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Preambul  
 
România a parcurs în ultimii trei ani una dintre cele mai dificile perioade din 
istoria sa, realitate datorată atât unei crize economice prelungite și amplificate 
de incapacitatea și corupția fostei guvernări, cât mai ales unei alterări a 
regimului politic din România, pe fondul interpretării abuzive și discreționare a 
textului constituțional. Nu doar criza economică și lipsa de soluții a guvernării au 
fost trăsăturile dominante ale acestor ani. Instituțiile s-au degradat, mediul privat a 
fost nu ajutat să depășească dificultățile generate de criză, ci sufocat de corupția de 
stat și s-au produs schimbări profunde ale regimului politic din România. Putem 
spune că acest regim politic s-a prezidențializat dincolo de cadrul legii fundamentale 
și am asistat la o interferență nepermisă în procesul politic a unor instituții exterioare 
lui, care au abandonat imperativul echidistanței și nonpartizanatului. Toate aceste 
procese s-au repercutat grav în planul relațiilor sociale, al raportului dintre stat și 
cetățeni, în ultimă instanță. Am trăit o degradare fără precedent a climatului social 
general, marcat de suspiciune și neîncredere. 

Situația excepțională a impus un răspuns politic excepțional sub forma unei mari 
coaliții stânga – dreapta: Uniunea Social Liberală. Din păcate pentru un parcus 
normal al vieții politice competiția ideologică și de soluții a trebuit să fie așezată între 
paranteze, în fața unui adversar ce s-a dovedit a fi mult prea periculos pentru 
normalitatea României. Populismul autoritarist reprezentat de regimul Băsescu a 
indus societății românești derapaje grave. Folosim sintagma „regimul Băsescu” nu 
neapărat cu referire la o anumită persoană, cât pentru a defini sintetic o anumită 
realitate politică ce îmbracă, indiferent de purtătorii ei de cuvânt, câteva trăsături: 
discursul și acțiunea populistă fără niciun fel de limite, corupția ridicată la rangul de 
politică de stat, utilizarea nedemocratică a unor instituții ale statului în conflictul 
politic, divizarea societății, încercarea de a contrapune grupuri sociale unul altuia și 
abandonarea interesului național în planul acțiunii politice externe.  

Acest tip de analiză a impus o anumită strategie Partidului Național Liberal. Sigur că 
poate am fi preferat, într-o Românie normală, o acțiune consecventă de afirmare a 
identității noastre ideologice. Din păcate, România ultimilor ani nu a fost una a 
normalității, nici a competiției politice bazată pe doctrine și valori, ci una în care 
partidele democratice au avut de rezistat presiunii unui regim politic autoritar și 
populist. Uniunea Social Liberală s-a constituit pe acest fundament al rezistenței, al 
nevoii de a apăra democrația și cetățenii și de a reda speranța românilor. 

Partidul Național Liberal a fost artizanul unor demersuri politice decisive, care au 
schimbat un parcurs istoric al României, ce părea ireversibil. 
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În februarie 2010 probabil nici cei mai atenți observatori ai scenei politice și nici cei 
mai optimiști susținători ai noștri nu ar fi considerat posibil sau veridic scenariul în 
care: în doar doi ani Partidul Național Liberal devine parte a celei mai mari construcții 
politice din ultimii 20 de ani, care asumă guvernarea înainte de alegeri, câștigă 
detașat toate scrutinele și obține o majoritate de aproape 70% în Parlament; în timp 
ce partidul-stat PDL pierde puterea în urma unei moțiuni de cenzură și cunoaște o 
prăbușire electorală fără precedent. Acțiunea consecventă și neechivocă a Partidului 
Național Liberal a făcut posibilă nu doar o schimbare de putere, ci și de climat politic 
și social în România. 

Această moțiune și echipa care o susține își propune să răspundă la câteva 
întrebări: care este analiza noastră asupra societății românești de astăzi? Care 
sunt obiectivele strategice ale Partidului Național Liberal în guvernare? Care 
este viziunea noastră de dreapta privind modernizarea României în următorii 
ani? Care sunt elementele de identitate politică pe care ne propunem să le 
consolidăm în perioada următoare? Care sunt, în final, obiectivele noastre 
organizatorice și tactice? 
 
 
 

* 
* * 
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Obiectivele strategice ale PNL 
 
 

Prezenta moțiune propune Partidului Național Liberal câteva obiective 
strategice pentru următorii ani: 

 Îndeplinirea mandatului la guvernare în cadrul Uniunii Social Liberale. 
Avem aici în vedere atât reconstrucția normalității în societatea 
românească, cât și politicile liberale de modernizare a României.  

 Câștigarea alegerilor prezidențiale 
 Consolidarea identității și forței PNL ca partidul dreptei românești  
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I. Îndeplinirea mandatului încredințat de alegători 
 

I.1. România – reintrarea în normalitatea democratică 
 
Afirmăm astăzi că dezideratul reintrării României în normalitatea democratică a 
fost doar parțial atins odată cu schimbarea la nivel guvernamental. Din 
nefericire, nu suntem astăzi în fața unei simple alternanțe la putere, așa cum se 
întâmplă ea în societățile democratice așezate, așa cum s-a întâmplat și în 
România în 1996, 2000 și 2004. Aceasta este premisa de la care trebuie să 
plecăm și care trebuie să determine acțiunea noastră.  
Nu ne putem preface că nimic nu s-a întâmplat în acești ani și nici nu putem asuma o 
linie de continuitate cu guvernarea acelei perioade. Continuitatea poate privi exclusiv 
angajamentele internaționale ale României și atât.  

Ceea ce numim „regimul Băsescu” a însemnat o distorsiune profundă a societății 
românești și crearea unor anomalii în raporturile instituționale, care au afectat 
România pe toate planurile și ale căror efecte le resimțim astăzi din plin. 

Am asistat astfel la o distorsiune la nivelul instituțiilor, prin apariția unui sistem 
parapolitic care neagă fundamentele democrației, relațiile firești dintre puterile în stat 
și asumă un rol decizional nelegitim. Distorsiunea de la nivelul instituțiilor a făcut ca 
pentru prima dată în ultimii 20 de ani să asistăm la negarea votului popular, la 
anularea lui printr-o decizie administrativă și punerea sub semnul întrebării a 
procesului electoral ca sursă supremă de legitimitate. La aceasta s-a adăugat 
interferența în procesul politic a unor instituții fără atribuții în acest sens și folosirea 
lor ca instrumente de presiune în competiția politică. 
Al doilea tip de distorsiune ce a caracterizat ultimii ani este prezentă la nivelul 
economiei. Promovarea unei economii de piață reale, pe criterii concurențiale și în 
respect pentru inițiativa privată a fost înlocuită cu instalarea unui sistem mafiot și 
clientelar, care a sifonat banii publici și a falimentat economia. Numeroasele nereguli 
semnalate în utilizarea fondurilor publice, alocările abuzive și discreționare pe criterii 
politice și discriminarea comunităților locale în funcție de opțiunile lor electorale 
întregesc tabloul și explică adâncirea crizei economice. În schimb, costurile crizei au 
fost transferate către populație, către categoriile cele mai vulnerabile, către micii 
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întreprinzători, către mediul de afaceri corect, care, sub pretextul austerității, au avut 
de suportat unele dintre cele mai iresponsabile și cinice măsuri. 
În fine, dar nu în ultimul rând, regimul Băsescu a generat o distorsiune la nivelul 
statutului internațional al României, transformată într-o țară de rangul doi în 
interiorul Uniunii Europene și pusă într-o manieră nedreaptă sub semnul întrebării ca 
democrație consolidată. Regimul Băsescu a pus mai presus de interesul național 
propria perpetuare și a preferat denigrarea României și periclitarea statutului său 
european printr-o propagandă agresivă și mincinoasă.  

