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1. Victor Ponta trebuie să o demită pe Gabriela Firea din funcția de purtător

de cuvânt al campaniei prezidențiale pentru atacuri la persoană și
declarații jignitoare
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2. ANI trebuie să constate falsul în declarații comis de Victor Ponta și
Daciana Sârbu

3. Amânarea publicării bugetului pe 2015 reprezintă o lipsă totală de
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asumare a responsabilității din partea Guvernului Ponta

4. ACL îi cere lui Victor Ponta să solicite majorității parlamentare
convocarea de urgență a plenului Camerei și Senatului pentru avizarea
cererilor Justiției

5. Presiunea lui Victor Ponta asupra procurorilor care cercetează cazul
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Lukoil, o nouă dovadă a imixtiunii premierului în actul de justiție
6. Sub guvernarea Ponta, România nu este capabilă să atragă fonduri
europene

st
iri

7. Deficitul bugetar mic cu care se laudă Victor Ponta a fost obținut de
guvern cu prețul sacrificării investițiilor

8. În debutul campaniei electorale, Primăria Iași oferă pensionarilor mită
electorală sub formă de tichete – cadou

9. Mită electorală mascată cu fonduri europene marca PSD
10. Prin acciza pe carburant, Guvernul Ponta și-a bătut joc din nou de banii
românilor
11. Victor Ponta și echipa sa fac excese care este foarte posibil să-i coste
pierderea alegerilor

12. Victor Ponta reprezintă un regim care generează corupție și îi ocrotește
pe corupți
13. Bucureștii vor rămâne fără căldură peste iarnă, Sorin Oprescu fiind mai
preocupat de a-l susține pe Victor Ponta la Președinție decât de
administrarea Capitalei
14. CCR confirmă neconstituționalitatea măsurilor luate de Guvernul Ponta
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15. În mod imoral, Primăria Iași se folosește electoral de sărbătoarea Sf.
Parascheva în beneficiul lui Victor Ponta

e.

16. Mesaje pentru a combate candidatura lui Victor Ponta
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17. Proiectul prezidențial “România lucrului bine făcut”

Mesaje

1. Victor Ponta trebuie să o demită pe Gabriela Firea din funcția de purtător de
cuvânt al campaniei prezidențiale pentru atacuri la persoană și declarații
jignitoare


Alianţa Creştin-Liberală îi solicită candidatului PSD, Victor Ponta, să o

pe

revoce pe Gabriela Firea din funcţia de purtător de cuvânt al campaniei
sale prezidențiale. Atacurile sale fără precedent la adresa cuplurilor care
nu au copii nu pot fi tolerate într-o societate democratică.
În lipsa unei delimitări publice față de declarațiile senatorului PSD, Victor
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Ponta demonstrează că aprobă astfel de judecăți de valoare discriminatorii,
care calcă în picioare demnitatea umană.



Pentru toate acele persoane jignite, Gabriela Firea este obligată să-și ceară
de urgență scuze. Afirmațiile revoltătoare pe care le-a făcut au avut drept
scop lansarea unui atac la adresa familiei candidatului ACL la prezidențiale,
Klaus Iohannis.



Atacurile la familie fac parte dintr-o formă primitivă de a face campanie
electorală, pe care Alianţa Creştin-Liberală şi candidatul nostru, Klaus
Iohannis, o dezaprobă și o condamnă.



Îi readucem aminte premierului Victor Ponta că se afla chiar la Sibiu când s-a
arătat indignat de atacurile politice ale adversarilor la adresa familiei. Pentru a
împrospăta memoria politică şi publică cităm exact din domnia sa:



Nu o dată premierul Victor Ponta s-a declarat împotriva atacurilor la
adresa familiei. Acum, are prilejul să demonstreze tuturor dacă se va
delimita de astfel de practici sau asistăm din nou la un dublu discurs, iar
campania sa, lipsită de proiecte, se va axa doar pe acest tip de atac la



ro

persoană.

Reamintim că același Victor Ponta declara în luna aprilie a acestui an că doar

Traian Băsescu este în stare să atace familii, apărând-o astfel chiar pe

e.

