PROTOCOL DE ASOCIERE

Subscrisul, PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, înscris în Registrul Partidelor
Politice de pe lângă Tribunalul București la poziția 125, având sediul în București, sector 1,
Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, prin președinte Ilie-Dan Barna,
și
Subscrisul, PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE, înscris în Registrul
Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul București la poziția 181, având sediul în București,
sector 1, strada Finlanda, nr. 15, prin președinte Dacian-Julien Cioloș,

Observând situația României după mai bine de 2 ani și jumătate de conducere de către coaliția
PSD-ALDE, în care principalul obiectiv urmărit de către Guvern și Parlament a fost salvarea
unor lideri ai coaliției de guvernare de la răspunderea penală, cu ignorarea altor aspecte esențiale
pentru buna guvernare la nivel național și local,
Înțelegând dorința electoratului de formare pe scena politică din România a unui pol politic
profund pro-european, bazat pe principiile democrației, competenței, integrității și transparenței,
Asumând necesitatea înnoirii clasei politice și a promovării în funcții publice de la toate
nivelurile a unor persoane pregătite să exercite puterea în numele și în beneficiul cetățenilor,

HOTĂRĂSC
înființarea unei alianței politice cu denumirea integrală “Alianța USR PLUS” și denumirea
prescurtată “USR PLUS”, în termenii și condițiile prevăzute prin prezentul Protocol de Asociere.

PROTOCOL DE ASOCIERE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE ȘI ELEMENTE DE IDENTITATE
Art. 1.1 Se constituie la nivel național alianța politică “Alianța USR PLUS ” (denumită în
continuare Alianța) între Partidul Uniunea Salvați România (denumit în continuare USR) si
Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (denumit în continuare PLUS), având obiectivele
menționate la Capitolul II din prezentul Protocol de Asociere.
Art. 1.2 Denumirea integrală a Alianței este “Alianța USR PLUS”.
Art. 1.3 Denumirea prescurtată a Alianței este “USR PLUS”.
Art. 1.4 Semnul permanent este format din literele U, S, R, P, L, U, S, având culoarea …….
(descriere grafică). Semnul permanent al Alianței este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul
Protocol de Asociere în formă grafică alb-negru și color.
Art. 1.5 Semnul secundar reprezintă ….., fiind format din literele U, S, R, P, L, U, S, având
culoarea ……. (descriere grafică). Semnul secundar al Alianței este prevăzut în Anexa nr. 2 la
prezentul Protocol de Asociere în formă grafică alb-negru și color.
Art. 1.6 Dispozițiile prezentului Protocol sunt obligatorii pentru toți membrii celor două partide
membre ale Alianței, precum și pentru toate structurile, locale sau centrale, ale acestora. Aceste
prevederi nu pot să exceadă dispozițiilor Statutelor celor două partide membre ale Alianței.
Art. 1.7 Pentru materializarea prezentului acord, părțile vor putea încheia protocoale privind
formarea unor alianțe electorale cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2019, precum și cu ocazia
alegerilor locale și, respectiv, parlamentare din 2020.
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CAPITOLUL II. OBIECTIVELE ALIANȚEI
Art. 2.1 Alianța își propune câștigarea de către candidații săi a unui număr suficient de mandate
în funcții publice pentru a asigura implementarea într-un număr cât mai mare de unități
administrativ-teritoriale, precum și la nivel național, a politicilor publice menționate în cadrul
Capitolului IV și a Anexei III la prezentul Protocol de Asociere.
Art. 2.2 Principalele obiective ale Alianței sunt:
(i) Câștigarea de către candidatul Alianței a funcției de Președinte al României, ca urmare a
alegerilor prezidențiale din 2019;
(ii) Câștigarea de către candidații Alianței a unui număr cât mai mare de funcții elective în cadrul
administrației publice locale, ca urmare a alegerilor locale din 2020;
(iii) Câștigarea de către Alianță a celui mai mare număr de mandate de parlamentari, prin
comparație cu ceilalți competitori electorali, și formarea unei coaliții de guvernare, având drept
prim-ministru un reprezentant al Alianței, ca urmare a alegerilor parlamentare din 2020;
(iv) Guvernarea României în perioada 2020-2024 și implementarea programului de guvernare al
Alianței. De asemenea, Alianța își propune câștigarea alegerilor parlamentare organizate în 2024
și guvernarea României în perioada 2024-2028.
CAPITOLUL III. MOD DE ORGANIZARE ȘI FACTORI DE DECIZIE
Art. 3.1 La nivel național, Alianța va avea doi co-președinți: președintele USR și președintele
PLUS. Co-președinții Alianței au rol de reprezentare a Alianței în raport cu terți, persoane de
drept privat sau persoane de drept public.
Art. 3.2 Alianța este reprezentată în raport cu orice terțe părți prin semnătura conjunctă a
co-președinților. Fiecare co-președinte poate delega dreptul de a semna anumite documente unui
alt membru al partidului din care face parte, precum și celuilalt co-președinte al Alianței.
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Art. 3.3 La nivel național, se formează o Comisie Națională de Coordonare a Alianței, având
rolul de a lua deciziile strategice privind conducerea Alianței (denumită în continuare Comisia
Națională) și un Comitet Executiv, având rolul de a implementa deciziile strategice luate de
către Comisia Națională și de a administra aspectele urgente privind conducerea Alianței
(denumit în continuare Comitetul).
Art. 3.4 Comisia Națională va avea drept membri:
-