Ținând cont de aceste evoluții, de contextul politic în care ne aflăm, în viziunea 
noastră câștigarea alegerilor locale și parlamentare constituie doar primul pas al unui 
proces amplu de reconstrucție. Partidul Național Liberal are datoria de a 
răspunde așteptărilor unei părți uriașe de electorat, nu doar în exercițiul 
guvernării, prin gestionarea eficientă a domeniilor pe care și le-a asumat, ci și 
în ce privește reconstrucția democratică a României, care începe cu 
demantelarea acestui sistem de putere în toate componentele sale.  
Ca partid care a rămas mereu consecvent principiilor sale și ca forță politică învestită 
cu încredere la cele mai recente alegeri, nu putem trece cu vederea această realitate 
și nici pune între paranteze evenimentele care au marcat ultimii trei ani.  

Partidul Național Liberal își asumă misiunea de a disloca în totalitate acest 
sistem de putere pervertit și inconsistent cu principiile, valorile și mecanismele 
democratice și de a reașeza România în cadrele ei firești, adică instituții 
democratice funcționale, economie de piață reală, prestigiu și participare 
activă a României la dezbaterea și decizia internațională. PNL își dorește o 
Românie în care votul popular este sursa puterii și legitimității, în care drepturile și 
libertățile civile sunt onorate, cetățenii sunt ascultați și respectați, iar instituțiile 
lucrează în serviciul lor; o Românie demnă în Europa, partener egal cu toate statele 
membre ale Uniunii Europene. 
 

Un instrument de normalizare a vieții politice din România îl va constitui procesul de 
reformă constituțională și electorală. Pornind de la disfuncțiile constatate în ultimii 
ani, de la obiectivul de a reașeza toate instituțiile statului în parametrii democratici și 
de a clarifica raporturile dintre acestea, Partidul Național Liberal, alături de partidele 
componente ale Uniunii Social Liberale, își asumă ca proiect politic imediat 
modificarea Constituției. 
Ca liberali, considerăm că dezbaterea despre Constituție, ca și aceea despre 
sistemul electoral, trebuie să pornească de la o viziune pe termen lung, despre 
cum vrem să arate și să funcționeze sistemul politic românesc, fără să se 
limiteze doar la contextul actual sau doar la corecturi conjuncturale. De 
asemenea, unul dintre imperativele care trebuie să însoțească procesul de 
modificare a Constituției este extragerea sa din zona populismului. De prea multe 
ori – și aceasta este o moștenire nefericită a regimului Băsescu – teme importante 
care țin de organizarea statului, precum structura Parlamentului sau sistemul 
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electoral, au fost utilizate în mod nepermis din rațiuni populiste în competiția politică. 
De fapt, aceasta arată și lipsa de responsabilitate a regimului Băsescu în raport cu 
națiunea. Există limite și teme pe care nu avem voie să le introducem în conflictul 
politic. Ele țin de organizarea statului și de stabilitatea instituțiilor sale. Astăzi vedem, 
la 5 ani după introducerea faimosului vot uninominal, în urma unui referendum 
generat tot din dorința de a câștiga capital politic, că Parlamentul nu este nici mai 
bun, nici mai profesionist, iar parlamentarii nu sunt mai legați de interesele 
cetățenilor. Sunt lucruri care trebuie spuse limpede, cu răspundere, pentru a elimina 
orice presiune populistă asupra procesului de modificare a Constituției și a legislației 
electorale.  

Intrăm în acest proces de reformă constituțională pornind de la valorile noastre 
politice: preeminența drepturilor și libertăților cetățeanului în raport cu 
acțiunea statului; separația și echilibrul puterilor în stat, fără de care nu poate 
fi conceput un regim politic cu adevărat democratic; nevoia de a garanta 
funcționare unei justiții cu adevărat independente, fără interferențe din partea 
altor puteri ale statului.  
Una din temele false și în același timp periculoase pe care propaganda adversarilor 
a pus-o în circulație este aceea a conflictului între cei care susțin independența 
justiției și cei care ar dori să și-o subordoneze. Partidul Național Liberal 
reamintește faptul că ori de câte ori s-a aflat la guvernare a propus legislație și 
s-a bătut pentru independența justiției. Respingem, ca principiu, imixtiunea 
politicului în actul de justiție, dar în același timp și imixtiunea justiției în procesul 
politic. Cetățenii României au nevoie de încredere într-o justiție corectă și 
nonpartizană.   

Reconstrucția normalității în societatea românească are în mod obligatoriu și o 
componentă legată de ierarhia de valori. Deterioarea instituțiilor, a mediului 
economic și a prestigiului internațional al României au fost însoțite și de o alterare 
profundă a ordinii de valori în viața publică și în societatea românească în general. 
Astfel, s-a încetățenit convingerea că „se poate spune orice”, că „se poate face orice” 
și că „se poate obține orice”, indiferent de costuri și consecințe. Ca partid responsabil 
față de națiune, PNL are a da el însuși tonul unei schimbări în atitudinea față de 
instituții și față de cetățean. Nu vom putea reclădi încrederea cetățeanului în instituții 
dacă nu vom arăta noi înșine că suntem atașați unei ierarhii de valori corecte.  
 
 

I.2. Buna guvernare și viziunea liberală asupra dezvoltării 
 

Prioritatea noastră este să ne îndeplinim mandatul încredințat de cetățeni la 
alegerile din decembrie 2012 în cadrul guvernării României. Am promis o bună 
guvernare, care să readucă România pe drumul dezvoltării. Încă din mai 2012, de la 
constituirea primului cabinet al USL, am început să reparăm nedreptățile fostei puteri 
– de la cele mai flagrante și dureroase (tăierea salariilor și pensiilor, închiderea 
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spitalelor) până la cele care au dezechilibrat raporturile dintre puteri (precum abuzul 
de asumări de răspundere și decredibilizarea Parlamentului).  

Avem împreună cu partenerii noștri din Uniunea Social Liberală răspunderea unei 
concepții unitare și coerente asupra guvernării României. Asigurare stabilității și 
echilibrelor macroeconomice, găsirea resurselor pentru reluarea unui curs de 
creștere și dezvoltare, reforma sistemelor publice sunt în responsabilitatea noastră 
comună, indiferent de portofoliile deținute. Am armonizat împreună puncte de vedere 
care păreau nu o dată ireconciliabile și am prezentat publicului împreună programe și 
viziuni de dezvoltare sectoriale. Avem datoria aplicării acestora în mod unitar. 
Guvernul nu este o federație de ministere, ci un corp unitar și solidar. Trebuie 
să demonstrăm în acțiunea noastră guvernamentală că parteneriatul poate 
funcționa eficient nu doar în opoziție, ci și la putere. România a avut întotdeauna 
o problemă cu funcționarea guvernărilor de coaliție. Alianțele politice au performat în 
cucerirea puterii, dar au eșuat sistematic atunci când a fost vorba de exercitarea ei. 

Parte a procesului de reconstrucție a normalității în societatea românească 
înseamnă și o nouă cultură în funcționarea coalițiilor de guvernare. Dezbaterea 
de tipul „cine are ministere mai importante în funcție de resurse” denotă o mentalitate 
de jaf al banului public, mentalitate de care guvernarea USL trebuie să se țină la 
distanță. Vom putea spune că am guvernat bine dacă la sfârșitul celor patru ani 
marile companii de stat fie vor fi privatizate, fie vor funcționa pe criterii de eficiență, 
iar banul public va fi împărțit după grile nonpolitice, nu după titularul ministerului 
respectiv. 
 

