv. Prosperitatea cetÂǚenilor este cea
care genereazÂ mijloacele prin care statul îǘi îndeplineǘte atribuǚiile sale fundamentale: asigurarea justiǚiei ǘi a
securitÂǚii individuale ǘi colective. Inhibarea mecanismelor de producere a prosperitÂǚii prin intervenǚii excesive în
economie ǘi societate, prin sufocarea iniǚiativei private ǘi a libertÂǚilor individuale, are drept consecinǚÂ slÂbirea
coeziunii ǘi pune în pericol securitatea socialÂ.
Istoria partidului nostru este istoria unui partid naǚional, care îǘi leagÂ numele de cele mai importante momente
ale constituirii Ği dezvoltÂrii statului român modern, de la cucerirea independenǚei de stat la unirea tuturor provinciilor
istorice româneǘti Ği pânÂ la integrarea în Uniunea EuropeanÂ. Generaǚia fondatorilor Partidului Naǚional Liberal ǘi cele
care i-au succedat au condus societatea româneascÂ în unele dintre cele mai dificile, dar Ği importante momente ale
istoriei sale moderne. Liberalii au avut un rol important în obǚinerea unora dintre cele mai valoroase victorii: unirea
Principatelor Române în 1859, adoptarea primei Constituǚii în 1866, rÂzboiul de IndependenǚÂ în 1877-1878, proclamarea
Regatului României în 1881, Primul rÂzboi mondial în 1916-1919, Marea Unire în 1918, adoptarea principiului votului
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universal în 1918, lÂrgirea democraǚiei româneǘti prin Constituǚia din 1923, reapropierea României de aliaǚii sÂi
occidentali dupÂ 1990, reactivarea ǘi accelerarea tratativelor pentru intrarea în NATO dupÂ 1999, intrarea României în
Uniunea EuropeanÂ în 2007. Erorile pe care le-am fÂcut nu trebuie uitate, dar au fost lecǚii din care partidul Ği noi am
învÂǚat, am crescut ǘi am revenit ca lideri de dreapta în viaǚa politicÂ a ǚÂrii. Cei 142 de ani ai istoriei noastre sunt mÂrturia
capacitÂǚii de reconstrucǚie pe care o avem ǘi mai ales a capacitÂǚii de a recâǘtiga încrederea oamenilor. AstÂzi avem
datoria sÂ regÂsim aceastÂ forǚÂ ǘi sÂ construim o Românie nouÂ, pentru generaǚiile viitoare.
Doctrina liberalÂ are o capacitate istoric doveditÂ de evoluǚie ǘi adaptare la provocÂrile timpului. Liberalismul
va fi întotdeauna actual deoarece libertatea va fi întotdeauna actualÂ.
Tocmai aceastÂ experienǚÂ ne aratÂ cÂ în cadrul Partidului Naǚional Liberal trebuie sÂ existe întotdeauna loc
pentru toate tendinǚele liberalismului, în spiritul democraǚiei de partid, dar ǘi pentru a întreǚine o dezbatere doctrinarÂ
vie, capacitatea de a rÂmâne mereu proaspÂt, mereu în ritmul vremurilor Ği al exigenĢelor societÂĢii. De asemenea,
dezbaterea Ği diversitatea care au caracterizat întotdeauna PNL, cu realitÂĢile Ği adaptÂrile specifice fiecÂrei perioade
istorice, au menĢinut resursa intelectualÂ în partid Ği au asigurat o direcǚie doctrinarÂ exprimatÂ cu predilecǚie în
politicile partidului.
Pentru a rÂspunde provocÂrilor lumii contemporane este nevoie de adaptabilitate, dar cu menĢinerea axului
central, acela al surselor liberalismului, al valorilor clasice care nu vor fi depÂĞite de trecerea timpului, fiind în strânsÂ
legÂturÂ cu nevoile umane fundamentale. SchimbÂrile tehnologice, presiunile asupra sistemului relaǚiilor
internaǚionale, fragilizarea echilibrului ecologic, criza de încredere în sistemul politic democratic vor produce inevitabile
schimbÂri în viitorul apropiat ǘi pe termen mediu, pe care nu le putem gestiona decât organizându-ne în jurul nucleului
de valori ǘi principii ale liberalismului clasic.
Ca parte a Partidului Popular European am preluat Ği acele valori ale conservatorismului, care vin în completarea
nucleului doctrinar liberal. AfirmÂm, aǘadar, preeminenǚa libertÂǚii ǘi respingem egalitarismul. ApÂrÂm drepturile civile
înaintea principiului puterii statului. ApÂrÂm drepturile omului, promovÂm principiile securitÂǚii sociale ǘi al echilibrului
între politicile ecologiste ǘi cele de dezvoltare. Respingem toate formele de populism. Ne afirmÂm ataǘamentul faǚÂ de
valorile patriotismului, dorim o Românie care îǘi respectÂ patrimoniul istoric ǘi care îǘi afirmÂ vitalitatea economicÂ,
socialÂ ǘi culturalÂ. Respingem derapajele naǚionalismului extremist.
Partidul Naǚional Liberal respectÂ ǘi susĢine valorile tradiǚionale ale poporului român: naǚiunea, credinǚa ǘi
familia.
Începând din anul 2013 Partidul Naǚional Liberal s-a angajat într-un proces de unificare ǘi redefinire a dreptei
politice din România ǘi conectare a sa la familia politicÂ europeanÂ care îi corespunde cel mai bine. DificultÂǚile
inevitabile ale unei astfel de construcǚii au indus o crizÂ de leadership Ği au slÂbit capacitatea de comunicare cu
electoratul. Astfel, în anul 2016, rezultatele electorale au fost mult mai modeste decât ceea ce Ği-a propus Ği meritÂ
Partidul NaĢional Liberal.
ĝansa noastrÂ este tocmai faptul cÂ, astÂzi, ne aflÂm în opoziǚie Ği, printr-o bunÂ coordonare internÂ, ne putem
consolida atât organizaĢional, cât ǘi din punct de vedere al percepĢiei pentru a ne reconecta cu nevoile, aĞteptÂrile Ği
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exigenĢele societÂĢii. Experienǚa acestor ani, poziǚia în care ne aflÂm astÂzi, semnalele, mesajele transmise de cÂtre
societatea în ansamblul sÂu, dar mai ales de cÂtre acea componentÂ dinamicÂ, maturÂ Ği educatÂ, care formeazÂ bazinul
electoral liberal trebuie recepĢionate, înĢelese Ği folosite pentru a genera o proiecĢie solidÂ, pe termen mediu Ği lung,
asupra viitorului ǚÂrii, un proiect sustenabil Ği rezonant cu societatea.
Modernitatea viitorului este deja aici ǘi se plaseazÂ la intersecǚia dintre valorile civice, noile tehnologii ale
informaǚiei ǘi comunicÂrii, afirmarea libertÂǚilor individuale ǘi o nouÂ filosofie a relaǚiei societÂǚii cu patrimoniul cultural
ǘi natural. Pentru prima oarÂ în istorie putem spune cÂ avem potenǚialul de a face sÂ funcǚioneze împreunÂ ǘi în mod
deplin principiile democraǚiei deliberative ǘi cele ale democraǚiei participative. Tehnologia ǘi noile realitÂǚi culturale
prefigureazÂ evoluǚii în sensul constituirii unui veritabil polis modern, în care deliberarea devine tot mai democraticÂ,
iar implicit democraǚia mai participativÂ. AceastÂ nouÂ culturÂ civicÂ ǘi politicÂ nu mai acceptÂ monopolizarea puterii în
limitele unei clase politice restrânse ǘi nici formularea politicilor exclusiv de sus în jos. CetÂǚenii au dorinǚa ǘi mijloacele
de a participa la conducerea societÂǚii, aǘadar un partid politic empatic Ği proactiv trebuie sÂ acǚioneze în parteneriat cu
ei.
Societatea participativÂ este societatea democraticÂ a viitorului, iar Partidul Naǚional Liberal trebuie sÂ
reflecteze asupra ei ca proiect pentru o naǚiune angajatÂ, dar responsabilÂ. Este datoria noastrÂ sÂ suĢinem evoluĢia
democraĢiei Ği în acelaĞi timp sÂ nu permitem ca acest proiect emergent sÂ derapeze spre variate forme de extremism.
DemocraĢia participativÂ, democraĢia viitorului, trebuie sÂ pÂstreze Ği principliile democraǚiei liberale.

II. TRANSFORMAREA ÎN BINE A PARTIDULUI NAġIONAL LIBERAL
LIDERI, NU ĝEFI
Partidul NaĢional Liberal are nevoie, la toate nivelele, de lideri, nu de Ğefi. Liderul este omul care inspira, care
indicÂ direcĢia Ği îi convinge pe oameni sÂ îl urmeze pentru cÂ dÂ încredere Ği energie grupului. ĝeful, în schimb, este
doar un om numit, aflat conjuctural într-o poziĢie superioarÂ ierarhic, fÂrÂ a fi câĞtigat aprecierea Ği susĢinerea grupului.
ExistÂ foarte multe diferenĢe între modul de conducere al liderilor Ği modul de conducere al Ğefilor. Liderul
conduce prin încredere Ği validare, Ğeful conduce prin teamÂ. Liderul conduce prin puterea exemplului, în timp ce Ğeful
conduce prin ordine. Liderul ascultÂ Ği doreĞte sÂ înĢeleagÂ, Ğeful doar vorbeĞte. Liderul îndrumÂ, Ğeful criticÂ. Liderul
îĞi asumÂ, Ğeful cautÂ vinovaĢii. Liderul urmÂreĞte binele oamenilor, Ğeful urmÂreĞte în primul rând binele sÂu.
Partidele politice sunt grupuri de adeziune în care oamenii vin din proprie iniĢiativÂ, fÂrÂ a fi recompensaĢi
material, în care motivaĢiile implicÂrii sunt diferite de cele din cadrul instituĢiilor sau companiilor. PerformanĢa
organizaĢiilor politice depinde, în cea mai mare masurÂ, de numÂrul Ği calitatea oamenilor care le formeazÂ, de
activismul lor, de ideile, energia Ği timpul pe care îl dedicÂ organizaĢiei, dar mai ales de calitatea Ği tipul conducÂtorilor.
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DESÁVÂRĝIREA FUZIUNII
Unitatea partidului este fundamentalÂ în atingerea obiectivelor stabilite. Pentru ca ea sÂ devinÂ realitate,
trebuie sÂ disparÂ etichetarea Ği discriminarea între membrii PNL. ToĢi suntem membri ai Partidului NaĢional Liberal,
egali în drepturi Ği obligaĢii. ToĢi împÂrtÂĞim valori, principii Ği idealuri comune. ToĢi urmÂrim acelaĞi obiectiv, de a face
din Partidul NaĢional Liberal cea mai importantÂ forĢÂ politicÂ din ĢarÂ, liderul modernizÂrii, progresului Ği dezvoltÂrii
României.
Fiecare membru al partidului va fi apreciat nu în funcĢie de partidul din care a provenit, ci în funcĢie de calitatea
sa umanÂ, de implicarea în viaĢa partidului, de competenĢele pe care le deĢine, de rezultatele în activitate, de gradul de
încredere de care se bucurÂ în partid Ği în afara partidului.
Despre fuziunea celor douÂ mari partide, PNL si PDL, se va mai discuta doar la trecut, ca despre un moment
politic istoric, când douÂ forĢe politice de dreapta s-au unit pentru a împiedica acapararea întregii Românii de cÂtre PSD.
Fuziunea trebuie înĢeleasÂ ca un proiect de succes, care a oferit României echilibrul instituĢional atât de necesar, prin
alegerea primului preĞedinte liberal, în contextul unui Parlament Ği al unui Guvern controlate autoritar de cÂtre PSD.
Fuziunea reprezintÂ fundamentul politic Ği garanĢia cÂ existÂ o forĢÂ politicÂ capabilÂ sÂ se lupte pe picior de
egalitate cu stânga tributarÂ trecutului comunist.

O REALÁ DEMOCRAġIE ÎN PARTID
Partidele politice sunt indispensabile oricÂrei forme de democraĢie. Pluralismul politic este o garanĢie necesarÂ,
dar nu suficientÂ, pentru o societate democraticÂ. Partidul NaĢional Liberal are misiunea de a fi un aparÂtor al
democraĢiei în România, dar exerciĢiul democratic trebuie sÂ fie funcĢional mai întâi în interiorul partidului.
Deciziile partidului nu mai trebuie luate în cercuri restrânse de grupuri nelegitime, ci de organismele statutare
ale partidului, dupÂ o largÂ Ği prealabilÂ consultare a bazei partidului. Dezbaterea este singura cale normalÂ care poate
sÂ conducÂ la decizii conforme cu voinĢa realÂ a membrilor. În deciziile importante la nivel local, judeĢean sau naĢional,
reprezentanĢii PNL în cadrul autoritÂĢilor trebuie sÂ statueze un mecanism de consultare a cetÂĢenilor, prealabil luÂrii
deciziilor în partid.
Libertatea de exprimare în interiorul partidului va fi garantatÂ. Delictul de opinie va fi radiat din viaĢa internÂ a
partidului. Niciun membru al PNL, care îĞi exprimÂ opinia Ği votul, în interiorul partidului, chiar dacÂ acestea sunt diferite
de opinia liderului, nu va avea de suferit.
OricÂrui membru al PNL i se va garanta dreptul de a alege Ği de a fi ales, dreptul de a candida pentru funcĢii
publice, dreptul de a face o carierÂ politicÂ bazatÂ pe competenĢÂ, efort Ği rezultate. InstituĢia votului secret va fi
respectatÂ cu stricteĢe, iar “controlorii de voturi” vor dispÂrea din viaĢa internÂ a partidului.
De asemenea, din viaĢa partidului vor dispÂrea interimatele prelungi numite de cÂtre conducerea centralÂ. La
orice vacantare a unei conduceri, se vor organiza alegeri democratice în cel mai scurt timp posibil pentru ocuparea
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funcĢiei de preĞedinte sau a altor funcĢii de conducere vacante. Alegerile interne în partid sau alegerile pentru
desemnarea reprezentanĢilor PNL în diferite funcĢii de demnitate vor fi organizate cu respectarea strictÂ a exigenĢelor
democratice. Manipularea normei de reprezentare, selectarea dupÂ preferinĢe sau criterii personale a delegaĢilor,
încÂlcarea secretului votului, împiedicarea reprezentÂrii organizaĢiilor incomode, manipularea bazelor de date cu
membri nu vor mai fi tolerate.