Co-președinții Alianței;

-

Membrii Biroului Național al USR;

-

Membrii Biroului Național al PLUS.

Art. 3.5 Comisia Națională se întrunește cel puțin o dată pe lună și lucrează cu prezența fizică
sau prin sisteme de tip conferință la distanță a membrilor deținând 50%+1 dintre voturile fiecărui
partid. Ședințele sunt prezidate, prin rotație, de către unul dintre co-președinții Alianței.
Co-președintele care are sarcina prezidării Comisiei Naționale poate delega această sarcină către
unul dintre membrii Comisiei Naționale reprezentând propriul partid.
Art. 3.6 Deciziile Comisiei Naționale se iau cu votul cumulat al 50%+1 dintre membrii Biroului
Național al USR și 50%+1 dintre membrii Biroului Național al PLUS.
Voturile pot fi exprimate și prin mijloace de comunicare la distanță ce asigură transmiterea
imediată a mesajelor în cadrul unui sistem de tip conferință.
Art. 3.7 Comisia Națională are următoarele competențe:
a) Stabilirea strategiei politice a Alianței la nivel național și european;
b) Adoptarea programului politic al Alianței, programelor electorale pentru fiecare tip de
alegeri, precum și a programului de guvernare propus în cazul în care Alianța devine
parte a unei coaliții de guvernare;
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c) Arbitrarea conflictelor locale dintre organele de decizie ale celor două partide membre ale
Alianței. Soluțiile adoptate de către Comisia Națională sunt obligatorii pentru organele
teritoriale ale celor două partide;
d) Stabilirea candidaților comuni ai Alianței pentru funcțiile și demnitățile publice elective,
cu respectarea dispozițiilor prezentului Protocol;
e) Aprobarea persoanelor propuse de către Alianță pentru funcții și demnități publice, altele
decât cele prevăzute la lit. d), cu respectarea dispozițiilor prezentului Protocol.
În cazul în care doar unul dintre partidele membre ale Alianței are membrii într-un organ
decizional în ceea ce privește funcțiile și demnitățile menționate la art. 3.7, lit. e), acesta va
consulta anterior luării deciziei reprezentanții celuilalt partid.
Art. 3.8 Comitetul va funcționa la nivel național și va cuprinde un coordonator tehnic, un
coordonator de campanie, un purtător de cuvânt/responsabil pentru comunicare publică, un
responsabil financiar, un responsabil pentru probleme juridice, un responsabil pentru programul
de guvernare și politici publice.
Art. 3.9 Membrii Comitetului vor fi desemnați de către Comisia Națională pe criteriu paritar,
câte trei din partea fiecărui partid. Comisia Națională poate hotărî desemnarea unor noi membri
ai Comitetului, cu sarcini specifice.
Art. 3.10 Comitetul va avea întâlniri săptămânale, coordonând executiv activitatea Alianței la
nivel național și teritorial, în scopul implementării deciziilor Comisiei Naționale, sub
coordonarea co-președinților.
Art. 3.11 Membrii Comitetului vor putea participa la ședințele Comisiei Naționale, fără drept de
vot și fără ca participarea lor să fie luată în seamă pentru stabilirea cvorumului (cu excepția
situației în care sunt membri ai Comisiei Naționale).
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Art. 3.12 În subordinea Comisiei Naționale va funcționa o Comisie de politici publice,
cuprinzând 10 membri, câte 5 desemnați de către fiecare dintre membrii Alianței, responsabilă
pentru armonizarea politicilor publice și a propunerilor legislative promovate de către cele două
partide. Membrii Comisiei de politici publice nu sunt automat membri ai Comisiei Naționale ori
ai Comitetului.
CAPITOLUL IV. POLITICI PUBLICE SUSȚINUTE
Art. 4. 1 Alianța își asumă și susține politicile publice prezentate în Anexa III la prezentul
Protocol.
CAPITOLUL V. DESEMNAREA CANDIDAȚILOR ALIANȚEI
Secțiunea 1. Alegeri prezidențiale și echipa de guvernare
Art. 5.1.1 USR și PLUS vor propune un candidat unic pentru funcția de Președinte al României,
prin decizia consensuală a organelor de conducere ale celor două partide. În cazul în care
protocolul privind Alianța nu este înregistrat din motive obiective în timpul necesar depunerii
unei candidaturi comune pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, USR și PLUS se
angajează să formeze o alianță electorală în scopul propunerii unui candidat unic pentru funcția
de Președinte al României, în timp ce procedura de înregistrare a prezentului Protocol, în forma
astfel stabilită, va continua. Respectarea prevederilor protocolului de constituire a alianței
electorale este condiționată de respectarea prevederilor prezentului protocol.
Art. 5.1.2 Partidul al cărui reprezentant va fi desemnat candidat unic al Alianței pentru funcția de
Președinte al României se angajează să susțină un candidat propus de celălalt partid membru al
Alianței pentru funcția de Prim-ministru, ca urmare a alegerilor parlamentare, la termen sau
anticipate. Propunerea pentru funcția de Prim-ministru va fi realizată de organul statutar
competent al partidului îndreptățit. Partidele vor mobiliza resursele necesare pentru susținerea
candidatului la funcția de Președinte al României și, respectiv, Prim-ministru.
Art. 5.1.3 Portofoliile ministeriale într-un viitor guvern în care Alianța participă, cu excepția
celei de prim-ministru, vor fi alocate pe baza principiului competenței și ca urmare a negocierilor
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cu eventuali parteneri într-o coaliție de guvernare, în mod echitabil/proporțional din punct de
vedere al numărului de parlamentari provenind din fiecare partid.
Art. 5.1.4 Alte posturi de demnitate publică la nivel guvernamental (secretari de stat,
sub-secretari de stat) vor fi ocupate exclusiv pe criterii de competență.
Art. 5.1.5 Pozițiile de șefi de agenții și autorități publice, care au statut de demnitate publică la
momentul semnării prezentului Protocol, vor fi depolitizate și ocupate exclusiv pe criterii de
competență.
Secțiunea 2. Alegeri locale
Art. 5.2.1 USR și PLUS vor propune candidați unici la alegerile pentru funcțiile de Primar,
Președinte al Consiliului Județean și Primar General al Municipiului București organizate în
2020, precum și liste unice de candidați la alegerile pentru consiliile locale, consiliile municipale,
consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București.
Art. 5.2.2. În vederea stabilirii candidaturilor de la art. 5.2.1, sunt încurajate negocierile și
încheierea unor acorduri între organele competente ale fiecărui partid de la nivel local.
Art. 5.2.3 În cazul imposibilității obținerii unui acord prin negocieri, candidații unici la alegerile
pentru funcțiile de Primar, Președinte al Consiliului Județean și Primar General al Municipiului
București organizate în 2020 vor fi desemnați prin mijloace acceptate de către ambele părți,
precum alegeri primare.
Art. 5.2.4 În cazul imposibilității obținerii unui acord prin negocieri, listele de candidați pentru
funcțiile de consilier local, municipal, județean sau consilier în cadrul Consiliului General al
Municipiului București, vor fi constituite în baza unor sondaje de opinie realizate la nivel
județean sau, respectiv, la nivelul Municipiului București, astfel încât pozițiile eligibile să fie
distribuite proporțional între cele două partide.
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Secțiunea 3. Alegeri parlamentare
Art. 5.3.1 PLUS și USR vor propune liste unice de candidați la alegerile pentru Camera
Deputaților și Senat organizate în 2020.
Art. 5.3.2 Atât candidații PLUS, cât și candidații USR, vor fi desemnați potrivit prevederilor
statutare proprii.
Art. 5.3.3 Listele unice de candidați pentru Camera Deputaților și, respectiv, Senat vor fi
constituite prin negocieri între reprezentanții celor două partide, cu respectarea dispozițiilor
statutare specifice fiecăruia dintre acestea. În cazul imposibilității obținerii unui acord prin
negocieri, listele unice de candidați vor fi constituite astfel încât să cuprindă pe poziții eligibile
reprezentanți ai ambelor partide. Numărul de poziții eligibile revenind fiecărui partid în fiecare
județ și în Municipiul București va fi stabilit prin sondaje de opinie realizate la nivel județean
sau, respectiv, la nivelul Municipiului București. Distribuirea locurilor eligibile pe listele unice,
precum și distribuirea locurilor eligibile pe listele pentru circumscripția Diaspora, va trebui, de
asemenea, să respecte un sondaj de opinie realizat la nivel național.