* 
* * 

 

Echipa susținătoare a prezentei moțiuni propune o viziune liberală asupra 
dezvoltării, viziune care poate fi realizată prin intermediul guvernării Uniunii 
Social Liberale. Pornim de la premisa că România se află, în prezent, în faţa unei 
opţiuni fundamentale pentru şansele sale de dezvoltare. Într-un context dominat de 
cercul vicios al crizelor economice şi sociale, marcat de incertitudini şi dezechilibre 
financiare, modernizarea României necesită nu doar paşi imediaţi, de politică 
economică şi reformă instituţională, ci construirea unui nou model de dezvoltare 
economică circumscris prezentului, prin prisma propriilor avantaje comparative şi 
oportunităţi. 
Depăşirea crizei economice şi consolidarea potenţialului de dezvoltare necesită 
soluţii economice pro-active. Aşa cum ne-am asumat în programul USL, soluţiile 
relansării economice trebuie axate pe stimularea sectorului privat și crearea de locuri 
de muncă. 
După douăzeci de ani de tranziţie, economia românească deţine încă deficite majore 
de competitivitate în raport cu ţările membre ale Uniunii Europene. În prezent, 
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economia românească aproape că este construită prin şi în jurul bugetului 
statului. De asemenea, în ciuda aderării la comunitatea europeană, România nu 
pare să fi făcut încă saltul definitiv la principiile economiei de piaţă moderne, care să 
aducă românilor viaţă demnă şi prosperitatea mult aşteptată.  
Modernizarea României se bazează, în viziunea liberală, pe 5 dimensiuni 
fundamentale:  

 Libertate economică, iniţiativă privată şi competiţie corectă - cele mai 
eficiente căi de reducere durabilă a sărăciei. 

 Garantarea proprietăţii -  atunci când proprietatea este obţinută legitim şi 
prin respectarea legii 

 Protejarea avuţiei naţionale - prin valorificarea inteligentă a resurselor 
naturale 

 Industrie competitivă şi agricultură modernă - pentru ca românii să aibă 
locuri de muncă productive, stabile şi bine plătite 

 Politici sociale sustenabile - pentru acces liber şi egal la educaţie, sănătate, 
pentru a oferi românilor o viaţă demnă 

 
Viitorul model de dezvoltare a României se întemeiază pe următorii piloni strategici: 

 
 Model economic centrat pe investiţii şi competitivitate 
 Fonduri europene şi dezvoltarea infrastructurii 
 Modernizarea sistemelor publice: educaţie, sănătate, pensii 
 Dezvoltare regională şi administraţie publică centrată pe cetăţean 

 
Principiul esenţial poate fi rezumat scurt: stimulentele contează. Din punct de 
vedere fiscal, trebuie să stimulăm munca, sporirea productivităţii şi investiţiile 
productive. Din punctul de vedere al politicii investiţionale, trebuie să stimulăm 
sectoarele în care România îşi poate valorifica avantajele competitive. Este 
falimentară însă subvenţionarea ineficienţei. Trebuie să încurajăm activitatea 
agenţilor economici eficienţi, care aşteaptă de la stat un semnal pozitiv.  

 
 

Filozofia finanţelor publice – dezvoltare, disciplină, consolidare 
 

În ultimii ani, România a trecut prin experiența unei ajustări fiscale de tip cantitativ, 
adică a păcătoasei austerităţi, care a generat serioase implicaţii sociale şi efecte 
reduse în planul relansării economice. Realitatea economică arată că austeritatea 
bugetară nu poate fi, în sine, cheia problemelor economice, în absenţa politicilor 
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care să faciliteze creșterea economică şi crearea de locuri de muncă. Viziunea 
fiscală a PNL este una de tip calitativ, menită să stimuleze mediul economic, 
investiţiile şi antreprenoriatul. 
Pe termen scurt şi mediu, principiile convenite în cadrul USL vor fi puse în 
concordanţă cu necesitatea de a asigura stabilitatea macroeconomică şi 
stimularea relansării economice. Creşterea rapidă a potenţialului de convergenţă 
cu UE poate fi realizată numai prin continuarea procesului dezinflaţionist, 
consolidarea sistemului finanţelor publice şi menţinerea în limite sustenabile a 
deficitului extern. 
În acelaşi timp, în dimensiunea sa financiar-bugetară, modelul economic de 
dezvoltare va fi axat pe investiţii publice de antrenare, acele investiţii menite să 
susţină infrastructura, dezvoltarea rurală şi agricultura, industria şi energia, sectorul 
IT şi tehnologia avansată. Cheltuielile bugetare cu scop investiţional se înscriu astfel 
în filozofia economiei ofertei. Politicile de relansare economică vor acţiona 
stimulativ în primul rând pe latura ofertei, şi abia apoi pe latura cererii, pentru a nu 
apărea derapaje sau dezechilibre inflaţioniste. 
În dimensiunea fiscală a modelului de dezvoltare, obiectivul imperativ este 
sustenabilitatea finanţelor publice. Pentru aceasta, am decis necesitatea lărgirii 
bazei de impozitare şi creşterea gradului de conformare fiscală. În aceste 
condiţii, proiectăm creşterea veniturilor, în principal prin reducerea semnificativă a 
evaziunii fiscale. 
Continuăm consolidarea fiscală prin creşterea veniturilor mai rapid decât creşterea 
cheltuielilor, prin lărgirea bazei de impozitare şi ca urmare a introducerii unui 
pachet de măsuri de reformă a sistemului fiscal şi a sistemului de administrare, 
control şi colectare a încasărilor bugetare.  
Creşterea colectării şi reducerea evaziunii fiscale sunt imperativele strategiei 
fiscal-bugetare pe termen scurt. Statul trebuie să devină, în cele din urmă, un stat 
eficient, stimulativ şi corect faţă de firmele şi cetăţenii care-şi plătesc în mod 
onest taxele şi impozitele.  
Deşi creşterea economică pentru anul 2013 este estimată conservator la 1,6%, 
pentru a reduce riscurile bugetare negative în cazul unor turbulenţe economice 
externe, pe termen mediu, programul USL îşi va arăta viabilitatea prin 
intensificarea creşterii economice cu rate de peste 3% din PIB, care să asigure 
creşterea convergenţei economice reale faţă de celelalte ţările dezvoltate din 
Uniunea Europeană. 
Sursele principale ale creşterii economice provin atât de pe latura cererii, cât şi 
de pe latura ofertei. Pe latura cererii, vom realiza creşterea eficienţei 
cheltuielilor publice, la care se adaugă efectul stimulativ al creşterii veniturilor 
disponibile ale populatiei prin indexarea pensiilor, reîntregirea salariilor bugetarilor, 
precum şi creşterea treptată a salariului minim. 
Pe latura ofertei, creştem eficienţa investiţiilor prin reorientarea finanţării acestora 
cu preponderenţă către fonduri primite de la UE; plata arieratelor va elibera resurse 
în sectorul privat, va spori capitalizarea economiei şi va reda încrederea în 
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mecanismele pieţei; schemele de ajutor de stat vor asigura stimularea creşterii 
economice prin sprijinirea investiţiilor. 
Noua viziune bugetară acordă prioritate maximă investiţiilor axate pe bani 
europeni. Astfel, avem în vedere creşterea semnificativă a cofinanţării 
proiectelor europene, cu prioritate pentru investiţiile care au grad ridicat de 
execuţie şi care pot fi finalizate până în 2016. 
Viziunea reformelor structurale este în spiritul economiei de piaţă: competitivitatea 
sectorului energetic va fi potenţată cu atât mai mult cu cât produsele energetice vor 
fi mai intens valorificate în regim de piaţă liberă, adică în mod transparent şi cu acces 
echitabil. Odată cu parcurgerea calendarului de liberalizare a preţurilor energiei şi 
gazelor naturale, economia va intra într-o nouă etapă, una a ajustării structurale şi 
a raţionalizării competitive. 
În privinţa arieratelor, România se confruntă cu majore probleme de factură 
structurală şi instituţională. Pentru a avea un mediu de afaceri performant, avem 
nevoie de disciplină financiară şi corectitudine în relaţia stat - contribuabil. În 
condiţiile unor constrângeri bugetare slabe, companiile de stat au acumulat datorii 
uriaşe. Nu putem continua să perpetuăm acelaşi tip de logică a „luatului pe 
datorie” şi de rostogolire a angajamentelor bugetare. Atenuarea poverii arieratelor 
va fi şi rezultatul general al creşterii eficienţei sistemului fiscal. 
În viziunea PNL, obiectivul strategic al reformei fiscale vizează transformarea 
României într-un mediu economic şi mai atractiv din punct de vedere fiscal în 
Uniunea Europeană. Aceasta este singura cale prin care putem accelera 
acumularea de capital, creşterea investiţiilor, crearea de noi locuri de muncă şi 
ridicarea nivelului de viaţă al românilor.  
Ca adevăraţi liberali, nu vom gândi politica fiscală din perspectiva maximixarii 
încasarilor la bugetul de stat. „Agenda liberală” în plan fiscal trebuie să vizeze 
tocmai susţinerea capitalizării economiei româneşti. Iar acest obiectiv poate fi 
atins numai printr-o impozitare prietenoasă, dar şi prin politici majore de simplificare 
fiscală şi îmbunătăţire a capacităţii administrative a sistemului fiscal. 
În viziunea noastră, modelul dezvoltării economice sănătoase a României trebuie să 
fie centrat pe investiţii şi pe valorificarea, în special prin exporturi, a avantajelor 
competitive pe care România le poate obţine în industrie, energie şi agricultură. 