Gabriela Firea aflată în dispută cu președintele României. Ponta spunea la
acea vreme că atacul la adresa familiei „este un element fără precedent, care
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nu mai are nicio acoperire în disputa politică”.

PNL sesizează Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu
privire la declarațiile Gabrielei Firea


Constatăm că în loc să își ceară în mod public scuze pentru atacurile josnice,
Gabriela Firea a recidivat și își menține punctul de vedere.
PNL a sesizat astăzi, în mod oficial, Consiliul Național pentru

pe



Combaterea Discriminării în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu
privire la declarațiile Gabrielei Firea.
Am

solicitat

CNCD
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sancțiunea

maximă

care

coroborează

amenda

contravențională în cuantum de 100.000 RON, obligarea senatorului PSD să
publice și să difuzeze, în mass-media (presă scrisă, audio și video), un
rezumat al hotărârii prin care se constată săvârșirea contravenției, precum și
solicitarea de scuze publice într-un cadru similar celui în care s-a produs
fapta.



CNCD trebuie, de urgență, să discute și să adopte o hotărâre față de acest
caz grav, în prima ședință a consiliului, pentru a descuraja, pe durata acestei
campanii electorale, orice alte forme de discriminare care pot avea efecte

asupra discursului public și care afectează, în mod direct, drepturile și
interesele a milioane de cetățeni români.


Linii de mesaje ce pot fi transmise de voci din zona media sau a
societății civile, precum Rareș Bogdan, Emil Hurezeanu, Cătălin
Tolontan, Cătălin Prisăcariu, Alina Mungiu Pippidi, care să ironizeze și
să condamne dur declarațiile Gabrielei Firea:

ro

 Atacurile Gabrielei Firea sunt abjecte, de sorginte nazistă.

 Cei din PSD se consideră mai presus de oricine și îi învață pe cetățeni
cum ar trebui să-și trăiască viața.

e.

 Când fiul Gabrielei Firea a luat o notă mică la Bacalaureat nu s-a
considerat o persoană incompletă, așa cum consideră ea că ar trebui să
se simtă Klaus Iohannis pentru că nu are copii.

Germaniei.
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 Nici Angela Merkel nu are copii și nu are nicio problemă să fie cancelarul

2. ANI trebuie să constate falsul în declarații comis de Victor Ponta și Daciana
Sârbu


Vicepreședintele PNL Ludovic Orban a depus o sesizare la ANI pentru

pe

cercetarea premierului Victor Ponta și a soției acestuia, Daciana Sârbu,
întrucât cei doi nu și-au completat corect declarațiile de avere.


Încercarea Gabrielei Firea de a explica această ilegalitate prin faptul că
bunurile nedeclarate de cei doi sunt dobândite înaintea căsătoriei sunt false.
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Daciana Sârbu are declarate bunuri achiziționate după căsătorie, doar că ele
nu se regăsesc, așa cum cere legea, și în declarațiile de avere ale soțului
său.



Premierul Victor Ponta, candidat la Preşedinţia României, se află,
începând cu anul 2010 şi până în prezent, sub incidenţa art.326 din
Legea 286/2009 privind Codul Penal, din cauză că a depus la Camera
Deputaţilor, la Guvern şi la Biroul Electoral Central declaraţii de avere
false.



Declaraţiile de avere ale lui Ponta Victor nu cuprind şi bunurile
aparţinând soţiei sale Daciana Sârbu, iar art. 28 din Legea 176/2010

spune clar: “Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de
avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie
infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal”.


În absența unei reacții a ANI, nu putem decât presupune că această tăcere se
datorează intenţiei Agenției şi a preşedintelui Horia Georgescu de a-l proteja
şi sprijini în campania electorală pe Victor Ponta.



Victor Ponta trebuie să clarifice dacă mariajul său cu Daciana Sârbu, din anul

ro

2007, de la Ambasada României din capitala Chinei, este recunoscută din
punct de vedere legal, la noi în ţară. Aceasta cu atât mai mult cu cât potrivit

art. 41 alin. (2) din Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitară a

e.

dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, „declaraţia de
căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de
domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei”.
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3. Amânarea publicării bugetului pe 2015 reprezintă o lipsă totală de asumare a
responsabilității din partea Guvernului Ponta


Victor Ponta a intrat într-o cursă disperată după voturi, conștient fiind că, pe
măsură ce se apropie data alegerilor prezidențiale, diferența față de
candidatul ACL, Klaus Iohannis, este tot mai mică.