STATUTUL ĝI REGULAMENTELE: LITERÁ DE LEGE
De prea multe ori, în ultimii ani, statutul a fost pus între paranteze. Acest lucru a generat multe decizii eronate,
care au afectat imaginea Ği credibilitatea partidului, au produs nedreptÂĢi multor membri ai PNL, au generat o atmosferÂ
de neîncredere Ği nemulĢumire Ği, în ultimÂ instanĢÂ, a creat o prÂpastie între conducere Ği baza partidului.
Fiecare nou membru al PNL va primi la înscriere un exemplar din statut Ği regulamente pentru a-Ği cunoaĞte
drepturile Ği pentru a putea sÂ Ği le exercite. Conducerea PNL va fi un garant al respectÂrii statutului Ği va sancĢiona orice
încÂlcare a acestuia, indiferent cine o comite.
Statutul va fi îmbunÂtÂĢit de o nouÂ comisie de statut, în urma unui audit organizaĢional Ği a unei ample
dezbateri în partid. ModificÂrile vor urmÂri creĞterea democraĢiei în partid, garantarea drepturilor membrilor, proceduri
Ği criterii clare pentru selecĢie, organizarea mai bunÂ a partidului, îmbunÂtÂĢirea activitÂĢii comisiilor de specialitate etc.

CARIERE POLITICE BAZATE DOAR PE COMPETENġÁ, EFORT, REZULTATE
Promovarea la "excepĢional", aducerea traseiĞtilor pe final de mandat, apariĢia de "prospÂturi" din afara
partidului la momentul întocmirii listelor cu candidaĢi, trimiterea de la centru a unor candidaĢi de tip “AgamiĢÂ
Dandanache”, numirea sau susĢinerea de demnitari strÂini partidului sunt practici care vor dispÂrea din viaĢa PNL.
Resursa umanÂ internÂ trebuie cultivatÂ, fidelizatÂ Ği dezvoltatÂ.
Orice membru al PNL are dreptul la o carierÂ politicÂ în partid care sÂ reflecte experienĢa dobânditÂ, nivelul de
implicare in viaĢa partidului, evoluĢia profesionalÂ Ği politicÂ, notorietatea Ği încrederea de care se bucurÂ.
SelecĢia în partid pentru ocuparea diferitelor poziĢii publice se va face în toate cazurile printr-o procedurÂ
transparentÂ Ği pe baza unor criterii obiective. OdatÂ cu înscrierea în partid, fiecare membru are dreptul sÂ i se
evidenĢieze activitÂĢile la care participÂ, contribuĢia personalÂ adusÂ pentru atingerea obiectivelor partidului,
participarea la elaborarea programelor, documentelor de poziĢie, a politicilor sectoriale, implicarea în susĢinerea
campaniilor PNL. În luarea deciziilor de desemnare a membrilor pentru ocuparea funcĢiilor publice, evaluarea
candidaĢilor se va face Ģinând cont în primul rând de istoricul activitÂĢii fiecÂruia.

COMUNICÁM MAI BINE
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ÎmbunÂtÂĢirea comunicÂrii în interiorul partidului reprezintÂ un obiectiv foarte important al nostru. CreĞterea

coeziunii partidului, îmbunÂĢirea mecanismelor decizionale, generalizarea experienĢelor pozitive, dezvoltarea
conĞtiinĢei de apartenenĢÂ la acest partid nu pot fi realizate decât prin intensificarea comunicÂrii pe orizontalÂ Ği pe
verticalÂ, atât de sus în jos, cât Ği de jos în sus.
Obiectivul imediat al viitoarei conduceri este realizarea unei platforme de comunicare Ği consultare online, la
care va avea acces orice membru al PNL. AceastÂ platformÂ va permite accesul membrilor la toate informaĢiile importante
din viaĢa partidului, decizii ale organismelor de conducere de la toate nivelele, poziĢii publice ale partidului, voturile date
de parlamentarii PNL, de grupurile de consilieri locali Ği judeĢeni, documente politice, programe sectoriale, etc. În cadrul
acestei platforme va fi asiguratÂ comunicarea între membrii comisiilor de specialitate din cadrul partidului, pentru a
putea dezbate rapid, de la distanĢÂ, diferitele poziĢii ale partidului pe diferite domenii.
Platforma de comunicare va servi pentru consultarea periodicÂ a tuturor membrilor PNL (consultÂri de tip
referendum) pe teme importante din viaĢa publicÂ, pentru evaluarea comunicatorilor PNL de cÂtre membri, pentru
comunicarea pe orizontalÂ între membrii partidului Ği va putea fi folositÂ ca o interfaĢÂ a comunicÂrii partidului cu
societatea.
Liderii partidului de la nivel local, judeĢean Ği naĢional trebuie sÂ fie accesibili membrilor de partid. AceĞtia vor
aloca timp comunicÂrii cu membrii, vor fi receptivi la propunerile formulate, vor informa membrii PNL în privinĢa activitÂĢii
conducerii, vor organiza lunar întâlniri cu membrii partidului. Consilierii locali, consilierii judeĢeni, parlamentarii au
obligaĢia de a se consulta periodic cu membrii PNL, de a îi informa privitor la activitatea desfÂĞuratÂ, de a prelua
iniĢitative Ği propuneri benefice formulate de aceĞtia.
Între diferitele organizaĢii locale, respectiv judeĢene, va fi dezvoltat un mecanism de comunicare pe orizontalÂ
pentru cunoaĞterea mai bunÂ între membrii Ği liderii partidului la nivel local si judeĢean, pentru schimburi de experienĢÂ,
pentru generalizarea bunelor practici.

CONDUCEREA PNL ALÁTURI DE PRIMARII LIBERALI
Primarii Partidului NaĢional Liberal reprezintÂ cartea de vizitÂ a PNL în localitÂĢile pe care le conduc Ği nu numai.
Cu cât performanĢa primarilor este mai bunÂ, cu atât imaginea partidului are de câĞtigat. Din acest motiv, conducerea
naĢionalÂ va acorda prioritate susĢinerii primarilor.
În cadrul secretariatului general va fi înfiinĢat un departament special pentru relaĢia cu reprezentanĢii PNL în
administraĢia localÂ, care va avea rolul de suport al primarilor în probleme de naturÂ legislativÂ (va prelua Ği va transmite
grupurilor parlamentare propunerile de modificari legislative susĢinute de primari), în susĢinerea demersurilor primarilor
liberali pe lângÂ administraĢia centralÂ, în diseminarea rapidÂ a informaĢiilor utile, în demersurile de obĢinere de
finanĢÂri pentru proiecte de investiĢii locale, în acordarea de asistenĢÂ de specialitate, în apÂrarea primarilor liberali
contra abuzurilor administraĢiei centrale.
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Liderii partidului vor fi prezenĢi alÂturi de primari la evenimente importante din viaĢa localitÂĢii Ği în campaniile

electorale, mai ales în cele de alegeri locale. Comunicatorii partidului vor susĢine în mass-media exemple de realizÂri ale
primarilor liberali, vor lua apÂrarea primarilor atacaĢi pe nedrept, vor face campanie pentru modificÂrile legislative
necesare îmbunÂtÂĢirii activitÂĢii administraĢiei locale susĢinute de aleĞii locali liberali, vor fructifica performanĢele reale
ale primarilor liberali pentru a îmbunÂtÂĢi imaginea PNL.
Primarii vor fi consultaĢi Ği se va Ģine cont de punctul lor de vedere în toate deciziile importante ale partidului.
Liga AleĞilor Locali va deveni un for cu greutate în viaĢa partidului, atât la nivel judeĢean, cât Ği la nivel naĢional.

ORGANIZAREA GRUPURILOR DE CONSILIERI
În localitÂĢile, respectiv judeĢele, în care suntem în opoziĢie, grupurile de consilieri vor fi organizate pentru a
permite realizarea unei opoziĢii eficiente Ği transmiterea poziĢiei PNL faĢÂ de diferitele decizii ale autoritÂĢilor locale care
afecteazÂ viaĢa comunitÂĢii.
Deciziile privind poziĢiile politice ale grupurilor de consilieri vor fi luate în cadrul unor ĞedinĢe pregÂtitoare. La
fiecare punct important pe ordinea de zi trebuie sÂ existe un raportor care propune poziĢia grupului, iar decizia privind
poziĢionarea faĢÂ de proiectele de pe ordinea de zi se ia de cÂtre tot grupul. Pentru deciziile cu puternic impact politic,
în cazul în care nu existÂ un punct de vedere unitar, deciziile se iau în Birourile politice locale sau judeĢene, dupÂ caz.
De asemenea, se va instituĢionaliza un mecanism de consultare prealabilÂ a cetÂĢenilor interesaĢi sau afectaĢi de
diferitele proiecte de hotÂrâri, pentru ca poziĢia partidului sÂ fie în rezonanĢÂ cu interesele Ği aspiraĢiile legitime ale
acestora.
PoziĢiile PNL trebuie susĢinute argumentat Ği profesionist, atât în comisii cât Ği în plen, de cÂtre consilierii noĞtri
care sunt specialiĞti în domeniile aflate în dezbatere. Vocea liberalÂ trebuie sÂ fie auzitÂ în fiecare comunitate localÂ, fie
prin intermediul mass-media, fie prin informÂri periodice fÂcute de conducerile locale sau judeĢene ale PNL cÂtre cetÂĢeni
(direct, prin adunÂri publice, online, prin reĢelele de socializare).

INVESTIM ÎN RESURSA UMANÁ
Cea mai importantÂ resursÂ a unui partid este resursa umanÂ. Partidul NaĢional Liberal beneficiazÂ de avantajul
evident de a avea membri de cea mai bunÂ calitate, fiind atractiv Ği pentru oamenii cu pregÂtire Ği statut social din
societate. Chiar dacÂ din punct de vedere profesional, al educaĢiei, al caracterului, al statutului social, membrii PNL au
un nivel ridicat, activitatea politicÂ presupune acumularea de cunoĞtinĢe, formarea de deprinderi, câĞtigarea de abilitÂĢi
specifice care pot fi dobândite mai uĞor în cadrul unor programe de instruire.
În urma unui audit organizaĢional, de preferinĢÂ extern, trebuie evaluat necesarul de training al partidului la
toate nivelele. Anual, conducerea partidului trebuie sÂ aprobe programele de instruire pe care le realizeazÂ partidul
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pentru membrii sÂi. În cadrul programului anual este necesarÂ definirea domeniilor în care se realizeazÂ instruirea
(management organizaĢional, comunicare, leadership, debating, retorica, managementul timpului, elaborarea Ği
implementarea de strategii politice, managementul proiectelor, conducerea campaniilor electorale, coordonarea
voluntarilor etc.), categoriile de beneficiari, furnizorii de training Ği toate celelalte elemente.
Orice membru al partidului, care doreĞte sÂ îĞi construiascÂ o cariera politicÂ serioasÂ, poate solicita înscrierea
în programele de training pe domeniile pentru care le doreĞte sÂ se perfecĢioneze. Acceptarea în programele de trainig
se va face pe baza unei evaluÂri obiective a fiecÂrui candidat. Membrii PNL, care au beneficiat de programe de pregÂtire,
trebuie implicaĢi în activitÂĢi, proiecte, programe ale partidului pe poziĢii conforme cu domeniile în care au fost pregÂtiĢi
pentru a putea fructifica în beneficiul organizaĢiei cunoĞtinĢele Ği abilitÂĢile dobândite. ParticipanĢii la modulele de
training trebuie sÂ rÂmânÂ în legÂturÂ Ği sÂ comunice periodic pentru a îĞi împÂrtÂĞi modul în care reuĞesc sÂ aplice în
practicÂ cele învÂĢate.

REVITALIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
Printre motivele principale pentru care membrii PNL Ği-au diminuat activitatea în comisiile de specialitate,
semnificative sunt: neluarea în considerare de cÂtre conducerea partidului a documentelor de poziĢii, a proiectelor
susĢinute de cÂtre comisii; neluarea în considerare a membrilor activi din comisii la numirea în funcĢii publice atunci
când partidul este la guvernare; trecerea între paranteze a activitÂĢii membrilor PNL în comisiile de specialitate în
stabilirea criteriilor pentru desemnarea candidaĢilor pentru diferite funcĢii eligibile.
Comisiile de specialitate vor reprezenta o preocupare de capÂtâi a conducerii PNL. Comisiile vor grupa toĢi
specialiĞtii de valoare din partid pe fiecare domeniu. În cadrul comisiilor vom urmÂri atragerea Ği a unor experĢi din afara
partidului care doresc sÂ îĞi aducÂ contribuĢia la elaborarea politicilor publice,a programelor,a proiectelor de legi sau a
documentelor de poziĢie ale partidului.
Participarea la activitatea comisiilor, la elaborarea programelor sectoriale, va reprezenta condiĢia obligatorie
pentru orice membru care doreĞte sÂ ocupe o funcĢie publicÂ în domeniul de activitate în care contribuie. Comunicatorii
partidului specializaĢi pe domenii vor fi selectaĢi dintre membrii cu cea mai prolificÂ activitate. În elaborarea deciziilor
politice ale partidului, conducerea va Ģine cont de punctele de vedere exprimate de comisii.

DEZVOLTAREA ÎN PLAN ORGANIZAġIONAL
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Partidul NaĢional Liberal este dezvoltat astÂzi inegal în teritoriu. Avem organizaĢii performante, care câĞtigÂ

alegerile în mod constant, care sunt o prezenĢÂ constantÂ Ği beneficÂ în viaĢa comunitÂĢii, dar avem încÂ foarte multe
organizaĢii mediocre, slabe numeric Ği calitativ, care nu reuseĞc sÂ depÂĞeascÂ 10-15 % în alegeri.
PNL trebuie sÂ se batÂ în fiecare localitate pentru a câĞtiga alegerile. În toate organizaĢiile locale Ği în cele de
secĢii de votare trebuie atraĞi în partid oameni noi, care se bucurÂ de respect Ği încredere în comunitate. OrganizaĢiile
trebuie sÂ înceapÂ sÂ funcĢioneze instituĢional, sÂ se întruneascÂ periodic, sÂ desfÂĞoare acĢiuni ritmice, sÂ fie prezente
în viaĢa localitÂĢii, sÂ transmitÂ mesajele partidului, sÂ aibÂ iniĢiative Ği proiecte care pot aduce beneficii locuitorilor.
Conducerile judeĢene trebuie sÂ se implice activ în întÂrirea organizaĢiilor locale care nu au performanĢÂ, iar acolo unde
este cazul sÂ ia toate mÂsurile statutare care se impun.
Toate organizaĢiile locale ale partidului vor avea obligaĢia de a avea sedii de partid, cu program de lucru cu
publicul, cu program de audienĢe ale liderilor Ği aleĞilor locali, care sÂ devinÂ un spaĢiu public de intâlniri Ği dezbateri.
Grija faĢÂ de membrii PNL, respectul liderilor faĢÂ de baza partidului, aprecierea oricÂrui efort depus de orice
membru pentru binele partidului, preocuparea faĢÂ de integrarea noilor membri înscriĞi în partid, ascultarea Ği preluarea
ideilor bune venite de la membri vor deveni regulÂ în partid.