CAPITOLUL VII. COMUNICAREA PUBLICĂ
Art. 7.1 Deciziile Alianței vor putea fi comunicate public de către oricare dintre co-președinți,
precum și de către purtătorul de cuvânt al Alianței.
Art. 7.2 Săptămânal, va fi organizată minim o conferință comună de presă în care vor fi
prezentate prioritățile și acțiunile Alianței.
Art. 7.3 Dezbaterile în forurile de conducere ale Alianței sunt confidențiale până la momentul
comunicării acestora potrivit art. 7.1.
Art. 7.4 Comunicările cu privire la poziții sau politici publice vor putea fi făcute de către
reprezentanții unuia dintre partidele membre ale Alianței doar după consultarea reprezentanților
celuilalt partid membru și invitarea acestora să susțină poziția sau politica publică în cauză. În
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cazul în care ambele partide susțin poziția sau politica publică în cauză, comunicarea se va face
în numele Alianței. În cazul în care unul dintre partide nu susține poziția sau politica publică în
cauză, comunicarea se va face în mod individual, fiind menționată expres asumarea poziției sau
politicii publice doar de către respectivul partid.
Art. 7.5 Membrii oricăruia dintre partidele membre ale Alianței vor contesta public deciziile
forurilor competente ale Alianței doar după epuizarea căilor interne de contestare a acestora.

CAPITOLUL VIII. INTEGRITATE
Art. 8.1 Desemnarea candidaților unici ai Alianței se va face în baza principiului competenței și
sub condiția asumării de către aceștia a respectării Statutului și Regulamentului de Admitere de
Membri ale USR și al Statutului și Codului Etic al PLUS .
Art. 8.2 Nu vor putea fi desemnați drept candidați ai Alianței persoane împotriva cărora a fost
pusă în mișcare acțiunea penală, fără a fi intervenit între timp o decizie definitivă de achitare sau
încetare a urmăririi penale sau a procesului penal, sau care au suferit condamnări penale
definitive pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, pentru infracțiuni contra persoanei
săvârșite cu intenție, pentru infracțiuni electorale, precum și pentru alte fapte antisociale grave.
Art. 8.3 De asemenea, nu vor putea fi desemnați drept candidați ai Alianței persoane care au
avut calitatea de lucrători activi sau colaboratori ai Securității înainte de 1990 sau persoane care
promovează violența, ideologii totalitare, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic
sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor naționale.
Art. 8.4 În cadrul Alianței va funcționa Comisia de Integritate, cuprinzând 3 membri desemnați
de către PLUS, 3 membri desemnați de către USR și 1 membru independent, care nu este
membru al niciunuia dintre partidele membre ale Alianței.
Art. 8.5 Comisia de Integritate va avea competența soluționării contestațiilor privitoare la
încălcarea de către oricare dintre membrii PLUS sau USR a dispozițiilor art. 8.1 - 8.3 din
prezentul Protocol. Soluționarea contestațiilor se va realiza într-un termen suficient de scurt
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pentru a asigura participarea respectivului membru la procesul de desemnare a candidaților
Alianței.
Art. 8.6 Deciziile Comisiei de Integritate vor putea fi contestate în fața Comisiei Naționale.
Deciziile Comisiei Naționale sunt definitive.
CAPITOLUL IX. SANCȚIUNI
Art. 9.1 PLUS și USR își asumă sancționarea, prin organele competente ale acestora, a oricăror
membri, structuri interne sau organizații teritoriale ori centrale care nu respectă dispozițiile
prezentului Protocol de Asociere sau dispozițiile actelor emise în temeiul prezentului Protocol de
Asociere de către organele competente ale Alianței.
Art. 9.2 Orice acte încheiate de către organizații teritoriale, de către structurile acestora ori de
către structurile centrale ale oricăruia dintre cele două partide membre ale Alianței, cu încălcarea
dispozițiilor prezentului Protocol de Asociere, precum și a actelor adoptate în temeiul acestuia de
către organele competente ale Alianței, sunt considerate nule.
CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE
Art. 10.1 Prezentul protocol este valabil până la data de 31 ianuarie 2021.
Art. 10.2 Prezentul Protocol poate fi modificat ca urmare a negocierilor părților. Modificarea
Protocolului este aprobată de către organele competente ale fiecărei părți.
Art. 10.3 Sediul Alianţei este în Bucureşti, …….
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ANEXA I
SEMN PERMANENT
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ANEXA II
SEMN SECUNDAR
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ANEXA III
Deciziile pe care alegătorii români le vor lua în 2019-2020 vor avea efecte majore mult după
sfârșitul mandatelor celor aleși în această perioadă. Câștigătorii alegerilor locale și parlamentare
din 2020 vor avea o șansă de continuitate la alegerile din 2024 și chiar după. România are
nevoie, astfel, de politici publice care să pună bazele unui nou deceniu.
Un deceniu, 2020-2030, care trebuie să fie al schimbării, al dezvoltării și al progresului, al
integrării europene și al unei bunăstări durabile. Unul în care stabilitatea economică și socială să
fie protejate de o justiție puternică și independentă, de un stat responsabil și modern și de o
administrație eficientă, competentă și integră. Un deceniu în care România își câștigă respectul și
securitatea în lume și își asigură un viitor sustenabil.
Toate acestea pot fi realizate dacă există patru mari ingrediente: competența, voința politică,
integritatea și soluțiile. Alianța USR-PLUS are oameni care îndeplinesc toate aceste criterii și
care aduc soluții pentru următorul deceniu.
Prioritățile politice
Alianța își propune 5 priorități fundamentale, 5 teme de urgență absolută pentru ca dezvoltarea și
stabilitatea României să aibă o șansă:
1. Educația și cultura
2. Sănătatea și mediul
3. Infrastructura
4. Strategia de dezvoltare competitivă antreprenorială și industrială
5. Eradicarea sărăciei și dezvoltarea rurală