 

Industria şi energia – piloni ai competitivităţii 
 

România trebuie să-şi valorifice întreg potenţialul productiv în cadrul unei politici 
industriale şi energetice coerente. Lansarea de către Uniunea Europeană a 
Strategiei Europa 2020, în martie 2010, a consacrat domeniul politicii industriale ca 
una dintre cele şapte iniţiative emblematice ale acesteia prin documentul: „O politică 
industrială pentru era globalizării”. Abordarea întregului lanţ valoric, de la 
infrastructură şi materii prime până la serviciile post vânzare, în scopul menţinerii 
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unei baze industriale europene puternice, diversificate şi competitive reprezintă 
obiective comune pentru toate statele membre ale UE.  
Din punct de vedere al competitivităţii, România se află, în prezent, în grupul ţărilor 
cu cele mai scăzute venituri şi cu cea mai redusă specializare în tehnologii avansate.  
Obiectivul pentru România, pe care PNL îl consideră fundamental, este 
regândirea şi reducerea rolului statului în economie, ceea ce însemnă 
transformarea acestuia dintr-un actor în arbitru al piețelor, fără a neglija 
interesele sale strategice și în scopul întăririi poziției economice a țării noastre în 
context european. 
Sectorul energetic trebuie să joace un rol esenţial în dezvoltarea economică şi 
socială a României, iar politica energetică să se axeze pe dezvoltarea infrastructurii 
şi creșterea competitivității.  
În viziunea PNL, România are toate datele pentru a deveni un pol energetic 
regional: posedă un mix de resurse energetice care îi pot permite să devină atât 
producator cât şi furnizor regional de energie, are o capacitate semnificativă de 
stocare pentru gaze naturale, este aşezată într-o poziţie favorabilă în ceea ce 
priveşte oportunităţile de interconectare a reţelelor de transport pentru energia 
electrică.     
 

Agricultură performantă: capitalizare şi competitivitate 
 

Modernizarea sectorului agro-rural din România este o prioritate strategică în 
viziunea guvernării liberale. Reformarea profundă a exploataţiilor agricole româneşti, 
modernizarea spaţiului rural şi deblocarea potenţialului său economic, 
simplificarea administrativă constituie direcţii de acţiune clare şi asumate de PNL. 
România nu-şi mai permite încă 4 ani de greşeli în defavoarea fermierului român. Nu 
este suficient să conştientizăm faptul că avem un potenţial agricol imens, ci trebuie 
să valorificăm în mod real acest avantaj.  
Agricultura de subzistenţă trebuie să devină activitate comercială. Agricultorul 
român trebuie să devină un adevărat fermier european. 
În acest sens, strategia noastră urmăreşte ca sectorul agricol să devină atractiv, iar 
fermierul român un pion important în arhitectura economică a statului. Este vitală 
transfomarea agriculturii româneşti într-un motor de creştere economică prin 
crearea de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural şi susţinerea veniturilor 
agricultorilor. 
În România se face agricultură pe suprafeţe mici. Adaptarea agriculturii româneşti, ca 
principală sursă de venit a spaţiului rural la condiţiile dificile şi dinamice ale Politicii 
Agricole Comune devine prioritara. România este obligată să-şi armonizeze politicile 
agricole în funcţie de PAC prin gestionarea durabilă a terenurilor agricole şi 
forestiere, competitivitatea fermierului român si prin dezvoltarea durabilă a 
spaţiului rural.  
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Considerăm prioritară transformarea exploataţiilor mici şi de subzistenţă în ferme 
medii familiale deoarece, la ora actuală, în România agricultura se face pe suprafeţe 
mici. Concentrarea acestor parcele a fost îngreunată atât de lipsa unui cadastru 
agricol, cat şi de lipsa unui program de comasare a terenurilor. Urgent trebuie 
identificate sursele de finanţare în vederea efectuării cadastrului pentru persoane 
fizice, urmată de circulaţia juridică a terenurilor care va determina comasarea 
acestora. Importante suprafeţe agricole sunt în acest moment necultivate în condiţiile 
în care, pe piaţa naţională, europeană şi mondială, cererea de produse alimentare 
este în creştere. De aceea, va trebui încurajată susţinut cultivarea terenurilor 
agricole şi gruparea lor în parcele care să le facă atractive din punct de vedere 
economic. 
Este absolut necesară reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii aparţinând 
domeniului public al statului pentru 1 milion de hectare din fonduri structurale în 
perioada 2014-2020. Întreţinerea sistemelor vechi este costisitoare pe termen lung 
atât pentru agricultori, cât şi pentru stat, conducând la creşterea costurilor de 
producţie pentru agricultorii care le utilizează.  

 

Infrastructura şi transporturile – căile scurte ale unei dezvoltări sigure 
 

În ultimii 20 de ani, România şi-a proiectat politicile publice în domeniul 
transporturilor atât în contratimp cu cele ale Uniunii Europene, dar şi cu 
propriile interese pe termen lung. Efectul evident constă în faptul că, în cadrul 
balanţei serviciilor, transporturile contribuie cu un surplus nesemnificativ.  
Una dintre problemele majore ale României, cu impact negativ asupra stării 
economice și sociale a țării este absența unei rețele satisfăcătoare de transport rutier 
rapid (autostrăzi și drumuri expres). România are în acest moment puțin peste 500 
de kilometri de autostradă în operare și aproximativ 250 de kilometri de autostradă în 
construcție. Cu toate acestea, există foarte multe tronsoane de drum național unde 
se remarcă valori extraordinare de trafic (de peste 11000 de vehicule pe zi), ceea ce 
reclamă existenţa unor autostrăzi sau drumuri expres. 
Obiectivul general al strategiei în domeniul transporturilor îl reprezintă asigurarea 
infrastructurii şi serviciilor capabile să fie suportul activităţii economice şi 
sociale, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii. 
România trebuie să își urmărească propriile interese de ordin economic, social și 
geopolitic. Investiţiile în infrastructură vor respecta Master Planul de Transport 
valabil pe următorii 20 de ani. Master Planul pentru Transporturi reprezintă strategia 
naţională multimodală pe termen scurt, mediu şi lung până în 2030 şi cuprinde 
politicile, programele şi proiectele prioritare pentru România stabilite în urma unor 
analize multicriteriale. 
În domeniul infrastructurii, dincolo de lamentări şi proiecte fanteziste, există o singură 
metodă al cărei potenţial uriaş poate aduce schimbări benefice, pe termen lung: 
trecerea de la finanţarea publică, din buzunarul cetăţeanului, la o abordare 
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comercială, bazată pe atragerea finanţării private, prin parteneriate public-
private. 
Atragerea de capital privat, prin instituţia Parteneriatului Public-Privat, este cea 
mai sigură cale de modernizare a României. Această soluție ar rezolva şi 
problema întreţinerii drumurilor, domeniu în care risipa fondurilor publice a creat prea 
mulţi „regi” ai asfaltului, dar prea puţin asfalt. Experienţele din unele ţări europene, 
cum ar fi Suedia, Franţa, dar şi cele din SUA, arată că implicarea capitalului privat în 
finanţarea şi administrarea drumurilor a condus la îmbunătăţirea infrastructurii şi a 
siguranţei transportului. 
Strategia privind infrastructura rutieră din România are în vedere preluarea 
eficientă a traficului, o dezvoltare regională echilibrată, eliminarea decalajelor, un 
sistem eficient de gestionare și întreținere a tuturor drumurilor naționale.  
De asemenea, modernizarea României este strict corelată cu realizarea unui 
sistem feroviar modern şi durabil în scopul creşterii vitezei de transport și 
asigurării unor servicii de calitate, în condiții de maximă siguranță. Şi în 
domeniul transportului feroviar, atragerea de capital privat va aduce beneficii 
considerabile. Aceastea vor include, în mod necesar, de la măsurile de privatizare 
asumate şi convenite cu organismele financiare internaţionale, până la încurajarea 
concurenţei între operatorii de transport, ceea ce va îmbunătăţi serviciile şi va 
contribui la dezvoltarea pieţelor în acest domeniu. 