PREGÁTIREA DIN TIMP A ALEGERILOR
Pentru îmbunÂtÂĢirea rezultatelor partidului în alegeri, conducerile partidului la toate nivelele vor acĢiona din
vreme pentru pregÂtirea campaniei electorale. CandidaĢii vor fi selectaĢi din timp Ği vor fi sprijiniĢi pentru creĞterea
notorietÂĢii Ği a încrederii prin implicare în viaĢa publicÂ. CandidaĢii vor fi pregÂtiĢi pentru a face faĢÂ exigenĢelor impuse
de funcĢia pentru care urmeazÂ sÂ candideze.
Conducerile partidului, grupurile de consilieri, membrii partidului trebuie sÂ fie activi în viaĢa comunitÂĢilor, sÂ
serveascÂ interesul public, sÂ aibÂ iniĢiative Ği proiecte cu impact favorabil, sÂ caute sÂ atragÂ în partid oameni valoroĞi
din comunitate în intervalul dintre alegeri.
Infrastructura de campanie, echipa de campanie, reĢeaua electoralÂ, canalele de transmitere a mesajelor,
recrutarea Ği instruirea voluntarilor, pregÂtirea candidaĢilor sunt activitÂĢi care trebuie începute cu mult timp înainte de
startul oficial al campaniei.

POLITICA ALTFEL
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SÂnÂtatea unei democraĢii depinde, în cea mai mare mÂsurÂ, de încrederea cetÂĢenilor în reprezentanĢii lor

aleĞi. AceastÂ încredere a fost zdruncinatÂ serios de-a lungul perioadei de tranziĢie datoritÂ unor practici Ği
comportamente condamnate de cÂtre cetÂĢeni, practici specifice multor politicieni. AceĞtia, odatÂ ajunĞi la putere, au
devenit aroganĢi Ği suficienĢi Ği inaccesibili alegÂtorilor. ĝi-au încÂlcat promisiunile electorale, în loc de realizari concrete
au servit oamenilor iluzii propagandistice, iar mulĢi s-au îmbogÂĢit profitând de funcĢiile publice deĢinute.
Partidul NaĢional Liberal trebuie sÂ formeze caractere, oameni politici dedicaĢi interesului public, oameni de
stat, cu curaj Ği viziune, care sÂ se lupte pentru interesele fundamentale ale naĢiunii române.
Tiparul politicianului arogant, certat cu adevÂrul, cu tupeu în loc de curaj, care recitÂ poezii din punctajele
partidului, cu informaĢii culese din zbor în detrimentul culturii Ği al documentarii solide, care închide uĞile biroului
pentru oameni Ği rÂspunde la telefon selectiv, care, în loc de argumente, foloseĞte agresivitatea de limbaj, care nu ia
pulsul strÂzii Ği Ğtie sÂ umble doar în limuzine cu geamuri fumurii, nu va mai avea loc în PNL.
Modestia, bunul simĢ, decenĢa, onestitatea, empatia, corectitudinea, competenĢa sunt trÂsÂturi care trebuie sÂ
caracterizeze oamenii politici ridicaĢi dintre liberali. Politica nu trebuie conceputÂ în afara moralitaĢii. Oamenii politici
trebuie sÂ devinÂ modele de conduitÂ socialÂ.
Trebuie sÂ revenim la exigenĢele stabilite de mai marii noĞtri înaintaĞi, precum Ion I.C. BrÂtianu, care a definit
Ğtacheta sub care nu ne este permis sÂ coborâm în activitatea noastrÂ politicÂ: "Cei mai mulĢi îĞi inchipuie cÂ politica

este un fel de distracĢie cu foloase Ği onoruri. Politica este ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viaĢa Ği viitorul ĢÂrii tale
(...) pentru un om iubitor de ĢarÂ Ği conĞtient de rÂspunderile sale, politica este un Ğir neîntrerupt de griji Ği jertfe, un
drum pe care eĞti sortit sÂ culegi mai multÂ nedreptate decât rÂsplatÂ".

III. PROIECTUL NOSTRU PENTRU ROMÂNIA.
3.1. O societate prosperÂ
3.1.1. Obiective ǘi mÂsuri pentru o economie competitivÂ
O economie liberalÂ asigurÂ ǘanse egale ǘi dezvoltare economicÂ sÂnÂtoasÂ prin promovarea liberei iniǚiative
ǘi limitarea intervenǚiei statului. Într-o economie liberalÂ, statul este arbitru ǘi nu alege „învingÂtorii” din economie.
Principiile liberale au asigurat prosperitate tuturor celor care au avut curajul sÂ ǘi le asume.
Motorul unei economii competitive îl reprezintÂ investiǚiile în sectorul privat. Veniturile bugetare nu pot creǘte
prin mÂrirea artificialÂ a salariilor în sectorul public. Companiile private care contribuie la creǘterea economicÂ trebuie
sÂ se dezvolte printr-un tratament egal ǘi transparent, nu artificial, prin decizii administrative care sÂ le favorizeze pe
unele în detrimentul altora.
Privatizarea ǘi reorganizarea companiilor de stat rÂmâne un obiectiv al politicii liberale, principalele ǚinte fiind:
Moǚiunea LUDOVIC ORBAN



Congresul Partidului Naǚional Liberal din 17 iunie 2017 - Bucureǘti

11



PARTIDUL NAǙIONAL LIBERAL
FORǙA DREPTEI
• Creǘterea rolului sectorului privat în economie prin privatizarea sau administrarea privatÂ a companiilor de stat;
• Listarea pe bursÂ a tuturor companiilor la care statul este acǚionar;
• Restructurarea companiilor care înregistreazÂ pierderi ǘi eliminarea subvenǚiilor implicite;
• Dezvoltarea Bursei de Valori Bucureǘti ǘi trecerea de la statutul de piaǚa de frontierÂ la statutul de piaǚÂ
emergentÂ, asemenea celorlalte burse de valori din Centrul ǘi Estul UE. Creǘterea gradului de lichiditate al pieǚei
de capital, inclusiv prin privatizare pe bursÂ;
• Încurajarea apariǚiei ǘi dezvoltÂrii fondurilor de investiǚie româneǘti.

3.1.2. Mai multe oportunitÂǚi, mai multÂ libertate economicÂ
O economie dinamicÂ ǘi orientatÂ spre creǘtere are nevoie de un climat favorabil investiǚiilor ǘi afacerilor.
Acestea sunt atât surse de finanǚare pentru politicile sociale, culturale ǘi de mediu, cât ǘi singura soluǚie durabilÂ pentru
crearea oportunitÂǚilor de muncÂ ǘi dezvoltare profesionalÂ ale cetÂǚenilor, pentru o economie cu impact pozitiv asupra
veniturilor individuale ǘi familiale, o economie capabilÂ sÂ susǚinÂ un sistem democratic ǘi sÂ asigure egalitatea de
ǘanse.
Sistemul de taxare a activitÂǚii economice ǘi a veniturilor este instrumentul cu cel mai mare impact pe care îl
are la dispoziǚie statul. Liberalii considerÂ cÂ o politicÂ fiscalÂ pro-creǘtere este nu numai calea practicÂ prin care este
favorizatÂ prosperitatea economicÂ, ci ǘi o obligaǚie moralÂ imperativÂ. Un sistem de taxare împovÂrÂtor ǘi o economie
supra-reglementatÂ conduc la sufocarea creǘterii economice, la diminuarea oportunitÂǚilor ǘi afecteazÂ dreptul fiecÂrui
cetÂǚean la dezvoltare personalÂ ǘi securitate economicÂ.
Politica PNL va aplica urmÂtoarele principii pentru a reforma relaǚia statului cu economia:
A. Sistem fiscal prietenos
• Legislaǚia fiscalÂ trebuie simplificatÂ drastic, iar nivelul taxelor ǘi al costurilor cu forǚa de muncÂ redus. Cota
unicÂ trebuie generalizatÂ pentru toatÂ economia. Ancorarea conformÂrii voluntare printr-o abordare
preventivÂ, prin servicii de asistenǚÂ oferite contribuabililor. Reducerea timpului necesar pentru rambursarea
TVA.
B. PoliticÂ fiscal-bugetarÂ responsabilÂ
• Politica fiscal-bugetarÂ definitÂ pe baza principiilor de responsabilitate, transparenǚÂ, eficientÂ Ği echitate între
generaĢii;
• Aplicarea efectivÂ a principiilor bugetului multianual ǘi monitorizarea creditelor de angajament;
• Stabilirea unui raport ǚintÂ de salariaǚi în sectorul public de maxim 20% din numÂrul total de salariaǚi din
economie;
• Alocarea resurselor publice cÂtre investiǚii importante vitale pentru asigurarea dezvoltÂrii României;
• Prioritizarea investiǚiilor publice pe baza principiului „best value for money”;
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• Utilizarea parteneriatelor publice private (PPP) în realizarea investiǚiilor pentru care nu existÂ suficiente resurse
publice;
• Reforma sistemului de pensii ǘi de sÂnÂtate prin creǘterea ponderii sectorului privat. Un sistem de pensii
sustenabil pe termen lung prin creǘterea ponderii salariaǚilor în populaǚia activÂ.
C. Reglementarea non-invazivÂ a pieǚelor:
• Maxim 5 autorizÂri pentru activitate economicÂ în România;
• Reevaluarea programelor intervenǚioniste ale guvernului;
• Supravegherea independentÂ a sectorului bancar ǘi financiar;
• Reglementarea activitÂǚilor economice cu regim de monopol.

3.1.3. Resurse ǘi creǘtere durabilÂ: agriculturÂ, transport, energie, industrie IT&C
Creǘterea economicÂ, exploatarea raǚionalÂ a resurselor ǘi utilizarea lor în beneficiul societÂǚii româneǘti sunt
esenǚiale pentru economia ǚÂrii noastre. Pornind de la realitÂǚile economiei româneǘti de astÂzi ǘi de la prognozele
privind evoluǚia economiei mondiale, domeniile-cheie vizate de o nouÂ concepǚie liberalÂ româneascÂ sunt: agricultura,
transporturile, energia Ği industria IT&C. Toate sunt susceptibile de îmbunÂtÂǚiri substanǚiale ǘi au impact în câteva
direcǚii esenǚiale:
• Reindustrializarea, dezvoltarea ǘi modernizarea economiei;
• Constituirea unei societÂǚi prospere prin sporirea oportunitÂǚilor ǘi a veniturilor individuale ǘi familiale ale
cetÂǚenilor;
• Asigurarea sÂnÂtÂǚii ǘi securitÂǚii cadrului de viaǚÂ pentru cetÂǚenii României;
• Valorificarea resurselor interne în beneficiul societÂǚii româneǘti;
• Deschiderea de oportunitÂǚi pentru alte domenii economice, care depind de o infrastructurÂ sÂnÂtoasÂ:
industria, turismul, comerǚul.

A. Agricultura – resursÂ economicÂ ǘi generator de creǘtere durabilÂ
Prin doctrinÂ, PNL respectÂ mediul de afaceri, oamenii care produc ǘi care creeazÂ locuri de muncÂ în România,
considerând cÂ ǚara trÂieǘte în primul rând datoritÂ lor. Cu 60% contribuǚie româneascÂ în capitalul investit, industria
alimentarÂ (bazatÂ în primul rând pe o materie primÂ autohtonÂ) aduce de douÂ ori mai multÂ valoare brutÂ adÂugatÂ
comparativ cu industria auto româneascÂ, la fiecare euro investit.
În contextul competiǚiei internaǚionale acerbe pentru resurse, inclusiv pentru resurse alimentare, agricultura ǘi
industria asociatÂ ei ne provoacÂ la un “pariu” decisiv, de rezultatul cÂruia depinde nu numai bunÂstarea, ci ǘi
securitatea alimentarÂ a societÂǚii noastre.
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Obiective ǘi mÂsuri:
• Sprijinirea micilor producÂtori din agriculturÂ ǘi industria alimentarÂ:
o Procesarea materiilor prime din agriculturÂ prin implicarea ǘi încurajarea fermierilor din sectorul vegetal ǘi
zootehnic sÂ investeascÂ în industria alimentarÂ din ǚarÂ reprezintÂ un motor sigur pentru o dezvoltare durabilÂ
a agriculturii româneǘti. România va primi subvenǚii ǘi investiǚii de 22 mld. euro prin programele de dezvoltare
ruralÂ pânÂ în 2022. Trebuie sÂ încurajÂm fermierii ǘi capitalul autohton sÂ valorifice superior materia primÂ
obǚinutÂ.
• MÂsuri economice rapide pentru absorbǚia fondurilor europene:
o Garanǚii de stat pentru credite ǘi subvenǚionarea dobânzii în sectoarele restante;
o Crearea unui mecanism legal prin care, în baza unei înǚelegeri anterioare între vânzÂtor ǘi cumpÂrÂtor, Agenǚia
Domeniilor Statului cumpÂrÂ terenul ǘi îl revinde cumpÂrÂtorului în condiǚii avantajoase, cu dobândÂ de refinanǚare
a BNR, cumpÂrÂtorul girând cu terenul;
o Aplicarea prevederilor legii cooperativelor agricole votatÂ în 2016 referitoare la scutirea de impozit pe profit timp
de 5 ani pentru toate formele de asociere care proceseazÂ superior materia primÂ din agriculturÂ;
o Neimpozitarea subvenǚiilor europene. Impozitul a fost introdus în 2009-2010 pe fond de crizÂ;
o Înlocuirea actualului sistem de rambursare a accizei pe motorinÂ pentru agriculturÂ cu un mecanism prin care
fermierii sÂ nu mai plÂteascÂ acciza la pompÂ;
o Aplicarea prevederilor Legii 150/2016 privind comercializarea produselor agro-alimentare.