Educația și cultura sunt esențiale oricărui efort național, pentru că numai un popor educat poate
progresa. În educație, trebuie să reformăm trei elemente esențiale: ce îi învățăm pe copiii noștri
(avem nevoie de o programă modernă), cine îi învață pe copiii noștri (trebuie să investim în
profesori) și în ce condiții (avem nevoie de clădiri moderne, cu laboratoare de calculatoare și de
știință). Dezvoltarea de competențe, formarea pe tot parcursul vieții și integrarea mai bună a
învățământului teoretic cu cel profesional fac parte din pregătirea necesară pentru viitorul pieței
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muncii. Cultura joacă un rol central în structurarea, reglarea și susținerea relațiilor comunitare,
generează coeziune socială, întărește sfera publică și discernământul cetățenilor. În lumina
bogăției diversității sale culturale, România are datoria de a sprijini înflorirea culturii naționale,
respectând diversitatea regională dar punând în evidență moștenirea culturală comună.
Mulți români nu au acces la servicii de sănătate. Proasta administrare a statului român scurtează
viața românilor cu 6 ani față de media europeană. Atunci când au acces la servicii, românii se
confruntă cu o calitate scăzută a acestora. Spitalele sunt supraaglomerate și murdare. Iar când se
fac investiții, costul este mare, durează mult și rezultatele sunt minore.
Protejarea mediului a devenit o prioritate globală. Solul, apa și aerul curate sunt condiții pentru
o viață sănătoasă. În special în România, oprirea defrișărilor și lansarea unui program de mari
plantări de copaci, reducerea poluării aerului, managementul corect al deșeurilor și al gropilor de
gunoi și p lanificarea integrata a dezvoltării durabile a așezărilor umane la scara regională și
metropolitană sunt priorități imediate pe care ni le asumăm.
În 2019, avem o infrastructură fragmentată, iar Moldova este izolată. Numai 747 km de
autostradă sunt deschiși circulației și doar 206 km în execuție până în 2020. În 2021, vom începe
simultan construcția autostrăzilor Unirii și le vom deschide circulației până în 2025.
Urmând exemplul unor țări cu priorități industriale strategice declarate (cum ar fi Franța,
Germania, Canada), și în România avem nevoie de o viziune legată de competitivitate și
dezvoltare industrială care să includă susținerea antreprenoriatului, economia digitală, energia
regenerabilă sau mobilitatea inteligentă.
România are cea mai mare și cea mai săracă populație rurală din Uniunea Europeană. Propunem
un pachet integrat de prosperitate și reducere a sărăciei, care să includă acces lărgit la educație
și sănătate, servicii sociale, de ocupare și de locuire, transport public către orașe, încurajarea
antreprenoriatului la sate, și extinderea accesului la creditare pentru micii fermieri, pentru a
stimula dezvoltarea rurală.