Prezidențiabilul PSD se folosește de funcția de premier pentru a promite

pe



indexări de pensii și creșteri de indemnizații sau salarii pentru diferite categorii
sociale.


Ipocrizia primului-ministru se reflectă în faptul că anunță majorări,
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pentru a fi el cel care primește beneficiile electorale, deși bugetul pe
anul 2015, din care vor fi suportate măsurile, va fi întocmit abia după
alegerile prezidențiale.



Dacă Victor Ponta vrea să fie credibil atunci când le promite românilor
diverse majorări, atunci să prezinte public proiectul de buget pentru
anul 2015. Abia când vom vedea cu toții proiecția bugetară, vom putea
analiza dacă angajamentele premierului sunt reale sau dacă ceea ce vor
primi oamenii anul viitor li se va lua înapoi înzecit, prin taxe și impozite
noi.



Victor Ponta este însă un premier laș, iresponsabil și ipocrit, care se folosește
de funcția pe care o are exclusiv în interese meschine.



Realitatea este însă că Guvernul PSD a băgat România în recesiune,
investițiile au scăzut, iar Victor Ponta nu face decât să încerce să
cosmetizeze acest dezastru economic cu promisiuni pentru 2015, fără să
spună clar care sunt costurile reale pentru a acoperi majorările anunțate.



În plus, termenul legal pentru depunerea proiectului de buget în Parlament,
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care este 15 noiembrie, va fi cu mult depășit daca se va aștepta instalarea
unui nou guvern.


Primul ministru vine și ne spune că, de fapt, după alegeri cine va fi premier va

e.

face bugetul. După alegeri este clar după 15 noiembrie. Nu putem decât să
înțelegem că pentru Victor Ponta legea este opțională.

Ultimul raport al BNR ne arată că, în 2009, an în care România a
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cunoscut vârful crizei economice, numărul salariaților a fost de 4.77
milioane. La finalul lui 2013, la un an și jumătate de la venirea la Palatul
Victoria a Guvernului Ponta, numărul salariaților a fost de 4.43 milioane.
Prin urmare, România a pierdut 340.000 de locuri de muncă, bani
pierduți la capitolul venituri.


O altă sursă de venituri dintr-un buget național o reprezintă veniturile

pe

provenind din investițiile care să creeze profit. Această valoare adăugată
ajunge, în mod direct sau indirect, sub formă de impozite, în buget.


Numai că investițiile au scăzut și ele. Dacă în 2010, în plină criză, ele au
scăzut cu 7% față de anul anterior, iată că în 2014, la doi ani și jumătate
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de la venirea Guvernului Ponta, investițiile au scăzut în primul trimestru
cu 9%, iar în cel de-al doilea cu 9,1%.



Aceasta înseamnă că economia se duce la vale sub guvernarea Ponta. În
plus, situația se agravează și mai mult dacă ne uităm la datoria externă.



În 2009, în plină criză, România a contractat o datorie externă de 65.6
miliarde euro și iată că în 2013, la un an și jumătate de la venirea Guvernului
Ponta la putere, datoria ajunsese la 78.7 miliarde euro. Iar lucrurile se
înrăutățesc. În al doilea trimestru al acestui an, datoria externă a românilor, în
loc să scadă, crește cu încă 1.4 miliarde euro.

4. ACL îi cere lui Victor Ponta să solicite majorității parlamentare convocarea
de urgență a plenului Camerei și Senatului pentru avizarea cererilor Justiției


ACL salută avizul favorabil dat astăzi de Comisia Juridică a Camerei
Deputaților în cazul deputatului Valerian Vreme.



În acest moment, în care există punctul de vedere al deputaților juriști,
nu mai există niciun motiv pentru amânarea convocării plenului Camerei
și avizarea cererii DNA.
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Parlamentarii PSD nu mai au argumente pentru care să împiedice mersul
firesc al justiției.