B. Reǚeaua de transport
Infrastructura de transport constituie armÂtura pe care construieǘti un stat dezvoltat ǘi asiguri bunÂstarea
cetÂǚenilor. InvestiĢiile urmeazÂ infrastructura. Industria, turismul, comerǚul Ği procesul de reindustrializare a ĢÂrii sunt
dependente de calitatea infrastructurii din transport. Acest sector esenĢial are nevoie de gândire strategicÂ, voinǚÂ
politicÂ ǘi simplificarea procedurilor pentru proiecte ǘi investiǚii.
Obiective ǘi mÂsuri:
• Conectarea reǚelei naǚionale de transport la reǚeaua europeanÂ - scoaterea României din izolare;
• Legarea tuturor regiunilor ĢÂrii la reĢeaua europeanÂ de autostrÂzi;
• Creǘterea capacitÂǚii administrative ǘi profesionalizarea resursei umane;
• ÎmbunÂtÂǚirea mobilitÂǚii urbane ǘi a accesibilitÂǚii cetÂǚenilor la reǚeaua secundarÂ ǘi terǚiarÂ de transport;
• Prioritizarea investiǚiilor în infrastructura de transport pe criterii de necesitate Ği performanǚÂ, nu politicianiste;
• Încurajarea antreprenoriatului local ǘi naǚional prin investiǚii în infrastructura de transport;
• Aplicarea strictÂ a principiului transparenǚei în cheltuirea fondurilor publice.
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C. Industria energeticÂ
România trebuie sÂ-ǘi menǚinÂ un sistem energetic robust, cu un mix energetic diversificat ǘi echilibrat, pentru

a putea garanta ǘi pe mai departe securitatea aprovizionÂrii cu energie.
PNL susǚine stimularea investiǚiilor în sectorul energetic pentru a dezvolta România ca un pol regional.
Obiective ǘi mÂsuri:
• Modernizarea ǘi eficientizarea sectorului energetic. O prioritate strategicÂ este înlocuirea, pânÂ în 2030, a peste
4000 MW de capacitÂǚi de producǚie a energiei electrice pe bazÂ de cÂrbune ǘi de gaze naturale. CapacitÂǚile
noi trebuie sÂ aibÂ eficienǚÂ mÂritÂ ǘi emisii scÂzute de gaze cu efect de serÂ ǘi de noxe. De asemenea, trebuie
sÂ aibÂ un grad mÂrit de flexibilitate, pentru a putea rÂspunde cerinǚelor sistemului energetic al viitorului, cu o
pondere semnificativÂ a energiilor din surse regenerabile;
• PNL susǚine viziunea unui sector energetic avansat din punct de vedere tehnologic, bazat pe reǚele inteligente
de transmisie ǘi distribuǚie a energiei electrice, care va susǚine pÂtrunderea noilor tehnologii de producere ǘi
stocare a energiei electrice, precum ǘi dezvoltarea electro-mobilitÂǚii în România;
• Prin politici economice ǘi fiscale stimulative, PNL susǚine dezvoltarea unei industrii orizontale care sÂ valorifice
în cât mai mare mÂsurÂ pe plan intern producǚia de energie primarÂ;
• Promovarea tehnologizÂrii sistemului energetic. În tranziǚia tehnologicÂ actualÂ cÂtre noi moduri de producǚie
ǘi de consum al energiei, România va îmbina securitatea oferitÂ de componentele tradiǚionale ale sistemului
sÂu energetic cu noile oportunitÂǚi economice ale producǚiei de echipamente ǘi componente pentru sursele de
energie regenerabilÂ ǘi pentru autovehiculele electrice;
• De asemenea, în sinergie cu sectorul puternic dezvoltat al IT-ului din România, PNL promoveazÂ digitalizarea
serviciilor energetice ǘi susǚinerea trecerii de la consumatorul de energie la prosumator, care produce energie
pentru propriul consum ǘi, în plus, injecteazÂ energie în reǚeaua de distribuǚie;
• Eficientizarea procesului de explorare a zÂcÂmintelor de hidrocarburi din Marea NeagrÂ – În acest sens PNL
susǚine dezvoltarea unui cadru inteligent ǘi competitiv de reglementare a segmentului producǚiei de
hidrocarburi;
• Profesionalizarea resursei umane ǘi a actului administrativ - PNL susǚine cu fermitate profesionalizarea actului
administrativ în sectorul energetic ǘi introducerea realÂ a mecanismelor de guvernanǚÂ corporativÂ în
companiile cu capital majoritar sau semnificativ de stat;
• PNL promoveazÂ parteneriatele public-private în învÂǚÂmântul energetic ǘi în cercetare-inovare. Cercetarea
ǘtiinǚificÂ în sectorul energetic trebuie depolitizatÂ ǘi conectatÂ la marile programe ǘi proiecte internaǚionale de
cercetare;
• Poziǚionarea României ca actor relevant pe piaǚa de energie regionalÂ - Liberalizarea pieǚei de gaze naturale
trebuie însoǚitÂ de crearea în România a unei pieǚe centralizate lichide ǘi transparente de gaze naturale, pe care
sÂ fie tranzacǚionat un volum suficient de mare din producǚia indigenÂ de gaze. Astfel, date fiind resursele sale
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naturale, mÂrimea pieǚei la nivel regional ǘi infrastructura dezvoltatÂ, România poate fi un pol regional al
producǚiei ǘi tranzacǚionÂrii de gaze naturale;
• MÂsuri de protecǚie a categoriilor vulnerabile afectate de procesul de liberalizare a pieǚei de energie - Pentru a
reduce riscurile asociate liberalizÂrii pieǚelor de energie asupra categoriilor de consumatori vulnerabili, PNL
susǚine asigurarea unei protecǚii sociale reale, precum ǘi desfÂǘurarea unor programe publice de creǘtere a
eficienǚei consumului de energie în zonele de sÂrÂcie energeticÂ.
D. Industria IT
Sectorul IT&C a devenit de-a lungul anilor un contributor deosebit de important la dezvoltarea economicÂ a ĢÂrii.

DeĞi încÂ mai existÂ loc pentru creĞtere, în scurt timp se va ajunge la o plafonare a sectorului din cauza pierderii
competitivitÂĢii financiare Ği a resursei umane calificate. Pentru a evita acest moment este necesarÂ o abordare
pragmaticÂ, realistÂ, în acord cu exigenĢele domeniului.
Obiective Ği mÂsuri:
• Colaborarea cu actorii importanĢi din industrie, dar Ği cu dezvoltatorii autohtoni, pentru definirea prioritÂĢilor
care vor asigura dezvoltarea pe termen lung a sectorului IT&C;
• MenĢinerea mÂsurilor care au asigurat competitivitatea financiarÂ a României pentru pÂstrarea profesioniĞtilor
în ĢarÂ;
• Adaptarea programelor educaĢionale din învÂĢÂmântul liceal Ği universitar la cerinĢele pieĢei IT&C;
• SusĢinerea dezvoltatorilor autohtoni de proprietate intelectualÂ prin acces facil la finanĢare;
• Trecerea treptatÂ de la o industrie IT&C dominatÂ de servicii de tip outsourcing, cÂtre o industrie producÂtoare
de proprietate intelectualÂ.

3.1.4. Societatea informaǚiei ǘi a performanǚei. Concepǚia liberalÂ privind învÂǚÂmântul superior ǘi
cercetarea.
O societate prosperÂ în lumea de astÂzi ǘi cu atât mai mult în lumea de mâine este o societate care produce ǘi
gestioneazÂ informaǚia la nivel superior. Mentalitatea ǘi viziunea politicÂ privind învÂǚÂmântul superior ǘi cercetarea sau menǚinut mai bine de douÂ decenii în cadrele unei viziuni pre-decembriste, lipsitÂ de înǚelegerea conceptelor de
investiǚie ǘi dezvoltare. Rezultatul a fost sufocarea creativitÂǚii, falsificarea criteriilor de performanǚÂ, favorizarea
cantitÂǚii în devafoarea calitÂǚii în aceste domenii a cÂror raǚiune de a fi este, în realitate, performanǚa.
Concepǚia liberalÂ cu privire la sistemul universitar ǘi cercetare se bazeazÂ pe câteva noĢiuni-cheie:
• Societatea modernÂ nu poate deveni prosperÂ fÂrÂ a fi performantÂ în domeniul cunoaǘterii;
• Prosperitatea ǘi securitatea societÂǚii depind de calitatea resurselor umane;
• Dezvoltarea individualÂ este esenǚialÂ pentru eliberarea creativitÂǚii ǘi pentru dobândirea autonomiei
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personale a cetÂǚenilor;
• PregÂtirea superioarÂ performantÂ favorizeazÂ procesul de asigurare a egalitÂǚii de ǘanse ǘi, în consecinǚÂ, a
procesului de apÂrare a democraǚiei.
Privit din perspectivÂ liberalÂ, sistemul universitar românesc este un exemplu de eǘec al politicii de supra-

reglementare caracteristice ultimelor douÂ decenii. Efectul a fost amplificat de contrastul dintre resursele investite ǘi
rezultatele aǘteptate, precum ǘi de o viziune eronatÂ, care a pus accentul pe dimensiunea socialÂ ǘi nu pe excelenǚa
intelectualÂ a studiilor superioare. Retorica publicÂ ǘi politicile aplicate au oscilat între încÂlcarea autonomiei
universitare ǘi ipocrizie sistemicÂ. Analizând opiniile specialiǘtilor din sistemul universitar, precum ǘi evaluÂrile
disponibile ǘi credibile, putem ajunge, cu onestitate, la concluzia cÂ progresele fÂcute în acest domeniu s-au realizat
mai degrabÂ în pofida, decât cu ajutorul politicii publice promovate de cÂtre stat.
Un sistem universitar ǘi de cercetare, care sÂ facÂ faǚÂ internaǚionalizÂrii ǘi care sÂ producÂ valoare pentru
societate, are nevoie de regândirea politicilor statului în trei dimensiuni fundamentale:
1. Finanǚarea:
Sumele alocate din bugetul de stat pentru învÂǚÂmântul superior ǘi pentru cercetare reprezintÂ numai un aspect
al problemei, deǘi în mod obiǘnuit este singurul discutat. O problemÂ cel puǚin la fel de importantÂ este sistemul de
finanǚare în sine. Trebuie sÂ acceptÂm cÂ pentru învÂǚÂmântul superior actualul sistem, bazat pe conceptul studentuluiechivalent, este un eǘec. Deǘi este fundamentat pe principiul corect al responsabilitÂǚii instituǚionale, în practicÂ s-a
dovedit o sursÂ de pervertire a calitÂǚii educaǚiei universitare. FÂrÂ a fi abandonat, trebuie sÂ fie nuanǚat prin intervenǚia
unor criterii de finanǚare suplimentare: excelenǚa programelor; prestigiul instituǚiei; potenǚialul programelor de a
contribui la dezvoltarea societÂǚii etc. Criteriile calitative ǘi nu cele cantitative trebuie sÂ aibÂ în aceste cazuri prioritate.
Trebuie sÂ acceptÂm faptul cÂ excelenǚa nu poate fi cultivatÂ prin aplicarea unor criterii strict egalitariste ǘi nici în limitele
inerente ale învÂǚÂmântului de masÂ, ci prin stimularea competiǚiei în condiǚiile respectÂrii egalitÂǚii de ǘanse.
Nu în ultimul rând, trebuie luatÂ în considerare o nouÂ relaǚie între activitatea universitarÂ ǘi cea economicÂ.
Legislaǚia actualÂ nu stimuleazÂ în mod real viziunea antreprenorialÂ în universitÂǚile româneǘti, aǘa cum o vedem în
tradiǚiile unora dintre cele mai puternice sisteme universitare din lume. Una dintre politicile liberale va trebui sÂ fie
crearea unui cadru favorabil pentru iniǚiativele economice iniǚiate în mediile universitare ǘi de cercetare, nu numai ca
formÂ de finanǚare prin resurse proprii, ci ǘi ca soluǚie de dezvoltare pentru cercetarea universitarÂ.
2. Flexibilitatea:
Legislaǚia româneascÂ în domeniul învÂǚÂmântului universitar este încÂ marcatÂ de nevoia de a controla
derapajele tranziǚiei ǘi de a limita proliferarea unor instituǚii cu pretenǚii universitare fÂrÂ acoperire. Una dintre soluǚiile
gÂsite în faǚa acestei probleme a fost instalarea unui sistem bazat pe criterii, principii ǘi proceduri foarte rigide, care sa extins ǘi s-a adâncit progresiv. Rezultatul îl reprezintÂ formarea unui sistem universitar rigid, sufocat de birocraǚie ǘi
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cu posibilitÂǚi minime de a se adapta la evoluǚiile contemporane, cu atât mai puǚin de a se comporta ca o forǚÂ vizionarÂ
în societate. Viitoarea legislaǚie în domeniul învÂǚÂmântului universitar trebuie sÂ stabileascÂ, în parteneriat cu
universitÂǚile, un sistem de dezvoltare a programelor de formare ǘi cercetare care sÂ le permitÂ universitÂǚilor sÂ fie mai
adaptabile ǘi mai flexibile. Nu putem aǘtepta creativitate ǘi calitate din partea unor instituǚii a cÂror activitate este suprareglementatÂ.
3. Autonomia:
Autonomia universitarÂ este un principiu constituǚional. În practicÂ, însÂ acest principiu s-a dovedit a fi unul
dintre cele mai fragile, sistematic încÂlcat, în mod direct sau indirect, ceea ce a condus la forme perverse de osificare a
sistemului universitar ǘi de rupturÂ dintre universitÂǚi, cercetare ǘi evoluǚia societÂǚii. Înǚelegerea autonomiei
universitare în mod practic ǘi pe toate nivelele, apoi reflectarea acestei înǚelegeri în legislaǚie este cheia unei politici
publice cu adevÂrat utile sistemului. Autonomia are însÂ ǘi un alt sens, dincolo de cel juridic. Libertatea cercetÂtorului,
dreptul sÂu de a-ǘi selecta subiectele de studiu, expresia neîngrÂditÂ de prejudecÂǚi sau de interese variate sunt
esenǚiale atât pentru democraǚie, cât ǘi pentru prosperitate. Intervenǚia directÂ sau indirectÂ a statului sau a unora dintre
instituǚiile statului, în activitatea universitarÂ ǘi de cercetare, este în fapt contraproductivÂ ǘi dÂunÂtoare prin efectele
sale pentru întreaga societate.