O reformă fundamentală
Există câteva schimbări majore care trebuie realizate în România prin cooperarea tuturor forțelor
politice și administrative, fără de care o modernizare ulterioară va fi dificilă. Atât alegerile
prezidențiale din noiembrie 2019 dar și cele legislative din 2020 vor trebui câștigate de cei care
își doresc schimbarea pentru a putea realiza cu adevărat o schimbare a Constituției României,
prin care:
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● Instituțiile publice să fie depolitizate iar raportul dintre ele să fie re-echilibrat,
Parlamentul devenind susceptibil unei dizolvări în caz de blocaj democratic;
● Parlamentul să fie redus ca număr de membri la 300;
● Inițiativă ”Fără penali în funcții publice” să fie transpusă în legea fundamentală;
● Rolul președintelui să fie clarificat și stabilizat iar procesul de suspendare să nu poată fi
deturnat politic fără consecințe pentru Parlament;
● Independența justiției și a magistraților să fie întărită; reforma instituțiilor precum
Avocatul Poporului sau Curtea Constituțională pentru a elimina orice posibilă suspiciune
de partizanat politic;
● Imunitatea parlamentarilor să fie redusă doar la imunitate pentru fapte și declarații pe
care le fac în scopul mandatului lor.
La nivel local dar și legislativ, va fi nevoie ca toți cei aleși în 2019-2020 să susțină:
● O reformă electorală pentru primari în două tururi, ajustarea numărului de parlamentari
(ținând cont și de diaspora), facilitarea accesului la vot, reducerea numărului de semnături
necesare candidaturilor;
● O reformă amplă a administrației publice, eliminând orice formă de sinecuri,
introducând evaluări periodice și prioritizând competența și integritatea;
● Debirocratizarea și simplificarea interacțiunii între cetățeni și stat.