ACL îi cere public lui Victor Ponta să solicite majorității sale

e.

parlamentare, și de la Cameră, și de la Senat să ducă la îndeplinire toți
pașii procedurali pentru convocarea plenurilor și avizarea începerii
urmăririi penale în cazurile deputatului Valerian Vreme și ale senatorilor
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Ecaterina Andronescu și Șerban Mihăilescu.


Așa cum au anunțat deja, parlamentarii ACL nu vor obstrucționa în niciun fel
Justiția și vor vota pentru ridicarea imunității.

5. Presiunea lui Victor Ponta asupra procurorilor care cercetează cazul Lukoil,
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o nouă dovadă a imixtiunii premierului în actul de justiție

Premierul Victor Ponta a comis un nou act de intruziune într-o anchetă
penală. La fel ca în cazul anchetelor privind fraudele de la referendum
sau în cazul Bolintineanu, Victor Ponta a dat indicaţii procurorilor în
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cazul Lukoil, substituindu-se procurorului general Tiberiu Niţu.



În loc de susţinere, procurorii au fost supuşi unei presiuni din partea
premierului. În cele din urmă, presiunile pe Justiţie exercitate de premierul
Ponta au avut efect. Procurorii au ridicat o parte din sechestru.



Ridicarea parţială a sechestrului nu poate fi interpretată separat de pledoaria
pro Lukoil a premierului, imaginea justiţiei fiind, astfel, prejudiciată.



CSM a decis astăzi să sesizeze Inspecţia Judiciară în cazul declaraţiilor
făcute de Victor Ponta cu privire la ancheta referitoare la Lukoil.



Procurorii nu au închis rafinăria aşa cum acuza ambasadorul Rusiei la
Bucureşti, ci Lukoil a decis să sisteze producţia. În realitate, chiar dacă era un

sechestru pe conturile companiei, nu procurorii aveau responsabilitatea
salariilor, nici guvernul, ci compania Lukoil.


Din această afacere, Victor Ponta a vrut să demonstreze că are comanda
Parchetului General, că el este procuror general şi că poate face şi desface
dosare.



Apoi, accentuând insistent teza salariilor angajaţilor Lukoil, Victor Ponta a
transmis că el este cel care dă şi ia salarii, fie şi cu mâna unor procurori.
Acest nou gest al lui Victor Ponta îl descalifică şi ca premier, şi ca
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posibil preşedinte, arătând că reprezintă un risc naţional în orice funcţie
publică.

Victor Ponta a cedat presiunilor unei companii suspecte de evaziune fiscală şi

e.



spălare de bani, luând poziţie publică în favoarea acesteia şi, implicit,
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împotriva statului român.

Prezidențiabilul PSD s-a amestecat, încălcând Constituţia, în actul de justiţie,
atacându-i pe procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti şi
sugerându-le de cine şi de ce să ţină cont în anchetă.



ACL a solicitat ferm şi în nenumărate rânduri în mod public atât lui Victor
Ponta cât şi colegilor săi parlamentari să respecte independenţa justiţiei şi să
înceteze cu presiunile asupra acesteia.

Victor Viorel Ponta, premierul corupţilor, baronilor şi condamnaţilor din PSD şi
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aliaţii săi, își dorește să controleze justiția, astfel încât nimeni şi nimic să nu-i
pericliteze drumul spre Cotroceni.


De aceea, ACL face un nou un apel către premierul României să înceteze
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imediat cu intervenţiile şi presiunile asupra anchetelor în curs.



Victor Ponta trebuie să înceteze cu demagogia şi lipsa de respect faţă de
justiţie şi stat de drept și să nu-i mai protejeze pe baronii penali şi corupţi.



Idei utile de transmis de către voci publice, din zona mass media,
precum Rareș Bogdan, Dan Tapalagă, Sorina Matei, Cătălin Tolontan:
 Victor Ponta nu influențează activitatea procurorilor în cazul Lukoil, ci o
coordonează!
 Victor Ponta este un lider pe placul Rusiei. Victor Ponta se comportă ca și
cum ar fi purtătorul de cuvânt al ambasadorului rus.