3.2.

Protejarea democraǚiei

3.2.1. ApÂrarea dreptului de vot
Votul universal este fundamentul unui sistem democratic. Chiar dacÂ sistemul nostru constituǚional garanteazÂ
votul universal, direct ǘi secret pentru toǚi cetÂǚenii de vârstÂ majorÂ, libertatea votului este încÂ afectatÂ de practici
politice incorecte. Partidul Naǚional Liberal va acǚiona pentru protejarea dreptului la vot al fiecÂrui cetÂǚean prin aplicarea
constantÂ a câtorva principii:
A. Încurajarea exercitÂrii dreptului la vot ǘi combaterea fenomenului absenteismului electoral:
• Construirea programelor electorale ǘi politice în parteneriat cu cetÂǚenii;
• Campanii electorale orientate spre probleme reale, relevante pentru interesul public;
• DecenǚÂ în exprimarea publicÂ a opiniilor ǘi proiectelor;
• Refuzul practicilor de poluare a campaniilor electorale prin lansarea unor teme false, prin deturnarea
problematicii ǘi dezinformare intenǚionatÂ.
B. LÂrgirea formelor de participare a cetÂǚenilor la viaǚa politicÂ:
• Diversificarea formelor de consultare a cetÂǚenilor;
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• Completarea sistemului de decizie prin practici specifice democraǚiei directe la nivel local;
• Întreǚinerea unui dialog permanent cu societatea civilÂ ǘi mediul academic;
• Statuarea ǘi aplicarea unui sistem transparent de evaluare a activitÂǚii parlamentarilor în parteneriat cu
cetÂǚenii reprezentaǚi;
• Favorizarea participÂrii cât mai active la viaǚa politicÂ a unor categorii sub-reprezentate de cetÂǚeni, prin
exemplul propriu ǘi prin reforme legislative;
• Combaterea fenomenului traseismului politic ǘi încurajarea unui nou angajament moral în relaǚia dintre clasa
politicÂ ǘi corpul cetÂǚenesc.

3.2.2. Egalitatea de ǘanse ǘi accesul la resurse
Partidul Naǚional Liberal s-a aflat în fruntea luptei pentru democratizarea României dupÂ 1989 ǘi pe toatÂ
perioada tranziǚiei post-comuniste. Libertatea de expresie ǘi opǚiune, pluripartidismul, restaurarea proprietÂǚii private
au fost marile bÂtÂlii pe care le-am dus în anii 1990. În primul deceniu al actualului secol am fost o forǚÂ politicÂ activÂ
în procesul apropierii ǘi în final al integrÂrii României în structurile euro-atlantice, pe care le-am vÂzut, alÂturi de întreaga
societate româneascÂ, atât ca pe o reafirmare a identitÂǚii noastre veritabile, de naǚiune europeanÂ, cât ǘi ca pe o formÂ
de a ne garanta menǚinerea într-un sistem democratic stabil.
DupÂ 2007, în România, bÂtÂlia pentru democraǚie a intrat într-o altÂ etapÂ, o etapÂ care a dus la explozia de
revoltÂ socialÂ pe care am vÂzut-o în primele luni ale anului 2017. Este bÂtÂlia pentru egalitatea de ǘanse, pentru accesul
democratic la resurse, pentru libertate economicÂ ǘi capacitatea de a acǚiona pentru împlinirea dezideratelor personale.
La fel ca libertatea de asociere, pluripartidismul Ği libertatea de expresie, egalitatea de ǘanse este parte a sistemului
fundamental de valori care condiǚioneazÂ supravieǚuirea însÂǘi a unei democraǚii. Corupǚia de toate tipurile care a
proliferat nestânjenitÂ în anii tranziǚiei, formele agravate pe care le-au favorizat criza economicÂ ǘi recesiunea dupÂ 2009
au fÂcut ca astÂzi accesul democratic la resurse ǘi egalitatea de ǘanse sÂ devinÂ miza principalÂ a luptei pentru
democraǚie a unei noi generaǚii politice.
Aspectele esenǚiale de care depinde respectarea principiului egalitÂǚii de ǘanse sunt corodate de o serie de
realitÂǚi toxice din România de astÂzi. Este vorba despre fenomene care afecteazÂ cu deosebire tinerii ǘi pe care politicile
liberale trebuie sÂ le combatÂ:
• Blocarea dezvoltÂrii economice cauzatÂ de fenomenul corupǚiei endemice;
• Defavorizarea iniǚiativei ǘi a micilor antreprize economice prin politici de supra-taxare ǘi supra-reglementare;
• Orientarea resurselor publice spre subvenǚionarea unor activitÂǚi fÂrÂ relevanǚÂ socialÂ sau economicÂ, în
scopul întreǚinerii clientelei politice.
Partidul Naǚional Liberal trebuie sÂ devinÂ o forǚÂ politicÂ relevantÂ pentru acestÂ generaǚie nouÂ, care se ridicÂ
ǘi care s-a exprimat tot mai clar în ultimii cinci ani. Relevanǚa noastrÂ depinde în mod fundamental de rÂspunsul pe care
îl dÂm crizei egalitÂǚii de ǘanse ǘi trebuie sÂ cuprindÂ soluǚii pentru urmÂtoarele probleme:

Moǚiunea LUDOVIC ORBAN



Congresul Partidului Naǚional Liberal din 17 iunie 2017 - Bucureǘti

19



PARTIDUL NAǙIONAL LIBERAL
FORǙA DREPTEI
• LÂrgirea caracterului participativ al deciziei la nivel central ǘi local;
• Transparenǚa distribuirii fondurilor publice;
• Limitarea ǘomajului tinerilor–problemÂ în care trebuie sÂ includem ǘi lipsa oportunitÂǚilor pentru angajare în
conformitate cu nivelul calificÂrii ǘi al studiilor;
• Calitatea serviciilor publice: educaǚie, sÂnÂtate, administraǚie;
• Susǚinerea prin planuri de acǚiune stabile ǘi predictibile a iniǚiativelor în educaǚie, cercetare ǘi culturÂ;
• Combaterea fenomenelor de nepotism ǘi contraselecǚie în toate instituǚiile publice;
• Încurajarea iniǚiativei private în domeniul dezvoltÂrii sociale ǘi culturale, inclusiv printr-o legislaǚie motivantÂ.

3.2.3. Administraǚia în serviciul cetÂǚenilor
Administraǚia centralÂ ǘi localÂ vor fi regândite în România ca servicii aflate în slujba cetÂǚenilor ǘi nu ca forme
de exploatare a resurselor comunitÂǚii. Înǚelegem misiunea administraǚiei centrale, dar mai ales a celei locale în cadrul
urmÂtoarelor concepte generale:
• Democraǚie participativÂ - implicarea cetÂǚenilor în decizie, transparenǚa deciziei, cooperarea cu membrii
comunitÂǚii în vederea stabilirii ǘi realizÂrii proiectelor comune, apÂrarea dreptului fiecÂruia de a-ǘi vedea
respectate drepturile ca membru al comunitÂǚii;
• IniǚiativÂ - o administraǚie localÂ mai flexibilÂ, capabilÂ de adaptare la evoluǚiile economiei ǘi la cerinǚele
comunitÂǚii; sprijinirea iniǚiativelor ǘi afacerilor locale printr-un cadru administrativ eficient ǘi prietenos;
independenǚÂ de decizie ǘi acǚiune în funcǚie de specificul ǘi resursele locale;
• Corectitudine - eradicarea corupǚiei, un cadru legislativ clar, fÂrÂ blocaje, eliminarea surselor de inechitate în
sistemul administraǚiei locale;
• Solidaritate - protejarea celor care au dificultÂǚi în funcǚie de nevoile lor specifice, respectarea demnitÂǚii
umane, eliminarea practicilor politicianiste în distribuirea resurselor publice, protejarea copiilor, încurajarea
revenirii la viaǚa activÂ.
În prezent, în Romania, administraǚia publicÂ este reglementatÂ de un cadru normativ neunitar, cu prevederi
care, deǘi numeroase, s-au dovedit a fi deseori incoerente, lacunare, ori contradictorii. Consecinǚele acestei situaǚii sunt
cuprinzÂtoare ǘi au efecte în întreaga societate, normele juridice administrative având dispersie legislativÂ mult mai
mare decât cele din alte domenii de drept.
Caracterul prolix al legislaǚiei din domeniul administraǚiei genereazÂ, în prezent în România, frecvente
contradicĢii între prevederi precum ǘi o aplicare greoaie Ği neunitarÂ a normelor de cÂtre beneficiari – atît autoritÂĢi
publice, cât Ği cetÂĢeni.
PNL va acǚiona în sensul simplificÂrii sistemului normativ ǘi reglementÂrii concrete a urmÂtoarelor aspecte:
A. Descentralizarea ǘi autonomia localÂ prin:
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• Transferul de competenǚe ǘi respondabilitÂǚi administrative ǘi financiare de la nivelul autoritÂǚilor
administraǚiei publice centrale la nivelul autoritÂǚilor administraǚiei publice locale;
• Transformarea serviciilor deconcentrate din teritoriu în servicii descentralizate plasate în responsabilitatea
autoritÂǚilor locale, cu excepĢia instituĢiilor de control care trebuie sÂ rÂmânÂ în subordinea autoritÂĢii centrale.
• Clarificarea competenǚelor la diferite niveluri ǘi structuri ale administraǚiei publice, cu o distribuǚie raǚionalÂ a
responsabilitÂǚilor;
• Elaborarea unei strategii a descentralizÂrii prin reglementÂri coerente care sÂ poatÂ fi implementate ǘi iniǚiate
prin programe cu termene precise.
B. O administraǚie localÂ în parteneriat cu cetÂǚenii:
• Stabilirea prioritÂĢilor în alocarea fondurilor prin implicarea cetÂǚenilor;
• ÎntÂrirea procesului democratic printr-o administraǚie participativÂ, prin consultarea directÂ a cetÂǚenilor
asupra deciziilor privitoare la proiecte cu impact asupra comunitÂǚii;
• Definirea prioritÂĢilor Ği stabilirea clarÂ a Ģintelor, având drept finalitate eficienĢa cheltuirii fondurilor publice ǘi
publicarea planurilor de acǚiune elaborate în forurile de decizie ale administraǚiei publice locale;
• Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru îmbunÂtÂĢirea calitÂĢii serviciilor publice;
• Asigurarea transparenĢei cheltuielilor prin informarea periodicÂ a contribuabililor;
• Pentru asigurarea continuitÂǚii ǘi calitÂǚii serviciilor care se adreseazÂ cetÂǚenilor stabilirea organigramei, a
statului de funcǚii, a necesarului de personal din cadrul aparatului executiv va fi atribuǚia primarului fiecÂrei
unitÂǚi administrativ-teritoriale;
• ÎntÂrirea proprietÂǚii private în comunitÂǚile locale prin accelerarea realizÂrii sistemului de înregistrare a
proprietÂǚilor în cadastru ǘi cartea funciarÂ la nivelul întregii ǚÂri ǘi clarificarea aspectelor legate de proprietatea
unitÂǚilor administrativ-teritoriale.
C. ÎmbunÂtÂǚirea legii administraǚiei publice locale prin:
• Implementarea funcǚiei de administrator public la nivelul autoritÂǚilor administraǚiei publice locale, cu statut
de funcǚionar public;
• Validarea mandatelor consilierilor locali de cÂtre judecÂtorie;
• Modificarea duratei mandatului primarului ǘi al consiliului local la 5 ani.
D. Profesionalism ǘi competenǚÂ în administraǚie:
• Profesionalizarea personalului din administraǚia publicÂ localÂ, inclusiv prin urmarea cursurilor de formare
profesionalÂ ǘi dezvoltarea centrelor regionale de formare continuÂ;
• Un sistem de salarizare transparent, bazat pe performanǚÂ ǘi merit;
• Un nivel al salarizÂrii motivant ǘi ierarhizat în funcǚie de nivelul contribuǚiei ǘi de nivelul de responsabilitate al
funcǚiei îndeplinite;
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• Reformarea funcĢiilor de conducere Ği o selecĢie a acestora Ği pe baza abilitÂĢilor manageriale;
• Elaborarea unei metodologii de evaluare a posturilor Ği evaluarea propriu-zisÂ a acestora;
• Crearea unui sistem coerent Ği expertiza necesarÂ pentru identificarea exactÂ a necesarului de perfecĢionare
pentru fiecare instituĢie publicÂ;
• Dezvoltarea centrelor regionale de formare continuÂ ale administraĢiei publice locale atât din punct de vedere
logistic, cât Ği al resurselor umane ǘi extinderea reǚelelor de parteneri naǚionali ǘi internaǚionali.
E. O nouÂ concepǚie în finanǚarea administraǚiei publice locale:
• ÎntÂrirea autonomiei financiare, cu îmbunÂtÂǚirea sistemului de calcul al alocÂrilor pentru completarea
bugetelor locale (TVA, impozit pe salarii, etc.);
• Sincronizarea transferului competenǚelor cu transferul resurselor financiare, umane ǘi materiale necesare
exercitÂrii acestora,pentru a asigura eficienǚa mÂsurii de descentralizare ǘi a evita apariǚia blocajelor în
desfÂǘurarea activitÂǚilor;
• Transferul competenǚelor ǘi atribuǚiilor în domenii care vizeazÂ valorificarea resurselor locale neglijate de
administraǚia centralÂ sau abandonate în absenǚa unui proprietar, inclusiv a terenurilor agricole sau
infrastructurilor destinate activitÂǚilor sportive ǘi culturale aflate în situaǚiile menǚionate;
• Transferul cÂtre autoritÂǚile locale a competenǚelor ǘi patrimoniului necesar pentru a putea reface ǘi extinde
sistemele de irigaǚii ǘi canale, diguri, sprijiniri de maluri, inclusiv prin atragerea de fonduri europene, mai ales
în contextul schimbÂrilor climatice cu care se confruntÂ anumite zone din România.
F. Principiile solidaritÂǚii sociale:
• Rigurozitate ǘi corectitudine în întocmirea dosarelor de ajutoare sociale;
• Aplicarea politicilor de solidaritate socialÂ exclusiv în favoarea celor care au nevoie de sprijinul comunitÂǚii;
• ÎntÂrirea politicilor de protecǚie a drepturilor copiilor inclusiv prin sancǚionarea beneficiarilor de ajutor social
care nu permit copiilor sÂ frecventeze ǘcoala sau sÂ beneficieze de bursele de ǘcolarizare;
• Stabilirea unor condiǚii clare privind condiǚionarea acordÂrii ajutorului social pentru persoane care nu au
probleme de sÂnÂtate în funcǚie de demonstrarea voinǚei de a se integra într-o viaǚÂ profesionalÂ activÂ sau de
a contribui în alte forme la economia comunitÂǚii;
• ÎntÂrirea capacitÂǚii administraǚiei locale de a susǚine continuarea studiilor prin acordarea de burse ǘi alte forme
de sprijin material pentru copiii care obǚin perfomanǚe ǘcolare, artistice sau sportive ǘi care provin din medii
devaforizate economic.
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3.3. Calitatea vieǚii în România
Obiectivul nostru pentru urmÂtorul deceniu este restaurarea sentimentului de mândrie de a fi român pentru