Un președinte responsabil și reprezentativ
Alegerile prezidențiale sunt momentul în care o singură persoană va trebui să simbolizeze
intrarea în acest nou deceniu modern, prin propunerile pe care va trebui să le facă. Această
persoană trebuie să vină cu o viziune puternică despre cum trebuie să arate România. El sau ea
trebuie să fie un garant al integrității, al luptei împotriva corupției, al stabilității statului și cineva
care să aibă o imagine și reputație impecabilă în afara țării, unde va reprezenta și promova statul
român. Ca proiecte, poate promova:
● Întărirea independenței instituției prezidențiale față de celelalte puteri în stat, pentru a
face din președinte un egal și nu un simplu executant;
● Acceptarea sau respingerea de propuneri de Guvern sau miniștri fără a mai accepta
vreodată persoane vădit incompetente în astfel de funcții;
● Ancorarea fermă a României în nucleul dur, pro-integrare și modernist al Uniunii
Europene;
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● Redresarea imaginii externe a României prin reînnodarea de relații strânse cu parteneri
strategici, cu puteri emergente sau cu țări unde oportunități majore au fost ratate prin
gafele guvernărilor recente (de exemplu Japonia);
● Ca șef al armatei, o reformă amplă a forțelor armate, bazată pe nevoi reale corelate cu
capacitățile posibile;
● O politică de atenție și eforturi sporite către diaspora românească și facilitarea
reîntoarcerii prin mesaje și proiecte pozitive, susținute și la nivel prezidențial;
● Transparentizarea reală, fără a periclita capacitățile operative sau performanța, a
serviciilor de informații.
Consilii locale, municipale sau județene și primari care să muncească în interesul
cetățenilor
O mare parte din responsabilitatea și puterea pentru schimbarea României în bine se va afla în
mâinile celor ce vor fi aleși în funcții la nivel local în iunie 2020. Primarii, consilierii locali,
președinții de consilii județene sunt cei care controlează, de fapt, soarta românilor. Tot acolo s-au
comis, probabil, cele mai multe abuzuri, furturi sau fapte de incompetență în ultimii 30 de ani.
Noua clasă politică adusă în prim plan de Alianța USR PLUS trebuie să prioritizeze și să vizeze,
la nivel local:
● Reforma aparatului administrativ local, a agențiilor, direcțiilor și regiilor locale și
municipale, pentru a favoriza competența și integritatea, stopând politizarea funcțiilor
publice;
● Dezvoltarea infrastructurii prin deblocarea lucrărilor în curs și crearea de proiecte noi,
transparente și moderne;
● Accelerarea absorbției de fonduri europene, prin schimburi de bune practice, educație și
informație adecvată, prioritizarea efectelor și rezultatelor și nu a cheltuielilor ( prin
colaborare cu delegația Alianței din Parlamentul European);
● Modernizarea și deschiderea localităților României din punct de vedere al mediului,
curățeniei, managementului deșeurilor și al calității apei și aerului;
● Introducerea la nivel global a conceptului de urbanism ”inteligent” și digitalizarea
serviciilor publice locale;
● Transparentizarea procesului decizional la nivel local, integrarea permanentă a
cetățenilor în procesul decizional prin dezbateri și consultări (și nu doar în anii electorali)
și explicitarea tuturor deciziilor administrative prin criterii de eficiență și interes al
comunității.
Un Parlament și un Guvern care să lucreze eficient și modern
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Alegerile parlamentare din 2020 vor fi un moment de răscruce: continuăm pe calea emigrării și a
subdezvoltării, până când România dispare, sau ne unim într-un efort colectiv, de lungă durată,
pentru a ne salva ţara și identitatea? Suntem pregătiţi să înfruntăm o clasă politică veche,
coruptă, care a capturat statul, pentru a crea o Românie prosperă, modernă și responsabilă. Dacă
ne unim în acţiune pentru a elimina corupţia, a investi în școli, spitale și autostrăzi, pentru a ne
proteja resursele naturale și pentru a încuraja producătorii români, nimic nu ne poate opri. Avem
convingerea fermă că milioane de români vor să recreeze România.
Noul Parlament și Guvern vor implementa următoarele soluții: :
● Un Guvern redus ca mărime, de maximum 15 ministere, care să lucreze eficient,
coordonat de o Cancelarie a Prim-ministrului;
● Un Parlament transparent și modern, unde toate ședințele și discuțiile sunt ușor
accesibile publicului și unde procedurile interne sunt moderne și simple;
● O deschidere reală către societatea civilă, actorii economici și sociali și mediul academic
prin consultări continue , transparente și cu efecte reale asupra politicilor și reformelor
adoptate ulterior;
● Stimularea și reforma educației, a infrastructurii educaționale, a programelor, cadrelor