 

Modernizarea sistemelor publice: educație, sănătate, pensii 
 

Educaţia în spiritul libertăţii şi al responsabilităţii 
 

Educaţia trebuie să devină fundamentul economic şi cultural al dezvoltării durabile a 
României, prin şanse individuale egale într-un spaţiu al libertăţii, în care fiecare 
individ să se poată dezvolta după abilităţile şi mai ales meritele sale, să-şi cultive pe 
deplin potenţialul creativ şi de iniţiativă. 
În România europeană, modernizarea sistemului educaţional trebuie să se 
bazeze pe principiul conform căruia educaţia reprezintă mai întâi o investiţie şi 
abia apoi un cost social. 
Prin educaţie de calitate, înfăptuită în spiritul libertăţii şi al responsabilităţii în 
societate, dezvoltarea se va clădi firesc pe punţile dintre educaţie şi viaţă, dintre 
sistemul de învăţământ şi piaţa muncii din România şi din UE. 

Deficienţele actuale din sistemul educaţional sunt recunoscute atât de profesori cât și 
de părinţi și elevi, problema educaţiei nu va fi rezolvată doar prin finanţări 
suplimentare de la bugetul statului ori prin instituirea de reguli mai severe aplicate 
de la nivelul central sau local. Deficienţele sistemului educaţional s-au 
transformat, în timp, în deficite cronice. Deficitele care privesc infrastructura 
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scolară (de la disparităţile majore în ceea ce priveste dotarea până la accesul elevilor 
la scoală) ori deficitele administrative create prin centralizarea deciziei etc. 
Dezvoltarea şcolii româneşti înseamnă, în primul rând, o educaţie în spiritul libertăţii, 
a responsabilităţii şi liberei întreprinderi, inseparabilă de un mediu competiţional real 
între şcoli, programe educaţionale, ambianţe şi idei.  
Filozofia sistemului educaţional trebuie să însemne abandonarea unei viziuni 
centraliste, care pune oamenii la dispoziţia statului, în favoarea viziunii liberale 
în care statul trebuie pus la dispoziţia oamenilor. 
În viziunea PNL, reformarea sistemului educaţional trebuie să ţintească două 
imperative esenţiale: calitatea (în educaţie) şi competitivitatea (pe piaţa muncii). 
Pentru atingerea acestor obiective trebuie să facem priorităţi din: 

 Educaţia ca premisă a dezvoltării - prin extinderea serviciilor educaţionale; 
sporirea suporturilor societăţii pentru educaţie; relansarea educaţiei pentru 
valori morale, civice, estetice; sporirea impactului educaţiei în economie, 
administraţie, cultură; 

 Societate a învăţării şi a cunoaşterii - prin conceperea și organizarea 
scolarizării, studiilor, educaţiei, a formării continue ca șistem de cuprindere pe 
scară mare a populaţiei în forme și niveluri diversificate de învăţare; 
dezvoltarea structurii didactice corespunzătoare; aplicarea unei educaţii 
timpurii la nivelul experienţei internaţionale; 

 Descentralizarea sistemului educaţional - la nivel de curriculum, finanţare şi 
politică de personal. Descentralizarea poate fi principiul fundamental al 
eficientizării învăţământului românesc. Şcoala trebuie redată comunităţii din 
care face parte, adică beneficiarilor ei reali, familiile şi comunitatea locală. 
Beneficiarii efectivi ai educaţiei cunosc cel mai bine şi au cel mai mare interes 
să cunoască de ce are şcoala nevoie pentru a se dezvolta; 

 Centrarea pe beneficiar - prin asigurarea finanţării elevului şi a instituţiei 
şcolare. Finanţarea de bază se va acorda tuturor şcolilor, publice și private, 
dacă acestea sunt acreditate și se supun evaluării periodice realizată de 
instituţiile publice autorizate. Astfel, va conta calitatea educaţiei mai mult decât 
tipul furnizorului acesteia. Punând puterea de decizie în mâna beneficiarului, 
acesta va fi purtătorul finanţării. În plus, îmbunătăţirea calităţii poate fi sprijinită 
prin pârghii fiscale de tipul creditului fiscal sau deducerilor fiscale pentru 
investiţiile private în infrastructura de învăţământ ori pentru acordarea de 
burse; 

 Competitivitate prin cooperare internaţională - prin punerea organizărilor 
din învăţământ sub exigenţa randamentului și a performanţei competitive; 
expanșiunea formelor avansate de cooperare internaţională (joint curriculum, 
joint research units etc.) în serviciul sporirii competitivităţii sistemului educativ 
autohton; schimbarea prezentării internaţionale a învăţământului din ţară; 
etalarea valorilor proprii competitive în context internaţional; 
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 Educaţie europeană - Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, 
învăţământului românesc îi revine și sarcina de a promova valorile culturale 
europene, în unitatea și diverșitatea lor, fără a neglija specificul naţional, 
identitatea culturală românească; 

 Universitatea antreprenorială - În viziunea liberală, universitatea trebuie să 
îmbine caracterul antreprenorial cu priorităţile de cercetare. Autonomia 
financiară și libertatea decizională de la nivelul universitar va trebui să 
transforme instituţiile de învăţământ universitar într-un întreprinzător pe o piaţă 
lărgită, a serviciilor educaţionale, de training și de cercetare stiinţifică. 
Îmbunătăţirea calităţii în educaţie se poate atinge în contextul creşterii 
reputaţiei absolvenţilor și a vizibilităţii rezultatelor cercetării. În acest context, 
se impune un răspuns particularizat al României la Procesul Bologna, care să 
permită o adaptare mai eficientă a absolvenţilor la piaţa muncii dar și la 
necesităţile societăţii cunoaşterii 
 
 

Restructurarea reală a sistemului de sănătate  
 
Sănătatea este una dintre cele mai importante probleme ale națiunii, așa cum o arată 
absolut toate sondajele de opinie din ultimii ani. Partidul Național Liberal își asumă 
reforma sistemului sănătății și restructurarea acestuia pentru transformarea sa 
dintr-un sistem neprietenos, ineficient, subdezvoltat, nemulțumitor într-unul  
umanizat, capabil să asigure cetățeanului serviciile de care are nevoie. 
Restructurarea din temelii a sănătății trebuie să pornească de la asigurarea unei 
relații corecte între individ și sistemul sanitar. Cetățenii trebuie să știe foarte clar 
cât și cum plătesc și ce servicii anume primesc în schimb. O reformă a sistemului 
sanitar trebuie să armonizeze nevoia accesului echitabil pentru toți cetățenii la 
servicii medicale de calitate, ținând cont în același timp de resursele disponibile, cu 
capacitatea sistemului de a oferi pacienților o arie largă de opțiuni și oportunități. În 
același sens, relația dintre sistemul de stat și cel privat nu trebuie privită în termeni 
de adversitate, ci de complementaritate, ambele având ca obiectiv furnizarea de 
servicii de calitate către pacienți. O reformă eficientă va putea asigura dezvoltarea 
sistemului de stat care să fie unul competitiv și performant, încurajând în același timp 
initiațiva privată.  