fiecare dintre concetÂǚenii noǘtri ǘi refacerea încrederii în forǚele proprii pentru societatea româneascÂ.
În anul 2018, România aniverseazÂ centenarul Marii Uniri, un moment care pune în perspectivÂ experienǚele,
traumele ǘi victoriile trÂite de aceastÂ societate în decursul secolului pe care l-am parcurs de la sfârǘitul primului rÂzboi
mondial. Este nedrept ǘi frustrant ca românii sÂ fie ǚinta neîncrederii, a discursurilor dispreǚuitoare sau, mai grav, a unor
politici discriminatorii în Europa ǘi dincolo de ea. Societatea româneascÂ a câǘtigat prin mari sacrificii în primul rÂzboi
mondial unitatea naǚionalÂ, pe care a pierdut-o prin acǚiunea concertatÂ a unor mari puteri în cel de-al doilea rÂzboi
mondial.
Timp de o jumÂtate de secol, regimul comunist, impus prin forǚÂ din exteriorul ǚÂrii, a blocat evoluǚia socialÂ,
economicÂ ǘi culturalÂ liberÂ ǘi ne-a menǚinut într-o stare de permanentÂ întârziere a dezvoltÂrii în comparaǚie cu alte
societÂǚi europene. În perioada în care în vestul continentului planul Marshall ǘi libertatea de opǚiune stimulau creǘterea
economicÂ, avansul social ǘi cultural, România era prizoniera politicii staliniste. Eliberarea din sistemul comunist a fost
violentÂ, plÂtitÂ cu victime ǘi cu o lungÂ tranziǚie care ne-a mÂcinat energia ǘi resursele. Chiar Ği aĞa, am reuǘit sÂ
devenim parte a NATO, a UE, avem un sistem constituǚional democratic Ği reformele economice la care PNL a avut
contribuǚii esenǚiale. Toate acestea produc, în prezent, rezultate. ExistÂ iniǚiativÂ privatÂ româneascÂ, precum ǘi
capacitÂǚi profesionale care atrag investiǚii externe.
Partidul Naǚional Liberal nu are o viziune revizionistÂ sau sectarÂ, se delimiteazÂ cu hotÂrâre de toate formele
de populism naǚionalist. Obiectivul nostru este acela de a încuraja o raportare sÂnÂtoasÂ, pozitivÂ ǘi mobilizatoare faǚÂ
de capacitÂǚile societÂǚii româneǘti. Ne dorim un patriotism modern, bazat pe aprecierea victoriilor obǚinute, critic în
privinǚa erorilor, încrezÂtor în capacitatea de a construi o societate de succes. Credem cÂ acest nou ataǘament faǚÂ de
ideea unei Românii moderne, democratice ǘi prospere este esenǚial pentru viitorul nostru într-o lume în curs de
remodelare, iar condiǚia asigurÂrii acestui ataǘament este ridicarea calitÂǚii vieǚii în ǚara noastrÂ. Încrederea într-un
model social, dorinǚa de participare creativÂ, investiǚia de energie, talent, resurse materiale sunt direct proporǚionale cu
oportunitÂǚile pe care o societate le oferÂ membrilor sÂi. IatÂ de ce considerÂm cÂ preocuparea pentru calitatea vieǚii în
România este, în esenǚÂ, o preocupare pentru afirmarea naǚionalÂ.
Cinci mari domenii definesc concepǚia liberalÂ cu privire la calitatea vieǚii: educaǚia, sistemul de sÂnÂtate,
siguranǚa cetÂǚenilor, cultura ǘi protecǚia patrimoniului comun.

3.3.1. O educaǚie care asigurÂ ǘanse pentru toǚi
Pentru liberali educaĢia este un pilon al dezvoltÂrii Ği o investiĢie în viitor, fiind indispensabilÂ construcĢiei unei
societÂǚi echilibrate, cu o calitate a vieǚii ridicatÂ. Noi gândim educaǚia într-o manierÂ complexÂ, care pune în centru
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sistemul de învÂǚÂmânt obligatoriu, dar nu se limiteazÂ la acesta. Prin educaǚie ne dorim sÂ asigurÂm copiilor noǘtri
ǘansa de a deveni stÂpânii propriilor destine, adulǚi capabili sÂ îǘi întemeieze familii ǘi sÂ îǘi creascÂ proprii copii,
persoane de succes în societate ǘi în profesia aleasÂ. În acelaǘi timp, vrem sÂ formÂm cetÂǚeni responsabili ǘi informaǚi,
capabili de a evalua critic ǘi de a reacǚiona independent în relaǚia cu statul.
Principiile pe care se bazeazÂ concepǚia noastrÂ despre educaǚie pornesc de la realitÂǚile formÂrii personalitÂǚii
tinerilor, de la evoluǚiile sistemelor de învÂǚÂmânt în epoca modernÂ ǘi de la cele mai recente evoluǚii ǘi tendinǚe în
educaǚie la nivel internaǚional. ConsiderÂm însÂ cÂ orice politicÂ în domeniul educaǚiei trebuie sÂ includÂ, dincolo de
aceste repere generale, ǘi criteriul adecvÂrii la contextul societÂǚii româneǘti.
Educaǚia începe în familie, iar pÂrinǚii sunt primii responsabili pentru formarea copiilor. Acest lucru implicÂ mai
mult decât deciziile privitoare la ǘcoalÂ, la parcursul copiilor în interiorul sistemului de învÂǚÂmânt formal sau la
supravegherea pregÂtirii ǘcolare a acestora. Ca educatori, pÂrinǚii sunt responsabili pentru formarea primelor atitudini
sociale, sunt cei care favorizeazÂ primele gesturi culturale ǘi oferÂ primele valori ǘi modele comportamentale. Partidul
Naǚional Liberal recunoaǘte importanǚa acestei componente a educaǚiei ǘi urmÂreǘte sÂ o sprijine prin politici care vin
în sprijinul rolului educativ al familiei:
• Servicii de consiliere pentru pÂrinǚi, în probleme legate de educaǚia ǘi îngrijirea copiilor;
• Politici de sprijinire a accesului la culturÂ pentru familiile din medii defavorizate;
• Programe de alfabetizare a adulǚilor;
• Supravegherea ǘi sancǚionarea acǚiunilor care afecteazÂ dreptul copiilor la educaǚie.
ÎnvÂǚÂmântul rÂmâne cel mai amplu sistem de asigurare a ǘansei la educaǚie pentru fiecare copil ǘi, prin acest
fapt, un element central în politica Partidului Naǚional Liberal de consolidare a egalitÂǚii de ǘanse pentru cetÂǚenii
României. Pornind de la aceastÂ premisÂ afirmÂm angajamentul nostru pentru urmÂtoarele principii ǘi politici:
• CreĞterea finanǚÂrii ca o condiǚie necesarÂ pentru revitalizarea ǘi transformarea calitativÂ a sistemului naǚional
de educaǚie;
• Regândirea dimensiunii sociale a educaǚiei, stablind ca prioritate reducerea abandonului ǘcolar;
• Respectarea principiului dreptului la opǚiune în educaǚie la toate nivelele, în funcǚie de specificul ǘi obiectivele
fiecÂrei etape a pregÂtirii ǘcolare;
• Creǘterea calitÂǚii actului didactic prin întÂrirea autoritÂǚii ǘi prestigiului social al cadrelor didactice. Acest
aspect include regândirea sistemului de salarizare, a celui de formare, a cadrului de funcǚionare precum ǘi a
parcursului de carierÂ, cu scopul creǘterii atractivitÂǚii acestei profesii;
• Revalorizarea Ği dezvoltarea învÂǚÂmântului profesional ca opǚiune viabilÂ pentru asigurarea viitorului tinerilor;
• Fundamentarea programelor ǘcolare pe trei valori fundamentale: principiile ǘtiinǚifice, deschiderea cÂtre
societate ǘi nevoile personale ale copiilor ǘi tinerilor;
• Încurajarea spiritului competitiv ǘi recompensarea performanǚei atât pentru elevi, cât ǘi pentru profesori;
• Creǘterea parcursului ǘcolar obligatoriu;
• Reducerea decalajelor în accesul la educaǚia de calitate între copii prin susǚinerea celor care provin din medii
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defavorizate;
• Combaterea fenomenului sÂrÂciei copiilor, una dintre cele mai grave ǘi mai perverse forme de sÂrÂcie în
societatea noastrÂ, generatoare de eǘec social dincolo de limitele unei generaǚii;
• Evitarea reformelor în educaǚie în absenǚa unor diagnostice extinse privitoare la rezultatele reformelor
precedente.
PNL va regândi ǘi reclÂdi sistemul de educaǚie ca pe o parte esenǚialÂ a macrosistemului naĢional Ği european,

asigurându-i totodatÂ stabilitate ǘi predictibilitate. Scopul final al actului educaǚional este asigurarea unei bunÂstÂri
individuale, iar aceasta este condiǚia unei societÂǚi prospere, în care libertÂǚile individuale sunt realizate în mod efectiv.

3.2. Un sistem de sÂnÂtate mai bun ǘi mai accesibil
Accesul la servicii medicale este esenǚial pentru asigurarea calitÂǚii vieǚii pentru orice persoanÂ, indiferent de
vârstÂ, venituri sau situaǚie socio-economicÂ. Într-o societate cu tendinǚÂ de îmbÂtrânire, aǘa cum este în acest moment
societatea româneascÂ, sistemul de sÂnÂtate trebuie sÂ rÂspundÂ unor provocÂri divergente:
• Asigurarea îngrijirii de calitate pentru persoane care avanseazÂ în vârstÂ fÂrÂ a spori consturile acestor servicii;
• Garantarea sÂnÂtÂǚii publice ca formÂ de prelungire a capacitÂǚii cetÂǚenilor de a menǚine o viaǚÂ profesionalÂ
ǘi personalÂ activÂ;
• Încurajarea procesului de întinerire a populaǚiei prin sporirea încrederii în accesul liber la servicii medicale de
calitate.
Partidul Naǚional Liberal respectÂ în domeniul sÂnÂtÂǚii principiile generale pe care le afirmÂ în declaraǚia sa
doctrinarÂ: libertatea de opǚiune, eficacitatea ǘi responsabilitatea. În consecinǚÂ vom susǚine politici care urmÂresc:
A. Cultivarea conǘtiinǚei personale în privinǚa sÂnÂtÂǚii:
• Dezvoltarea medicinii profilactice;
• Educaǚia medicalÂ în ǘcoalÂ;
• Un sistem de contribuǚii financiare care sÂ includÂ o dimensiune de planificare personalÂ ǘi familialÂ a
investiǚiei în sÂnÂtate.
B. Un sistem de sÂnÂtate mai bun, costuri mai mici:
• Modernizarea dotÂrilor ǘi a procedurilor medicale;
• Investiǚii în sistemul de formare a cadrelor medicale medii ǘi superioare;
• Reducerea preǚurilor la medicamente prin politici de combatere a practicilor anti-competitive pe piaǚa
medicamentelor.
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C. Modernizarea ofertei din sÂnÂtate: sistem de finanǚare, servicii, tratamente:
• Reformarea ǘi completarea sistemului asigurÂrilor de sÂnÂtate;
• Introducerea contului de economii pentru sÂnÂtate ca instrument financiar rezervat serviciilor medicale;
• Politici de stimulare a intervenǚiei iniǚiativei private în dezvoltarea reǚelei de servicii medicale.
D. Centrarea sistemului pe nevoile pacientului:
• Debirocratizarea sistemului de sÂnÂtate;
• O mai mare flexibilitate a mecanismului de utilizare a asigurÂrii de sÂnÂtate în funcǚie de opǚiunea
contribuabilului, în sistemul de stat sau privat;
• ÎntÂrirea legislaǚiei privitoare la sancǚionarea malpraxisului medical.
Politica liberalÂ în sÂnÂtate vizeazÂ finanǚarea sistemului ǘi calitatea corpului de cadre medicale. La fel ca în

cazul sistemului de învÂǚÂmânt, atragerea cadrelor medicale bine pregÂtite ǘi motivate necesitÂ îmbunÂtÂǚirea radicalÂ
a statutului profesional, începând cu reconsiderarea costurilor presupuse de formarea profesionalÂ ǘi pânÂ la
îmbunÂtÂǚirea condiǚiilor de lucru ǘi a veniturilor. Investiǚia în formare trebuie valorificatÂ prin asigurarea unui mediu
profesional care sÂ favorizeze dezvoltarea carierei ǘi care sÂ menǚinÂ cadrele medicale calificate în ǚarÂ.
Sistemul contribuǚiilor la sistemul de sÂnÂtate este, în acest moment, întruchiparea unui veritabil paradox:
costisitor ǘi insuficient. Viziunea noastrÂ se bazeazÂ pe stimularea responsabilitÂǚii personale ǘi încurajarea opǚiunilor
pentru asigurÂrile facultative ǘi pe introducerea contului de economii pentru sÂnÂtate. O condiǚie de succes este
transparenǚa gestionÂrii acestor fonduri, principiu care trebuie, în mod obligatoriu, extins ǘi asupra gestionÂrii fodurilor
constituite din contribuǚia obligatorie universalÂ. Gestiunea fondurilor publice trebuie, în consecinǚÂ, sÂ înceteze sÂ mai
fie un domeniu al sinecurilor politice ǘi sÂ intre în logica administrÂrii private, monitorizatÂ atât de cÂtre stat, cât ǘi de
cÂtre contributorii/beneficiarii direcǚi.