6. Sub guvernarea Ponta, România nu este capabilă să atragă fonduri
europene


În primele 9 luni ale anului 2014, România a obținut o absorbție de fonduri
structurale și de coeziune de 4,99% din totalul alocat țării în perioada de
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programare 2007-2013, conform datelor furnizate de Ministerul Fondurilor

Europene. În medie, România a cerut circa 100 de milioane de euro pe lună,
în anul 2014, mult sub nivelul necesar evitării pierderii de bani europeni.

Situația banilor încasați efectiv de România de la Comisia Europeană relevă o
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absorbție accelerată pe seama cheltuielilor vechi, procesate anul trecut și
transmise la Comisia Europeană, urmată însa de un progres foarte lent, pe
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parcursul anului 2014.

Astfel, în primele 3 trimestre ale anului 2014, România a încasat de la
Comisia Europeană 2.070.411.247 euro, adică 10,77% din totalul fondurilor
structurale și de coeziune alocate țării în perioada de programare 2007-2013.



După încasarea banilor de pe urma vechilor cereri de rambursare, absorbția
efectivă de fonduri structurale și de coeziune s-a diminuat masiv, pe fondul
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unei penurii de noi cereri care să fie trimise la Bruxelles.

Avansul absorbției fondurilor structurale și de coeziune înregistrat de
România în primele trei trimestre ale anului 2014 este insuficient evitării
riscului de pierdere a banilor europeni în acest an.
Riscul de dezangajare a banilor europeni în anul 2014 era de 2,8 miliarde de
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euro, ceea ce înseamnă că țara ar trebui să cheltuiască eligibil, în medie, 233
de milioane de euro pe lună în proiectele europene.



Dar progresul declarațiilor de cheltuieli transmise la Bruxelles pentru fonduri
structurale și de coeziune este mult sub acest nivel, și anume de circa 100 de
milioane de euro pe lună, in medie.



Ultima rectificare bugetară a tăiat din fondurile bugetare alocate programelor
cu finanţare europeană nerambursabilă 3,9 miliarde de lei (alocarea de sume
guvernamentale, în cazul proiectelor guvernamentale, este obligatorie pentru

că întâi trebuie să cheltuieşti tu banii şi apoi primeşti decontul cheltuielilor, pe
baza facturilor).


În condiţiile în care absorbţia fondurilor a fost anunţată de către guvernul
Ponta drept o prioritate, o astfel de tăiere a reprezentat o dovadă a
incompetenței și lipsei de viziune economică a Guvernului Ponta.



Situaţia absorbţiei în cazul POSDRU, programul de 4,25 mld. euro destinat
dezvoltării resurselor umane, arată că acesta nu a scăpat de probleme. De la
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începutul anului, rata de absorbţie pe POSDRU a crescut de la 27,2% (în

decembrie 2013) la 28,7% (în septembrie 2014), ceea ce înseamnă că, dintrun program din care România mai putea absorbi peste 3 miliarde de euro

doar 51 de milioane de euro.


e.

până la finalul lui 2015, în primele nouă luni ale anului încasările au fost de

În plus, chiar dacă autoritatea de management a POSDRU a trecut la
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începutul acestui an de la Ministerul Muncii în „curtea“ Ministerului Fondurilor
Europene, statistica arată că absorbţia în cadrul acestui program a stagnat.


Fondurile europene reprezintă sursa cea mai ieftină de finanţare pentru
România, iar absorbţia acestora ar putea duce economia pe o pantă de
creştere dezirabilă, de 5% pe an, însă în permanenţă au existat frâne în
accesarea acestor bani din cauza incompetenței guvernului condus de Victor



pe

Ponta.

Deşi au fost indicate cauzele acestor blocaje (au fost cazuri de fraude, de
greşeli de management, de lipsă de personal pentru verificarea proiectelor, de
lipsă de suport din partea băncilor), România a început în 2014 un nou
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exerciţiu financiar fără lecţia învăţată din perioada anterioară.



Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici în loc să găsească soluții la
problema gravă a accesării fondurilor europene, este preocupat de
organizarea unor licitații ilegale pentru a identifica surse de mită electorală
mascată pentru campania prezidențială a lui Victor Ponta.