didactice, a întregului sistem; investiții în platforme digitale gratuite și în muzee de știință
și adaptarea educației la noile industrii pe care vrem să le creăm în România; asigurarea
bunăstării și coeziunii sociale, consolidarea dialogului intercultural și relațiilor culturale
internaționale, sprijinirea creativității bazate pe cultură în educație și inovare, precum și
spre crearea de locuri de muncă și dezvoltare durabilă; îmbunătățirea continuă a
cunoștințelor și diseminarea culturii și istoriei proprii, asigurarea unui ecosistem care să
susțină artiștii și profesioniștii din domeniul cultural și creativ, încurajarea schimburilor
culturale necomerciale și creația artistică și literară, precum și conservarea și valorificarea
sustenabilă a patrimoniului cultural;
● O reformă majoră în sănătate, prioritizând construcția de noi spitale, dobândirea de noi
capacități tehnice și aducerea României la standarde europene, care să aducă înapoi
personalul medical calificat din Diaspora; investiții în cabinete mobile, în medicina de
familie și în spitale depolitizate, cu manageri selectați pe bază de merit, prin concurs;
● Introducerea unor politici de mediu moderne, de luptă împotriva poluării, de gestiune a
deșeurilor și emisiilor de carbon, dar și stimularea economiei circulare și economiei
verzi; noi soluții pentru a proteja biodiversitatea și frumusețea peisajelor naturale; oprirea
defrișărilor ilegale și condiționarea defrișărilor de replantare; politici publice pentru
amenajarea teritoriului, în vederea creșterii calității și sustenabilității mediului construit,
în linie cu obiectivele asumate de comunitatea europeană;
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● Dezvoltarea infrastructurii naționale, rutiere, feroviare, maritime și aeriene din toate
punctele de vedere; vom construi 700 de kilometri de autostradă pe axa Est-Vest a
României, care să unească Iași de Oradea și Constanța de Arad; dezvoltarea
infrastructurii de utilități, cu acces la apă curentă, gaz și electricitate pentru toți cetățenii
României;
● Susținerea dezvoltării antreprenoriatului și modernizării industriei prin investiții directe,
parteneriate public-privat, fiscalitate atrăgătoare, atragerea de investiții străine, obținerea
și difuzarea de informații cu privire la industrii și activități profitabile;
● Consolidarea centrelor industriale în jurul întreprinderilor, universităților și centrelor de
cercetare existente și încurajarea creșterii unor industrii noi și de mare valoare adăugată
(de ex: dispozitive medicale și nanotehnologie, big data și biotehnologie, semiconductori
și roboți industriali) corelate unui mediu al cercetării bine finanțat și echipat;
● Eradicarea sărăciei și inovarea în domeniul incluziunii sociale, crearea de noi locuri de
muncă și modernizarea și eficientizarea serviciilor sociale, promovând și conceptul de
responsabilitate socială a corporațiilor;
● Măsuri noi în agricultură, de încurajare a asocierii care să permită accesul la piață, la
credite și la negocieri colective cu producătorii de semințe, combustibil și alte materii
necesare; asistență financiară pentru stocarea și procesarea produselor agricole; servicii
de formare profesională, consiliere și informare adaptate nevoilor fermierilor mici și
mijlocii;
● O reformă europeană a justiției, care să lase în urmă derapajele din 2016-2019 și care să
reia lupta împotriva corupției și crimei organizate; recuperarea prejudiciilor și confiscarea
extinsă a averilor ilicite;
● Eliminarea pensiilor speciale nejustificate;
● Reducerea cheltuielilor ineficiente din administrație, reformarea PNDL, ANAF și
CNAIR și redirecționarea banilor acolo unde există probleme reale;
● Reforma fiscală-bugetară pentru a asigura stabilitatea pe termen mediu și lung a
României, impozitarea corectă a muncii, stimularea creșterii productivității muncii și
competitivității, precum și susținerea unei culturii antreprenoriale moderne;
● Facilitarea și susținerea unei culturi de start-up-uri, astfel încât orice persoană, dar mai
ales tinerii, să-și poată transforma ideile în afaceri de succes;
● Integrarea reală a minorităților naționale de orice fel, protejând și valorificându-le
tradițiile și valorile culturale unice, transformând România într-o țară a conviețuirii
pașnice și benefice pentru toată lumea;
● Stoparea exodului românilor, deschiderea drumului spre casă pentru Diaspora
românească prin politici ample de facilitare a reîntoarcerii și stabilirea unor relații
strânse și permanente cu românii de pretutindeni; facilitarea pentru cei din Diaspora a
contribuției de know-how tehnic și relații de afaceri pentru afacerile din România,
facilitarea accesului românilor din țară la conferințe și târguri internaționale, promovarea
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●