3.3.3. SiguranǚÂ naĢionalÂ Ği personalÂ, drepturi Ği libertÂĢi respectate
SÂnÂtatea unei societÂǚi depinde de sentimentul de securitate personalÂ pe care îl asigurÂ fiecÂrui cetÂǚean.
Înǚelegem siguranǚa personalÂ într-o manierÂ complexÂ, care include un sistem de factori, de la siguranǚa economicÂ la
protecǚia proprietÂǚii, de la protecǚia în faǚa variatelor forme de violenǚÂ la asigurarea viitorului. De asemenea, PNL
recunoaǘte relaǚia inseparabilÂ dintre siguranǚa personalÂ ǘi cea a comunitÂǚii.

Respectarea drepturilor fiecÂrui membru al societÂǚii presupune politici care vizeazÂ o serie de aspecte ale
interacǚiunii sociale:
A. Securitatea muncii:
• BazÂ de pornire eficientÂ, prin nivelul formÂrii ǘi adevcare la piaǚa muncii;
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• PiaǚÂ a muncii diversificatÂ ǘi dezvoltatÂ;
• Asigurarea unei puteri de cumpÂrare satisfÂcÂtoare prin venituri obǚinute din munca proprie;
• Opǚiuni pentru formarea continuÂ în orice etapÂ a carierei;
• ScÂderea preǚului muncii prin reducerea contribuǚiilor sociale.
B. Protecǚia proprietÂǚii ǘi siguranǚa veniturilor:
• Legislaǚie angajatÂ ferm în protejarea proprietÂǚii private;
• Politici economice orientate spre stimularea investiǚiei ǘi iniǚiativei private;
• Educaǚie economicÂ ǘi de gestionare a bugetului personal inclusÂ în pachetul educaǚional obligatoriu.
C. Protecǚia familiei:
• PNL recunoaǘte importanǚa familiei în constituirea sistemului de siguranǚÂ al fiecÂrei persoane ǘi, în consecinǚÂ,
ca o formÂ de autonomizare a indivizilor în relaǚia cu statul;
• PNL îǘi afirmÂ angajamentul în protejarea drepturilor ǘi eliminarea oricÂror forme de discriminare în tratamentul
familiilor, atât în structura lor tradiǚionalÂ, cât ǘi a familiilor monoparentale;
• Combaterea violenǚei în familie, în primul rând a violenǚei îndreptate împotriva copiilor ǘi a femeilor;
• Promovarea politicilor de sprijin pentru familiile cu probleme speciale: sÂrÂcie extremÂ, dizabilitÂǚi fizice,
autism, probleme grave de sÂnÂtate.
D. Respectarea drepturilor omului:
• Drepturile omului sunt fundamentul unei societÂǚi democratice, precum ǘi condiǚia afirmÂrii libertÂǚii personale
ǘi a progresului individual ǘi colectiv;
• PNL recunoaǘte faptul cÂ drepturile omului sunt universale ǘi se aflÂ în constantÂ definire ǘi completare;
• Legislaǚia susǚinutÂ de cÂtre PNL nu admite nicio formÂ de discriminare care încalcÂ drepturile omului în
România.
E. Controlul fenomenului infracǚional:
• Combaterea corupǚiei la toate nivelele ca formÂ de agresiune asupra individului ǘi societÂǚii;
• PNL este în favoarea unei politici de întÂrire a mÂsurilor îndreptate împotriva crimei organizate ǘi a delictelor
însoǚite de violenǚÂ, pentru care sancǚiunile trebuie înÂsprite ǘi executate în totalitate.
F. Combaterea fenomenelor care prezintÂ pericol pentru sÂnÂtate la nivel social:
• Conform pricipiului asocierii libertÂǚii cu responsabilitatea, PNL va aplica politici de combatere a fenomenelor
care protejeazÂ sÂnÂtatea publicÂ: vaccinarea obligatorie împotriva maladiilor care prezintÂ pericol social,
profilaxia bolilor infecǚioase, respectarea regulilor de curÂǚenie ǘi igienÂ publicÂ.
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G. Securitatea alimentarÂ:
• Protejarea resurselor alimentare naǚionale (conservare, stabilitate, acces);
• Dezvoltarea unui sistem public de educaǚie cu privire la securitatea alimentarÂ ǘi problemele nutriǚionale;
• Dezvoltarea cercetÂrilor orientate spre conservarea ǘi dezvoltarea resurselor alimentare sÂnÂtoase.
H. Sistemul naǚional de securitate:
• Menǚinerea unui buget de 2% din PIB pentru cheltuielile militare în decada 2017-2027, în conformitate cu
Acordul politic încheiat de partidele parlamentare în 2015;
• Consolidarea capacitÂǚilor militare naǚionale prin demararea ǘi finalizarea marilor programe de înzestrare ale
Armatei României, care vor întÂri profilul de furnizor de securitate al ǚÂrii noastre la nivel aliat, în aceastÂ
regiune;
• Adoptarea unei legislaǚii moderne în domeniul securitÂǚii naǚionale, care sÂ acopere nevoia realÂ de protecǚie a
societÂǚii faǚÂ de pericole în creǘtere, cum ar fi cele din spaǚiul cibernetic sau ameninǚÂrile teroriste, dar
pÂstrând un accent puternic pe respectarea drepturilor ǘi libertÂǚilor civile;
• Asigurarea atractivitÂǚii carierei militare prin stabilitate legislativÂ, predictibilitate financiarÂ ǘi consolidarea
statutului social al angajaǚilor din sistemul naǚional de securitate.

3.3.4. ÎmpreunÂ prin culturÂ ǘi sport
Cultura ǘi sportul întÂresc coeziunea societÂǚii ǘi alimenteazÂ în mod constant mândria naǚionalÂ ǘi sentimentul
de optimism în privinǚa viitorului. Sprijinirea lor este o obligaǚie moralÂ, o strategie de dezvoltare ǘi o formÂ de
consolidare a prestigiului României în exteriorul ǚÂrii ǘi în ochii propriilor cetÂǚeni.
Cultura este unul dintre acele domenii care a avut întotdeauna ǘi va avea în continuare nevoie de finanǚare
publicÂ. Rezultatele acǚiunii culturale nu sunt întotdeauna exprimate în forme materiale directe ǘi nu trebuie evaluate în
aceastÂ manierÂ. Pe de altÂ parte, existÂ practici pe care o politicÂ liberalÂ trebuie sÂ le încurajeze chiar ǘi în contextul
unei finanǚÂri majoritare din fonduri publice:
• Un sistem transparent ǘi bazat pe competiǚie pentru distribuirea fondurilor în culturÂ;
• Promovarea culturii clasice ǘi contemporane româneǘti în afara ǚÂrii;
• Dezvoltarea unor programe pentru menǚinerea contactului diasporei româneǘti cu fenomenul cultural
contemporan din ǚarÂ;
• Încurajarea prin legislaǚie motivantÂ a finanǚÂrii proiectelor culturale prin finanǚÂri private;
• O legislaǚie favorabilÂ dezvoltÂrii industriilor creative. Acest sector economic modern este nu numai o formÂ
eficientÂ de susǚinere a acǚiunii culturale, ci ǘi o manierÂ de autonomizare a culturii în relaǚia cu statul, fiind
totodatÂ ǘi unul dintre cele mai moderne, avansate tehnologic ǘi creative sectoare de pe piaǚa muncii.
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O acǚiune a statului în domeniul sportului implicÂ, în viziunea liberalilor, obiective ǘi metode care încurajeazÂ

independenǚa ǘi libera dezvoltare a acestui sector:
• ÎntÂrirea educaǚiei sportive în rândul copiilor ǘi tinerilor, pentru o societate sÂnÂtoasÂ ǘi dinamicÂ;
• Încurajarea parteneriatelor public-privat cu deosebire în administraǚia localÂ pentru deszoltarea infrastructurii
sportive;
• Adoptarea unor mÂsuri legislative care încurajeazÂ susǚinerea privatÂ pentru sporturi neglijate;
• Reformarea educaǚiei sportive în ǘcoalÂ, inclusiv a responsabilitÂǚilor cadrelor didactice de specialitate ǘi a
formelor de competiǚie sportivÂ ǘcolarÂ.

3.3.5. Protecǚia patrimoniului comun
Patrimoniul cultural ǘi natural pe care îl primim de la generaǚiile care ne-au precedat reprezintÂ o valoare pe
care nu o putem înlocui ǘi pe care trebuie sÂ o tratÂm ca pe un capital care revine de drept generaǚiilor urmÂtoare.
Conservarea patrimoniului istoric ǘi natural este nu numai o formÂ de conectare între generaǚiile care se succed în
societate, ci ǘi o resursÂ esenǚialÂ pentru dezvoltare. În acelaǘi timp, de calitatea lor depinde calitatea vieǚii noastre ǘi a
copiilor noǘtri.
Pentru protejarea patrimoniului cultural-istoric politicile liberale vizeazÂ:
• Reforma instituǚiilor culturale (muzee, biblioteci etc.) prin extinderea atribuǚiilor ǘi tipurilor de acǚiune culturalÂ,
pentru întÂrirea relaǚiei lor cu societatea;
• Introducerea unui sistem de recrutare internaǚionalÂ a managerilor instituǚiilor culturale de importanǚÂ
naǚionalÂ, în scopul unei mai bune conectÂri la reǚelele internaǚionale ale instituǚiilor de profil;
• Adoptarea unei legislaǚii motivante pentru finanǚarea activitÂǚii instituǚiilor culturale;
• IntÂrirea componentei artistice în educaǚia primarÂ ǘi secundarÂ;
• Favorizarea investiǚiilor în ramuri artizanale tradiǚionale, ca o formÂ de dezvoltare a economiilor locale ǘi de
conservare a patrimoniului imaterial al României;
• Adoptarea unei legislaǚii dedicate favorizÂrii ǘi protejÂrii investitorilor ǘi artiǘtilor implicaǚi în industriile
creative;
• Revizuirea ǘi actualizarea legislaǚiei privitoare la patrimoniul cultural-istoric mobil ǘi imobil al României;
• Dezvoltarea unor programe de formare specializate în studiul patrimoniului cultural.
Conceptul modern de patrimoniu este extins ǘi asupra patrimoniului natural, care trebuie înǚeles nu numai ca
o resursÂ economicÂ ci ǘi în calitatea sa de cadru al vieǚii comunitÂǚii. Într-o lume în care resursele naturale, începând
cu flora ǘi fauna, continuând cu solul ǘi rezervele de apÂ, menǚinerea unui cadru natural curat ǘi sÂnÂtos devine un
veritabil capital social. Partidul Naǚional Liberal va contribui la conservarea ǘi valorificarea acestui patrimoniu prin:
• Atragerea de fonduri europene destinate cu predilecǚie exploatÂrii ecologice a resurselor naturale;
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• Încurajarea investiǚiilor destinate refacerii unor rezerve naturale afectate de exploatarea neraǚionalÂ (în primul
rând a pÂdurilor);
• Susǚinerea programelor de educaǚie ecologicÂ;
• Susǚinerea cercetÂrilor de performanǚÂ în domeniul ǘtiinǚei mediului.

3.4. România în lumea de astÂzi
3.4.1. Valorile noastre
România noastrÂ este o ǚarÂ europeanÂ prin definiǚie. Întreaga istorie a construcǚiei statului modern, construcǚie
la care liberalii au jucat un rol de prim-plan, a fost fÂcutÂ sub semnul apartenenǚei la civilizaǚia europeanÂ. Modelele
noastre instituǚionale ǘi sociale, educaǚia ǘi opǚiunile elitei politice ǘi culturale româneǘti, contribuǚia noastrÂ la istoria
continentului ne dau dreptul sÂ ne afirmÂm statutul indiscutabil de naǚiune europeanÂ.
Caracterul european nu anuleazÂ specificul naǚional al culturii româneǘti. Identitatea noastrÂ va include
întotdeauna o istorie proprie, cu reperele ǘi provocÂrile sale unice, dar în acelaǘi timp corelate cu cele europene. La fel
ca toate popoarele Europei suntem noi înǘine ǘi suntem europeni, iar acest echilibru este preǚios ǘi suntem angajaǚi în
conservarea lui.
România este o ǚarÂ cu fundamente istorice multiculturale, în care un numÂr mare de minoritÂǚi naǚionale sunt
recunoscute ǘi respectate. AceastÂ diversitate existÂ într-un cadru de valori ǘi opǚiuni comune. Suntem uniǚi printr-un
mod de viaǚÂ, prin experienǚe împÂrtÂǘite, printr-un destin istoric împÂrtÂǘit. MinoritÂǚile naǚionale reprezintÂ o sursÂ
de bogÂǚie socialÂ ǘi culturalÂ de care nu ne putem lipsi ǘi pe care trebuie sÂ o protejÂm ǘi chiar sÂ o refacem în forme
noi acolo unde trecutul comunist a distrus-o.
Liberalii au contribuit la revenirea României între ǚÂrile moderne, în rândul democraǚiilor stabile. Acest statut
este inseparabil de cel de participant la procesul de globalizare. Tensiunile acestui fenomen mondial nu ne pot ocoli în
totalitate ǘi nu putem sustrage transformÂrilor pe care el le imprimÂ. Putem însÂ sÂ ne asigurÂm cÂ România se va afla
în tabÂra celor care au de câǘtigat din aceastÂ nouÂ transformare a lumii. În perioada recentÂ, cu deosebire începând de
la criza economicÂ, am constatat o contrareacǚie în faǚa tendinǚelor globalizÂrii din partea celor care se considerÂ
defavorizaǚi de orientarea pe care a luat-o acest proces istoric odatÂ cu încetarea rÂzboiului rece. Trebuie sÂ fim
conǘtienǚi cÂ fenomenul globalizÂrii nu se poate încheia, este numai o etapÂ a unui proces istoric început deja din epoca
modernitÂǚii timpurii ǘi va continua chiar în condiǚiile accentuÂrii actualelor tensiuni. Obligaǚia noastrÂ este sÂ ne
construim strategii realiste de dezvoltare, bazate pe nevoia de a conserva ǘi a valorifica în forme noi tradiǚiile culturale
româneǘti, pe de o parte, precum ǘi pe oportunitÂǚile de progres pe care le stimuleazÂ globalizarea, pe de altÂ parte.