7.Mită electorală mascată cu fonduri europene marca PSD


În goana nebună după voturi pentru prezidențiabilul Victor Ponta, Partidul
Social Democrat nu are nici cea mai mică reținere în a folosi fondurile
europene pentru mită electorală mascată.



Acest demers ilegal este girat chiar de Ministerul Fondurilor Europene, care a
publicat, pe 20 septembrie 2014, un anunț de licitație prin care Guvernul
României preciza că dorește furnizarea de 6.652.986 pachete cu alimente în
cadrul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
Mai exact, peste 150.000 de pachete cu alimente ar urma să fie trimise
fiecărui județ, în valoare totală de 100 de milioane de euro.



Modul în care este organizată această licitație ridică serioase semne de
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întrebare cu privire la legalitatea ei. În primul rând, anunțul a fost publicat pe
20 septembrie 2014, iar data depunerii ofertelor este 2 octombrie 2014, ceea

ce înseamnă numai 12 zile pentru pregătirea ofertelor, fapt care încalcă
un termen de 52 de zile până la depunere.


e.

flagrant prevederile ordonanței 34/2006, potrivit căreia o licitație deschisă are
Este evident că Guvernul calcă în picioare legea pentru a grăbi lucrurile astfel
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încât pachetele cu alimente să fie gata pentru distribuire fix în campania
electorală. Mai mult, contractul prevede ca pachetele să fie trimise la centrele
de distribuție ale primăriilor în maxim 45 de zile de la semnarea contractului.
Ca o banală coincidență, între 3 octombrie, a doua zi după data limită a
depunerii ofertelor și cel de-al al doilea tur al alegerilor prezidențiale, sunt
exact 45 zile!

Așadar, unii primari vor împărți în plină campanie electorală pachete
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conținând făină, mălai, ulei, zahăr, paste făinoase, conserve de carne și pate,
menționând, desigur, că ele se datorează mărinimiei guvernului condus de
Victor Ponta.

După legalizarea migrației politice a aleșilor locali și rectificarea bugetară care
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asigură fonduri pentru primari traseiști cu prețul subminării economiei
naționale, asistăm acum la un alt demers de gravitate extremă din partea
PSD - cumpărarea bunăvoinței votanților prin pomeni electorale pentru care
se folosesc bani europeni.



Adevăratul beneficiar al acestei licitații nu este cetățeanul, ci uriașul aparat de
partid al PSD care are ca unic obiectiv câștigarea prin orice mijloace și cu
orice preț de către Victor Ponta a alegerilor prezidențiale.



Îi solicităm în mod expres primului-ministru al României, Victor Viorel Ponta,
să stopeze imediat această încercare de mită electorală. Considerăm că

autoritățile, Parchetul General și instituțiile de control abilitate de la Bruxelles,
trebuie să se sesizeze de urgență cu privire la modul în care Guvernul Ponta
vrea să deturneze fondurile europene în plină campanie pentru alegerile
prezidențiale.
8. Prin acciza pe carburant, Guvernul Ponta și-a bătut joc din nou de banii
românilor
Partidul Național Liberal a atras atenția de la bun început Guvernului Ponta că

ro



modul în care a fost gândită și aplicată acciza de 7 eurocenți este defectuos.

Deși a fost promovată ca o taxare suplimentară necesară aducerii de resurse

e.

pentru construcția de drumuri și autostrăzi, modul în care sunt prevăzute

aceste sume în buget este de așa natură încât nu se poate urmări unde ajung
banii din colectarea accizei.

Acciza de 7 eurocenți nu și-a dovedit în niciun fel justificarea în cursul acestui

su
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an, ba dimpotrivă, ni s-au întărit suspiciunile că introducerea ei nu a fost decât
o modalitate prin care Guvernul să strângă mai mulți bani la buget pentru ca,
în an electoral, să îi redistribuie către baronii locali.


De fapt, Guvernul Ponta și-a bătut joc din nou de banii românilor, fiind un
gestionar al resurselor publice în propriul beneficiu. În plus, Ministerul

pe

Finanțelor nu și-a respectat nici promisiunea făcută transportatorilor, de
restituire a unei părți din acciză. Prin actele normative adoptate de Guvern,
practic aceste rambursări sunt extrem de greu de realizat, dacă nu imposibil.
Drept urmare, transportatorii preferă să alimenteze cu carburanți în alte ţări
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europene.