Vom avea în vedere următoarele principii și direcții de acțiune: 

 pacientul va fi așezat în centrul politicilor publice din cadrul sistemului 
sanitar și va fi informat corect despre drepturile pe care le are și despre ceea 
ce poate să îi asigure sistemul sanitar românesc; 

 personalul medical va fi tratat cu demnitate și respect pentru a fi încurajat 
să rămână în România și a diminua fenomenul migrației; 
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 examinăm variante alternative la actualul sistem, care și-a demonstrat 
limitele și vom iniția o dezbatere publică pe tema introducerii unui pachet de 
bază și unui pachet suplimentar de servicii medicale, dezbatere în urma căreia 
să rezulte cele mai bune soluții; 

 se va modifica cadrul legal referitor la organizarea și funcționarea spitatelor 
publice astfel încât acestea să poată asigura flexibilitate, operativitate, 
management performant; 

 se vor adopta norme care să impună ordine, precum și controlul exigent al 
respectării legislației pentru utilizarea economică a fondurilor publice și private 
potrivit destinațiilor prevăzute de lege; 

 diminuarea birocrației și asigurarea coerenței necesare în procesul 
descentralizării, punând în practică un management unitar al sistemului 
sanitar românesc. 

Reforma sanitară înseamnă adevăr, sinceritate, corectitudine în relația dintre 
cetățeni și autorități, creșterea gradului de încredere, îmbunătățirea activității 
secorului medical, racordarea la valorile și realitățile din celelalte țări ale Uniunii 
Europene. 

 
 

Locuri de muncă, pensii demne şi protecţie socială activă 
 

Până și cele mai dezvoltate economii ale lumii își recunosc, în prezent, slăbiciunile 
sistemelor sociale: pe de o parte, rigiditatea instituţională ce domină relaţiile de 
muncă şi, pe de altă parte, centralismul excesiv al sistemelor de protecţie socială. În 
condiţiile crizei economice, care a cuprins nu doar Europa, ci lumea întreagă, 
provocările în domeniul muncii şi al protecţiei sociale vizează locuri de muncă 
productive, pensii demne şi sustenabile, securitate şi coeziune socială. 

În România, după cum arată datele statistice și contrar exigenţelor concurenţiale ale 
economiei de piaţă, statul este principalul angajator. Pentru fiecare persoană care 
câştigă salarii în sectorul privat, mai mult de două persoane incasează pensii şi 
salarii din bugetele publice. De asemenea, salariul mediu în sectorul public a ajuns 
să rivalizeze - și uneori pe bună dreptate - cu nivelul mediu al salarizării din sectorul 
privat. În prezent, dintr-o populaţie totală de 22 de milioane de persoane, aproape 10 
milioane sunt asistate, sub diferite forme, de stat. Aceasta nu se mai poate numi 
"protecţie socială", ci dependenţă de stat, care în realitate este capcana clasică a 
subdezvoltării. Această situație de fapt nu ne poate împinge nici către filosofia 
„exterminării” pe care a dezvoltat-o fosta guvernare în raport cu bugetarii și 
beneficiarii sistemelor de asistență socială. Liberalismul nu poate însemna 
lipsă de responsabilitate socială! 
Astăzi, prioritatea economică în România este protejarea locurilor de muncă 
viabile şi încurajarea iniţiativei private, creatoare de noi slujbe pentru români. 
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Locurile de muncă bine-plătite sunt consecinţa acumulării de capital și a unui mediu 
instituţional favorabil libertăţii economice. Acesta presupune taxe scăzute, bariere 
non-tarifare minime, inflaţie scăzută și un mediu de afaceri competitiv. Companiile 
ineficiente trebuie lăsate să dispară, pentru ca alte companii, mai eficiente, să apară. 
Costurile generate de acest proces, pe termen scurt, sunt compensate de creșterea 
prosperităţii pe termen mediu și lung. 
În privinţa pensiilor, sistemul actual nu doar că sacrifică generaţia viitoare prin 
punerea sub semnul întrebării a cuantumului pensiei ce o vor primi, ci şi generaţia 
actuală de pensionari care se zbate la limita decenţei. După zeci de ani de contribuţii 
la fondul public de pensii, pensionarii de astăzi ajung să stea, cu punctul de pensie, 
la mila statului şi a clasei politice. 
Realitatea economică şi socială ilustrează deficite sistemice. Sistemele de pensii de 
tip pay-as-you-go (PAYG), bazate pe solidaritatea dintre generaţii, se confruntă 
cu probleme şi deficite financiare tot mai acute. Toate aceste fenomene, fie că 
sunt de esenţă demografică sau fiscală, se răsfrâng în reducerea ratei de 
dependenţă (respectiv creșterea relativă a numărului de pensionari în raport cu 
numărul de contribuabili). Asemenea evoluţii cuprind, în prezent, majoritatea ţărilor 
lumii. 
Permanenta recalculare a pensiilor nu a făcut decât să prelungească agonia 
sistemului public de pensii. Reforma de căpătâi a sistemului de pensii impune 
dezvoltarea unui sistem de conturi individuale de economisire pentru pensii 
publice, care să preia ca pondere un procent tot mai mare din venitul de înlocuire 
şi totodată din venitul total al asigurărilor sociale ale asiguratului.  
Partidul Naţional Liberal este convins că sustenabilitatea sistemului de pensii ţine de 
aplicarea principiului contributivităţii, prin acumulare, şi al responsabilităţii 
individuale. Susţinem creşterea responsabilităţii individuale privind veniturile din 
pensii prin trecerea de la principiul solidarităţii între generaţii la cel al 
acumulărilor în conturi individuale, pe principiul contributivităţii.cu asigurarea 
pe perioada de tranziţie către noul sistem a măsurilor de atenuare a costurilor 
reformei, fără afectarea veniturilor beneficiarilor în plată sau cu perioadă de 
acumulare mică. 
Pentru PNL, obiectivul fundamental este reforma sistemului de protecţie 
socială prin transformarea lui din unul pasiv în unul proactiv. Pentru aceasta, 
principalele măsuri şi rezultate aşteptate ar fi: 

 Schimbarea accentului de pe asistenţa acordată individului pe 
construirea măsurilor de protecţie socială în jurul protecţiei familiei, prin 
reducerea numărului de beneficiari de prestaţii financiare directe și, în același 
timp, prin creșterea gradului de securitate socială. 

 Elaborarea de politici sociale specifice şi personalizate care să asigure 
prioritizarea cheltuielilor alocate asistenţei sociale prin definirea grupurilor 
vulnerabile, precum şi integrarea serviciilor acordate beneficiarului, pornind de 
la consiliere şi terminând cu serviciile specializate pentru anumite situaţii de 
risc. 
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Strategia PNL privind modernizarea asistenţei sociale va include, printre altele: 

 Ţintirea programelor destinate familiilor cu venituri mici, cu prioritate către 
familiile foarte sărace; 

 Sprijin pentru persoanele dependente, cum ar fi persoanele cu handicap 
care nu pot munci şi persoanele vârstnice dependente, acordat în raport cu 
veniturile proprii şi cu cele ale susţinătorilor legali. Se va încuraja parteneriatul 
public-privat pentru construirea și dotarea spațiilor necesare, apoi pentru 
acordarea de servicii de îngrijire de lungă durată, servicii acordate la domiciliu, 
în comunitate şi în centre rezidenţiale; 

 Dezvoltarea unor mecanisme locale prin care comunitatea să decidă cu 
privire la propriile nevoi (reconstruirea ideii de comunitate și implicarea 
acesteia în rezolvarea propriilor probleme - reconstruirea spiritului comunitar), 
cu rezultatul cresterii coeziunii sociale și implicarea mai activă a comunităţilor 
locale în rezolvarea problemelor lor. 
 