3.4.2. Diaspora româneascÂ – cel mai dinamic reprezentant al ǚÂrii în lume
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SituaĢia României, din punct de vedere al numÂrului cetÂĢenilor români cu domiciliul sau reĞedinĢa în

strÂinÂtate, s-a schimbat substanĢial în ultimii ani, în contextul globalizÂrii, a creĞterii mobilitÂĢii la nivel mondial,
urmare a mai multor valuri de migraĢie. Astfel, în prezent, existÂ peste 4 milioane de cetÂǚeni români în afara graniǚelor
ǚÂrii, iar numÂrul acestora este în creǘtere, aceastÂ cifrÂ reprezentând peste 20% din numÂrul total de cetÂǚeni ai
României.
Partidul Naǚional Liberal urmÂreǘte sÂ contribuie la prezervarea ǘi afirmarea identitÂǚii etnice, culturale,
religioase ǘi lingvistice a acestora ǘi sÂ se consolideze ca partener de încredere pentru românii de pretutindeni ce
împÂrtÂǘesc valorile liberale.
A. MÂsuri ǘi obiective în relaǚia cu diaspora româneascÂ:
• Unificarea instituǚionalÂ a politicilor referitoare la românii de pretutindeni, prin înglobarea în cadrul
Ministerului Românilor de Pretutindeni (MRP) a tuturor organismelor care au impact asupra comunitÂǚilor
românilor de pretutindeni (Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, Institutul Limbii
Române, Direcǚia specializatÂ din cadrul Institutului Cultural Român, etc.);
• Respectarea prevederilor constituǚionale referitoare la norma de reprezentare parlamentarÂ ǘi, pe cale de
consecinǚÂ, mÂrirea numÂrului de parlamentari pentru românii care trÂiesc în diaspora;
• Desemnarea de cÂtre MRP, în cadrul consulatelor generale ale României, a unui diplomat însÂrcinat cu relaǚia
cu românii de pretutindeni, cu avizul MAE (de preferat români rezidenǚi în diaspora, buni vorbitori ai limbii
statului gazdÂ ǘi cunoscÂtori ai legislaǚiei statului de rezidenǚÂ);
• Adoptarea iniǚiativei legislative pentru constituirea Comitetelor Românilor de Pretutindeni ca principal
organism reprezentativ al românilor de pretutindeni;
• Introducerea votului electronic pentru alegerile prezidenǚiale, europarlamentare, parlamentare ǘi
referendumuri, pânÂ la alegerile prezidenǚiale din 2019;
• Iniǚierea unui program EXPAT care sÂ sprijine cetÂǚenii români cu expertizÂ din ǚÂrile Uniunii Europene pentru
instalarea pe teritoriul României ǘi adaptarea legislaǚiei pentru adoptarea ǘi integrarea acestor experǚi;
• Facilitarea redobândirii cetÂǚeniei române pentru toǚi românii nÂscuti în România ǘi emigraǚi înainte de 1989;
• Adoptarea de mÂsuri legislative menite sÂ creeze un cadru favorabil pentru încurajarea cetÂǚenilor români din
diaspora care vor sÂ investeascÂ în România;
• Dezvoltarea unei politici de parteneriat cu autoritÂǚile statelor pe teritoriul cÂrora trÂiesc comunitÂǚi de români,
astfel încât aceǘtia sÂ beneficieze de toate drepturile conferite de legislatie, precum ǘi de dreptul fundamental
de a-ǘi pÂstra identitatea religioasÂ, culturala ǘi lingvisticÂ.
• Continuarea proiectului privind includerea unor cetÂǚeni români din afara graniǚelor, membri ai PNL, în listele
pentru alegerile locale, pe locuri eligibile.
B. MÂsuri ǘi obiective în relaǚia cu Republica Moldova ǘi comunitÂǚile româneǘti din ǚÂrile vecine:
• Reformarea politicii de acordare a burselor pentru etnicii români din afara graniǚelor. Iniǚierea, în acest sens, a
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unor dezbateri publice largi cu implicarea tuturor pÂrǚilor (factori de decizie, elevi, studenǚi, absolvenǚi, experǚi,
ǘefi ai instituǚiilor de învÂǚÂmânt mediu ǘi superior, ai mediului privat ǘi de afaceri, etc.);
• Crearea Fondului de Dezvoltare România-R.Moldova (FDRM), care ar facilita utilizarea tuturor fondurilor din
cadrul celor 100 de milioane de euro, puǘi la dispoziǚia R.Moldova de cÂtre România. Fondul s-ar afla în
gestiunea MRP, care ar împrumuta expertizÂ, norme legale ǘi alte resurse instituǚionale de la unitatea ODA a
MAE, dar ǘi de la actualul Minister al DezvoltÂrii Regionale ǘi al Administraǚiei Publice, care are în gestiune
finanǚele. Resursele din cadrul FDRM ar urma sÂ fie alocate pe bazÂ de proiecte, aǘa cum în prezent se
desfÂǘoarÂ procesul gestionat de unitatea ODA a MAE. Accentul principal în procesul de evaluare a proiectelor
va fi pus pe dimensiunea integrÂrii europene a R.Moldova, respectiv a implementÂrii Acordului de Asociere ǘi a
Zonei de Comerǚ Liber, Aprofundat ǘi CuprinzÂtor;
• Demararea unui amplu program de integrare culturalÂ, economicÂ, mediaticÂ ǘi de infrastructurÂ, prin
valorificarea ǘi dezvoltarea protocoalelor inter-ministeriale semnate în 2012 la Iaǘi în cadrul primei ǘedinǚe
inter-guvernamentale România-R.Moldova (Ungureanu-Filat);
• Susǚinerea Republicii Moldova în parcursul sÂu european, întÂrirea parteneriatului între cele douÂ state
româneǘti, precum Ği aprofundarea mÂsurilor de încurajare a prezenĢei românesti peste Prut, în special a
investiĢiilor româneĞti;
• Simplificarea procedurii de acordare a cetÂǚeniei române pentru etnicii români din vecinÂtate ǘi Balcani;
• Intensificarea cooperÂrii cu autoritÂǚile locale ǘi centrale din statele vecine ǘi din Balcani, pentru a putea
promova mai eficient drepturile etnicilor români, in conformitate cu standardele europene;
• Introducerea unei noi circumscripǚii electorale pentru cetÂĢenii români cu domiciliul în Republica Moldova ǘi
vecinÂtate, reprezentatÂ în Parlament de un senator ǘi doi deputaǚi. AceastÂ delimitare între problematica
românilor din diaspora ǘi cea a românilor din vecinÂtate este necesarÂ ǚinând cont de nevoile specifice prezente
în rândul acestor categorii de comunitÂǚi.

3.4.3. Pentru o politicÂ externÂ ǘi de securitate activÂ ǘi realistÂ
Alianǚele de astÂzi ale României trebuie înǚelese ca fiind mai mult decât o garanǚie de securitate. Faptul cÂ ǚara
noastrÂ este astÂzi membru al NATO ǘi al Uniunii Europene este rezultatul tenacitÂǚii ǘi voinǚei societÂǚii româneǘti în
perioada dificilÂ a tranziǚiei. Cele douÂ structuri internaǚionale în care suntem astÂzi membri au fost percepute în
societatea româneascÂ nu numai ca o formÂ de asigurare a stabilitÂǚii ǘi a unui viitor prosper, dar ǘi ca o afirmare a
reconectÂrii politice cu identitatea noastrÂ europeanÂ ǘi occidentalÂ. Din raǚiuni practice, dar ǘi din datorie pentru
valorile profunde ale României moderne, PNL trebuie sÂ promoveze o politicÂ activÂ ǘi constructivÂ atât în NATO cât ǘi în
UE.
Pilonii politicii externe ǘi de securitate a ǚÂrii noastre sunt statutului de membru al NATO ǘi UE, precum ǘi
parteneriatul strategic cu SUA.
Trebuie sÂ urmÂrim afirmarea noastrÂ mai activÂ în structurile din care facem parte. La nivelul NATO, este vital
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ca România sa dea dovadÂ de seriozitate ǘi sÂ-ǘi respecte angajamentele privind majorare acheltuielilor militare la 2%
din PIB pentru decada 2017-2027, ca o dovadÂ a înǚelegerii ǘi asumÂrii solidaritÂǚii trans-atlantice. Menǚinerea
angajamentelor de securitate ale NATO este cruacialÂ pentru securitatea întregii Europe, iar pentru noi, ca stat de graniǚÂ
al Alianǚei, cu atât de mult. Investiǚiile în sistemul de apÂrare, participarea la acǚiunile NATO trebuie sÂ fie completate ǘi
de acǚiuni politice de naturÂ sÂ întÂreascÂ coeziunea Alianǚei ǘi sÂ ne implice în definirea obiectivelor sale viitoare.
Uniunea EuropeanÂ, pe de altÂ parte, se confruntÂ cu una dintre cele mai serioase crize din istoria sa. Efectele
Brexit-ului sunt încÂ greu de anticipat. În siajul resentimentelor sociale generate de criza economicÂ ǘi de politica de
austeritate, la care s-a adÂugat criza multiculturalismului evidentÂ în ultimii ani, într-un numÂr important de societÂǚi
europene s-au afirmat forǚe politice extremiste ǘi populiste periculoase. Criza clasei politice europene este evidentÂ ǘi
în absenǚa ideilor, inclusiv în tendinǚa unora dintre lideri de a încerca sÂ facÂ paǘi înapoi în construcǚia europeanÂ.
România nu poate accepta dezagregarea unuia dintre pilonii fundamentali ai politicii sale externe. În egalÂ mÂsurÂ, nu
putem accepta ideea unei Uniuni Europene în care statele membre nu au drepturi egale. Pentru a avea o voce mai
puternicÂ, însÂ, România trebuie sÂ îǘi asume douÂ atitudini indispensabile: a) respectarea obligaǚiilor presupuse de
calitatea de membru al UE, inclusiv în termenii generÂrii încrederii în funcǚionalitatea sistemului nostru instituǚional la
toate nivelele: b) trecerea de la o mentalitate ǘi o politicÂ de membru minor al Uniunii la o gândire ǘi un comportament
constructiv ǘi activ, inclusiv prin participarea mai activÂ la definirea obiectivelor ǘi politicilor Uniunii Europene.
Parteneriatul strategic cu SUA este o componentÂ fundamentalÂ a securitÂǚii României, iar excelenta cooperare
în zona militarÂ ǘi de intelligence reflectÂ acest fapt. Relaǚia dintre Bucureǘti ǘi Washington trebuie întÂritÂ ǘi dezvoltatÂ
într-un mod similar ǘi pe alte coordonate, în speacial în ceea ce priveǘte cooperare economicÂ, mai ales în domenii
precum cel energetic sau al industriei de apÂrare.
România trebuie sÂ acǚioneze ǘi în plan bilateral, în condiǚiile în care evoluǚiile în plan extern sunt dinamice ǘi
cu un grad tot mai mare de impredictibilitate. Parteneriatele strategice pe care România le are încheiate în prezent,
trebuie sÂ capete ǘi mai multÂ substanǚÂ, mai ales în plan economic. O oportunitate evidentÂ o constituie ǘi dezvoltarea
cooperÂrii industriale dintre marile companii occidentale de armament ǘi industria naǚionalÂ de profil, ca urmare a
demarÂrii programelor majore de achiziǚii de tehnicÂ militarÂ pentru armata noastrÂ, în condiǚiile în care se estimeazÂ
pentru urmÂtorii 10 ani alocÂri bugetare de cca 15 miliarde euro, la un buget anual al MApN de 2% din PIB. Aceste achiziǚii
nu trebuie privite doar ca o simplÂ activitate comercialÂ, ci pot sÂ determine ǘi întÂrirea relaǚiilor politice.
Este necesar ca România sÂ dezvolte politici regionale coerente pentru spaǚiul MÂrii Negre ǘi Balcani prin
abordÂri cuprinzÂtoare, care sÂ includÂ ǘi un program de stimulare a investiǚiilor naǚionale directe. Este necesarÂ
încurajarea companiilor de stat ǘi deǚinÂtorilor de capital privat pentru a investi în regiunea vecinÂ României, iar aceste
acǚiuni trebuie sÂ aibÂ un suport consistent din partea statului. Este nevoie un plan articulat, de perspectivÂ, coordonat
la nivel naǚional, care sÂ implice Preǘedinǚia, Guvernul, alte instituǚii ale statului, mediul bancar românesc ǘi companii
private pentru a determina pe termen mediu ǘi lung o prezenǚÂ economicÂ româneascÂ robustÂ în spaǚiul balcanic ǘi
pontic.
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La fel va trebui procedat ǘi în cazul Republica Moldova. FÂrÂ o influenǚÂ economicÂ substanǚialÂ, promovarea

intereselor României va depinde doar de simpatiile fluctuante pro-vest sau, dimpotrivÂ, pro-est ale factorului politic de
la ChiǘinÂu.
TotodatÂ, politica externÂ a României are nevoie de investiǚii care sÂ ne permitÂ extinderea relaǚiilor economice
în regiuni precum Africa, Orientul Mijlociu ǘi Extremul Orient. Trebuie sÂ gândim politica noastrÂ externÂ în egalÂ mÂsurÂ
ca o resursÂ ǘi ca o investiǚie, având în acelaĞi timp conǘtiinǚa faptului cÂ succesul nu poate decât sÂ sporeascÂ valoarea
României atât în cadrul NATO, cât ǘi în Uniunea EuropeanÂ.

Moǚiunea noastrÂ este, înainte de toate, un apel la unitate. Credem cu tÂrie în capacitatea Partidului Naǚional
Liberal de a conduce ǚara spre un viitor bun. Credem cu tÂrie în faptul cÂ fÂrÂ partidul nostru acest viitor este în pericol.
Mai mult decât orice, aceastÂ moǚiune este expresia încrederii pe care o avem în resursele societÂǚii româneǘti, în rolul
de lider pe care trebuie sÂ îl împlineascÂ Partidul Naǚional Liberal ǘi în forĢa noastrÂ de a asigura, în deplin parteneriat
cu cetÂĢenii, dezvoltarea României.

Moǚiunea LUDOVIC ORBAN
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