Cerem ministrului Finanțelor, Ioana Petrescu, și primului-ministru, Victor
Ponta, să prezinte public o analiză temeinică referitoare la modul în care
acciza pe carburant de 7 eurocenți și-a dovedit utilitatea pentru proiecte
majore de infrastructură pentru România. În caz contrar, va fi evident pentru
toți românii că Victor Ponta i-a mințit din nou. Pentru anul viitor, va trebui
făcută o analiză extrem de atentă în privința acestei accize.

9. Victor Ponta și echipa sa fac excese care este foarte posibil să-i coste
pierderea alegerilor



Prezidențiabilul PSD și echipa sa de propagandă, convinși că statutul lui
Victor Ponta de favorit în această etapă a alegerilor prezidențiale este sigur,
fac o serie de excese și de greșeli, care se vor dovedi fatale pentru rezultatul
alegerilor.



Aceste greșeli țin de: excesul de resurse - exemplificat cel mai bine prin
lansările faraonice ale candidaturii lui Victor Ponta, excesul de încredere –
vizibil în aroganța baronilor, dar și a prezidențiabilului PSD, precum și
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excesul de resurse umane concurențiale – care este cel mai bine dovedit
de lupta internă a liderilor pentru poziții sigure în proximitatea viitorului
președinte, ceea ce macină unitatea necesară câștigării alegerilor.


e.

Toate aceste excese se vor întoarce împotriva PSD. Pe de o parte, electoratul

mai degrabă nehotărât va fi convins că trebuie să iasă la vot tocmai pentru a
stopa aceste excese, iar pe de altă parte partidul este măcinat din interior.
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Un subiect cu un potențial mare de a decima încrederea internă în interiorul
PSD este dosarul Microsoft. Deja coeziunea internă pare a fi afectată, în
condițiile în care apar voci că unii sau alții dintre pesediști ar fi făcut în fața
procurilor declarații incriminatoare la adresa colegilor.

10. Deficitul bugetar mic cu care se laudă Victor Ponta a fost obținut de guvern
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cu prețul sacrificării investițiilor

Premierul Victor Ponta susţine că viitorul premier, succesor al său la Palatul
Victoria, va fi un om foarte norocos pentru că moşteneşte cel mai mici deficit
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bugetar din istorie şi cea mai mică dobândă plătită de Finanţe la titlurile de
stat.



Ceea ce nu spune Victor Ponta este că tocmai acest deficit aflat la minimul
istoric, cel puţin în primele opt luni ale anului, a înăbuşit potenţialul de
creştere economică.



Deficitul bugetar a fost strangulat în acest an ajungând să fie de doar 0,24%
din PIB în primele opt luni ale anului, dar acest lucru s-a petrecut ca guvernul
să aibă bani în a doua parte a anului, adică fix în campania electorală.



Deficitul a fost ţinut în frâu până în prezent exclusiv cu sacrificarea investiţiilor,
ceea ce a şters un potenţial de creştere economică semnificativă şi a împins
România în recesiune tehnică.



Ca să depăşească handicapul înapoierii economice şi al sărăciei, România
are nevoie de ritmuri de creştere pe termen lung de peste 5%, nu de un
mediocru ritm de 1-2%, așa cum crede Victor Ponta.



Cheltuielile de capital au scăzut în primele opt luni ale anului cu 28,5% faţă de
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perioada similară a anului trecut (un minus de aproape 2,8 miliarde de lei,

comparativ cu primele opt luni ale lui 2013), în vreme ce cheltuielile pentru

(un minus de 734 mil. lei).


e.

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile au scăzut cu 9,9%

Practic, neinvestind, guvernul a scos din economie, comparativ cu cheltuielile

din PIB-ul estimat.
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pe primele opt luni ale lui 2013, 3,5 miliarde de lei (795 mil. euro), adică 0,5%
Însă alte miliarde au fost scoase din economie prin noile taxe – taxa pe stâlp
(aproximativ 1,5 mld. lei) şi noua acciză de şapte cenţi pe litrul de combustibil
(economie 650 mil. lei). Astfel, peste 5,6 miliarde de lei (0,8% din PIB-ul
estimat) au dispărut din economie şi, o dată cu ei, efectul de multiplicare pe
care l-ar fi produs.