* 
* * 

 
În viziunea Partidului Naţional Liberal, dezvoltarea durabilă înseamnă 
dezvoltarea unui sector privat puternic, autonom faţă de puterile politice, 
capabil să genereze prosperitate şi să dinamizeze inclusiv reformele din sfera 
sectorului public. 
Modelul liberal de dezvoltare, economia de piață însăși, reclamă abandonarea 
unei viziuni centraliste, care pune oamenii la dispoziția statului, în favoarea 
liberalismului autentic, în care statul trebuie pus la dispoziția oamenilor. 
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II. Câștigarea alegerilor prezidențiale  
 
 

În momentul de față, Președinția României este ancora tuturor distorsiunilor din 
societatea românească și în același timp bastionul de rezistență împotriva oricărei 
tentative de „renormalizare” a funcționării societății românești. De la această 
instituție, care era menită să fie una a dialogului și medierii, pleacă de facto toate 
falsele teme care au denaturat sensul democrației.  

În aceste condiții, opțiunea firească pentru Partidul Național Liberal este aceea 
de a afirma ca obiectiv strategic câștigarea Președinției României, împreună cu 
partenerii noștri din Uniunea Social Liberală. 
Acest obiectiv strategic ține de interesele politice ale Partidului Național Liberal, dar 
depășește granițele acestuia. Un președinte liberal al României va trebui să rescrie 
din temelii profilul acestei instituții, alterat din 2005 încoace, va trebui să 
reconstruiască prestigiul ei, funcțiile ei de bază de mediere între instituții, între stat și 
societate.  

Un președinte liberal al României va trebui să trebui să fie garantul exercitării 
echidistante a puterii, a atribuțiilor sale în materie de politică, ordine publică, 
siguranță națională. România are astăzi nevoie, mai mult decât oricând, de un 
președinte liberal care să fie un factor de echilibru, dialog și conciliere între 
diversele forțe din societatea românească. Prea adesea în ultimii ani, din sediul 
Președinției României, au plecat mesaje de învrăjbire a grupurilor și categoriilor 
sociale din țară.  

Din punctul nostru de vedere, al echipei care propune această moțiune, 
Partidul Național Liberal are acum oportunitatea de a susține un candidat cu 
șanse reale de a câștiga Președinția României. Congresele PNL, PSD și PC au 
validat propunerea făcută de partidul nostru. Acest vot ne dă încredere, dar în 
același timp ne obligă. De aceea PNL are mai mult decât oricând datoria de a fi 
forța principală din perspectiva mobilizării și mesajului în campania 
prezidențială ce va urma. 
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III. Consolidarea identității și forței PNL ca partidul dreptei românești  
 
 
III.1. Dreapta autentică vs. dreapta imposturii 
 

Realitatea ultimilor ani explică opțiunea Partidului Național Liberal pentru o 
construcție politică ce depășește granițele ideologice. Dincolo de acestea, noi ca 
liberali și toți partenerii noștri din Uniunea Social Liberală, deopotrivă de stânga și de 
dreapta, împărtășim același angajament pentru România, pentru democrație și 
valorile sale și aceeași viziune asupra societății românești. 

Adversarii noștri politici au încercat să ne atace pe tema identității și au eșuat. În 
toată istoria ultimilor 20 de ani, PNL nu s-a abătut niciodată de la drumul său și nu și-
a abandonat niciodată identitatea. Indiferent de formulele politice și de alianță pe 
care le-am ales, într-un context sau altul, atașamentul nostru față de valorile 
liberale a fost întotdeauna nealterat și neîndoielnic. A fost la temelia acțiunilor 
noastre politice, indiferent că ne-am aflat la opoziție sau la guvernare, indiferent că 
am construit coaliții cu partneri de stânga sau de dreapta.  
Din păcate societatea românească s-a confruntat cu o diviziune mult mai accentuată 
și periculoasă, iar opțiunea de făcut nu a fost între stânga și dreapta, așa cum au 
încercat să acrediteze adversarii politici, ci între populismul autoritarist și 
corupt pe de-o parte și forțele care rămân fidele valorilor democratice și 
economiei de piață pe de altă parte. În acest conflict locul PNL nu putea fi decât în 
proiectul politic al Uniunii Social Liberale. Rezultatele obținute de candidații liberali la 
alegerile locale și parlamentare sunt semnalul faptului că alegătorii noștri au înțeles 
preeminența obiectivului comun și nevoia de unitate.  

În acești ultimi ani, adversarii noștri politici din Partidul Democrat Liberal au pretins că 
reprezintă dreapta și s-au revendicat declarativ de la aceasta. Ce legătură are însă 
cu dreapta distrugerea mediului de afaceri și sufocarea economiei de către clientela 
politică; ce legătură au cu dreapta salariile tăiate și munca prost plătită; sau 
falimentarea educației și disprețul pentru valori? Evident niciuna. Ce are în comun  
dreapta și ce am putea avea în comun noi, Partidul Național Liberal, cu un sistem 
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autoritarist care a funcționat nu în interesul public, ci împotriva lui? Evident nimic. 
Este de dreapta cineva care neagă votul popular ca instrument suprem în 
democrație; care nu doar acceptă, ci determină instituții nelegitimate democratic să 
prevaleze asupra drepturilor și libertăților cetățenești? Evident nu. Dreapta este 
incompatibilă cu acest tip de atitudine, așa cum dreapta nu înseamnă nici lipsa de 
preocupare pentru problemele profunde ale societății, la toate nivelurile sale.   

Partidul Național Liberal este astăzi cel mai mare partid de dreapta din 
România și reafirmă ca obiectiv strategic pe termen lung reconstrucția dreptei 
autentice, bazată pe valori și nu derivată din conjuncturi și contrazisă de 
acțiunea politică.  
Ne menținem deschiderea față de grupuri sau persoane publice care doresc să 
participe la acest efort de reconstrucție a dreptei, pe baza unor valori și 
convingeri comune. Am enunțat încă de la Congresul precedent conceptul unei 
„drepte integratoare” care să reunească diferite curente de gândire, de la cele 
creștin-democrate și conservatoare la cele ale adepte ale unui liberalism responsabil 
social. Parte a acestui obiectiv a fost realizat în ultimii ani. Ni s-au alăturat grupuri 
și personalități care veneau din aceste zone de identitate politică. Acest proces 
trebuie să continue având o grilă valorică foarte clară, în sensul că nu vom construi 
marele partid al dreptei cu presiuni administrative. Experiența arată că asemenea 
tipuri de unificare politică bazată pe accesul la resurse nu au durabilitate în timp, 
indiferent de ce parte a eșicherului politic au existat. 
 

III.2. Un partid național și european 
 

Partidul Național Liberal consideră că dimensiunea națională și cea europeană nu 
trebuie privite în termeni antagonici și nu se exclud reciproc. Dimpotrivă. În viziunea 
PNL, cele două dimensiuni se completează și potențează reciproc, ambele fiind 
parte a identității noastre politice. Vocația națională a PNL nu înseamnă 
nicidecum negarea europenismului sau punerea sub semnul întrebării a construcției 
europene, ci afirmarea identității naționale în interiorul Uniunii Europene și asumarea 
obiectivului ca România să devină o voce recunoscută și respectată în cadrul 
acesteia. Vocația europeană a PNL nu înseamnă, la rândul ei, renunțarea la 
suvernitate și nici acceptarea unui statut secundar în raport cu alte state membre, ci 
contribuția la comunitatea europeană și euroatlantică și parteneriatul cu celelalte țări 
în atingerea unor obiective comune.  