●

●

●

●

afacerilor românești în străinătate și participarea celor din diaspora în boardurile
afacerilor românești în capacitate de mentori;
Conectarea reală a României la rețelele energetice europene, consolidarea independenței
energetice prin retehnologizare și noi acorduri comerciale dar și dezvoltarea surselor de
energie regenerabile;
O relație mai strânsă cu Republica Moldova printr-o implicare și susținere mai puternică
a reformelor de acolo, în susținerea programelor culturale și educaționale comune, în
asigurarea integrității statale și în lupta împotriva corupției, sprijinind atât statul dar și
societatea civilă;
Asumarea de către România a unui rol activ în plan extern, prin implicarea în mai multe
politici regionale și globale, un dialog mai accentuat cu țări terțe și promovarea unei
relații de ghid către Europa față de țările din vecinătate;
Participarea ca lider regional în inițiativele de apărare ale Uniunii Europene dar și
menținerea unui rol activ în NATO, transformând România în actorul care poate integra
Uniunea Europeană de Apărare cu structurile transatlantice;
O transformare digitală a României la toate nivelurile și în toate departamentele,
prioritizând mereu adoptarea de noi tehnologii și de soluții inteligente digitale, pentru a
respecta timpul cetățenilor și a reduce necesitatea interacțiunii la ghișeu; o reformă a
accesului la informații publice, care constă în instituirea unor standarde prin care
instituțiile statului, centrale și locale, să fie obligate să publice constant informaţiile
aferente funcționării lor în format electronic structurat (de exemplu XML sau CSV)
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