În cei peste 20 de ani scurși din Decembrie 1989, Partidul Național Liberal a 
fost întotdeauna consecvent opțiunii proeuropene. Partidul Național Liberal a 
fost primul care a vorbit după căderea comunismului despre integrarea României în 
spațiul euro-atlantic, despre necesitatea ca țara noastră să devină parte a NATO și a 
Uniunii Europene. Guvernele din care au făcut parte liberalii au construit parcursul 
european al României și au asumat opțiunile decisive în acest sens. Însăși aderarea 
României la Uniunea Europeană s-a produs oficial în timpul guvernării liberale.  
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De aceea dezavuăm cu fermitate toate încercările adversarilor politici și ale 
propagandei lor de a pune sub semnul întrebării opțiunea europeană și euroatlantică 
a Partidului Național Liberal. De fapt, aceasta este încă una dintre falsele teme 
lansate de regimul Băsescu, încă una dintre falsele teme care arată lipsa de 
responsabilitate față de națiune a acestuia. Consensul politic în jurul opțiunii 
europene și euroatlantice, al parteneriatului strategic cu Statele Unite a fost un bun 
câștigat, poate cel mai important, al perioadei postdecembriste. Regimul populist și 
autoritar a reușit să pună la îndoială până și acest consens, inventând false diviziuni 
și încercând să creeze isterii pe teme de politică externă.  

României nu false lecții de europenism îi lipsesc astăzi, România nu de propagandă 
goală de conținut are nevoie, ci de lideri care să o reprezinte cu onoare, demnitate și 
prestanță în Europa și în lume, care să vorbească în numele ei cu putere, convingere 
și patriotism, care să asume poziții curajoase în interesul național și în același timp 
să contribuie la creșterea și coeziunea construcției europene. Iar Europa însăși are 
nevoie de România ca partener puternic. 
 

III.3. Consolidarea succesului electoral. Pregătirea pentru viitoarele alegeri 
 

În intervalul scurs de la precedentul congres, Partidul Național Liberal și-a depășit 
irevocabil nu numai condiția de partid mic, exprimată într-o marjă procentuală 
restrânsă, ci și tipul de atitudine și mentalitate care îl ținea blocat la un nivel de 
reprezentare incongruent cu forța și angajamentului său. PNL a abandonat 
postura de partid secundar, care doar înclina balanța între două forțe mai puternice 
și s-a afirmat ca partid al inițiativei și acțiunii politice. PNL a înțeles și faptul că un 
partid mare are datoria de a asculta și de găsi soluții la nevoile unei întregi societăți, 
are capacitatea de a răspunde unei arii largi de preocupări, venite din partea unor 
grupuri sociale diferite și de a le integra într-o viziune cuprinzătoare și coerentă. În 
acest interval, PNL și-a extins zona de adresabilitate și s-a deschis spre medii sociale 
diverse. 

PNL a infirmat atât temele de atac ale propagandei adverse, cât și scepticismul celor 
care, pe baza experiențelor trecute, se îndoiau de capacitatea noastră de creștere. 
Pe de altă parte PNL a confirmat faptul că are forța nu doar de a se transforma ca 
partid, ci de a transforma întreaga scenă politică și de a schimba cursul 
evenimentelor prin deciziile sale. La trei ani de la momentul martie 2010 putem 
afirma că formarea Alianței de Centru-Dreapta împreună cu Partidul Conservator și a 
Uniunii Social Liberale împreună cu Partidul Social Democrat au fost opțiuni 
strategice corecte, care au pornit de la premisa că sistemului de putere patronat de 
Traian Băsescu trebuie să i se opună o construcție cât mai cuprinzătoare. Pe același 
principiu, PNL a recuperat și adus în rândurile sale oameni politici recunoscuți, cu 
notorietate sau popularitate, iar în același timp și-a deschis porțile pentru 
personalități ale lumii culturale și academice.  
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Deținând astăzi o treime din administrațiile locale și peste 150 de parlamentari, 
Partidul Național Liberal a îndeplinit obiectivul creșterii electorale către pragul 
de 30%, precum și pe cel de a deveni cel mai mare partid al dreptei. PNL și-a 
consolidat poziția în câteva zone importante (Bacău, Călărași, Bihor, Giurgiu, 
Brașov), dar mai ales a avut câștig de cauză în alte zone geografice și a dislocat 
fiefuri tradiționale, aparent inexpugnabile, ale adversarilor politici. Județe precum 
Cluj, Iași, Ilfov, Buzău, Satu Mare sau Mureș, mari municipii precum Timișoara, Galați 
sau Râmnicu Vâlcea, Sectorul 6 din București sunt astăzi conduse de liberali, deși cu 
trei ani în urmă câștigarea lor cu greu putea fi anticipată la o analiză realistă. 
Din punctul de vedere al geografiei politice, PNL s-a consolidat în Ardeal (Cluj, Satu 
Mare, Baia Mare, Bihor, Timișoara, Caraș) și trebuie să-și asume obiectivul de a 
deveni primul partid ca pondere în această regiune. De asemenea, PNL a creat  
zone de breșă, în care a schimbat echilibrul politic (Botoșani, Iași, Suceava, Buzău). 
Nu în ultimul rând, PNL a crescut semnificativ la nivelul Bucureștiului în ansamblu. 
După un număr important de ani în care PNL, în ciuda potențialului, a obținut 
rezultate sub așteptări în capitală, 2012 a adus nu doar o creștere a scorului electoral 
și a reprezentării PNL la nivelul întregului București, ci și un progres vizibil în 
structurarea ca organizație puternică și eficientă. Dată fiind importanța practică și 
simbolică a Bucureștiului în ecuația politică, este nevoie de o strategie specială de 
consolidare și creștere a PNL la nivelul Capitalei. 

Pornind de la actuala stare de fapt, noua provocare pentru Partidului Național 
Liberal este de a transforma rezultatele obținute, pe fondul prezentului context, 
într-o consolidare politică de durată.  
În ciuda evidentului salt calitativ în materie de organizare și mobilizare, suntem încă 
departe de exigențele unei organizații politice funcționale, iar construcția 
organizatorică pe care am început-o trebuie continuată. Acesta este, de altfel, și 
sensul schimbărilor din Statut, acela de a imprima mai multă funcționalitate 
partidului.  
PNL trebuie să se pregătească din punctul de vedere al propriei construcții 
instituționale pentru perioada în care România se va întoarce la normalitatea 
democratică și în care va exista într-adevăr o competiție stânga-dreapta. Din 
acest punct de vedere, dincolo de momentul particular al Congresului, cu adevărat 
importante sunt acțiunile noastre ulterioare în materie de organizare.  

Ne așteaptă un an electoral 2014 diferit de 2012, în care nu putem miza doar pe valul 
de simpatie populară și care va necesita un efort organizatoric și de comunicare 
superior. Avem în fața alegerile prezidențiale, în care Partidul Național Liberal, 
prin prisma obiectivului strategic pe care și l-a asumat – acela de a da viitorul 
Președinte al României – are datoria să fie forța principală din perspectiva 
mobilizării și mesajului.  
De asemenea, avem datoria de a întări partidul pentru competițiile electorale locale și 
parlamentare din 2016. PNL trebuie să fie pregătit să-și conserve și amplifice 
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rezultatele indiferent de sistemul electoral sau formulele de alianțe ce vor exista în 
acel moment.  

* 
* * 

Acestea sunt obiectivele strategice pe care prezenta moțiune la asumă pentru viitorul 
Partidului Național Liberal. Ele sunt susținute de aleșii locali și de parlamentarii PNL. 
Ele reprezintă un angajament nu doar față de militanții partidului, ci și față de 
cetățenii României care ne-au acordat masiv încredere în 2012, încredere pe care 
suntem hotărâți să o onorăm, după cum suntem hotărâți să câștigăm și viitoarele 
competiții electorale.  
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