Toate acestea se decontează, potrivit ultimului raport al BNR într-o
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restrângere semnificativă a investiţilor în economie. Pe de altă parte, BCR,
cea mai mare bancă din sistem, anunţa recent într-un raport al său că-şi
revizuieşte estimarea de creştere economică pentru România de la 3% în
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2014 la 2,3%, o reducere de 0,7%, adică cam tot atâta ca procent din PIB cât
guvernul nu a investit şi a luat din economie.



Daca în Romania cifrele sunt în scădere, la nivel european statele cresc în
medie cu 1,4%. Astfel, în luna august 2014, volumul cifrei de afaceri privind
comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere de 0.6% față de luna iulie.



Pe de altă parte, față de luna iulie a anului 2013, în România s-a înregistrat o
creștere de 4.7% a comerțului cu amănuntul.



Potrivit unui anunț din luna august al Eurostat, care a generat un scandal
public, România a reintrat în recesiune tehnică deoarece are două trimestre

consecutive de contracţie a PIB, cu cea mai mare scădere economică din UE
28 în T2, de -1%


Așadar, Guvernul Ponta lasă moștenire unui alt guvern o situație dramatică în
economie, un deficit mic care s-a realizat prin sacrificarea investițiilor,
singurele care pot genera dezvoltare, noi locuri de muncă, salarii mai bune

11. Bucureștii vor rămâne fără căldură peste iarnă, Sorin Oprescu fiind mai

ro

preocupat de a-l susține pe Victor Ponta la Președinție decât de administrarea
Capitalei


RADET este în faliment, motiv pentru care bucureștenii riscă să rămână
Bucureștiul este în colaps.



e.

în această iarnă fără căldură. După 6 ani de mandat al lui Sorin Oprescu,

Este inacceptabil că primarul Capitalei este mai preocupat de susținerea
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lui Victor Ponta la Președinție decât de administrarea Bucureștiului. Pe
mână cu majoritatea PSD din CGMB, Sorin Oprescu pune interesele
electorale mai presus de cele ale bucureștenilor.


Problemele cu apa caldă și căldura care au apărut în Capitală sunt cauzate
de un întreg lanț de datorii ale unor companii, care pornește de la situația
RADET, care are datorii care depășesc 700 de milioane de euro către
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furnizori, pentru că Sorin Oprescu a refuzat să plătească subvențiile promise
bucureștenilor.


Criza sistemului de încălzire centralizată din municipiul București nu a atins
niciodată paroxismul ultimelor zile: 1.5 milioane de locuitori au rămas fără apă
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caldă timp de mai multe zile.



Respingem categoric acuzațiile lui Sorin Oprescu, din partea căruia așteptăm
scuze publice pentru atacul nefondat, și cerem convocarea de urgență a
Consiliului General al Municipiului București într-o ședință legal constituită.



Referitor la minciunile grosolane ale primarului general cu privire la poziția
consilierilor generali liberali, dorim să îi reamintim lui Sorin Oprescu că noi
am fost, prin fapte, cei mai fervenți susținători ai proiectului privind realizarea
Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică în municipiul
București.



În ceea ce privește acuzația că reprezentanții ACL din CGMB sabotează
strategia privind fuziunea ELCEN-RADET, de fapt consilierii generali ai ACL
au votat din luna mai a acestui an de patru ori proiectul privind această
fuziune.



Dacă în Bucureşti va continua să fie oprită apa caldă şi căldura şi nu se
vor găsi soluţii pentru a se plăti datoriile RADET, atunci ACL Bucureşti
va declanşa procedura de convocare a unui referendum pentru
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demiterea primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu.

Criza din aceste zile nu are legătură cu adoptarea sau nu de către Consiliul
General a solicitării de transfer a acţiunilor ELCEN în proprietatea Capitalei,

e.

aşa cum încearcă Sorin Oprescu să insinueze.


Criza are legătură cu o mai veche tară a sistemului: prin tarifele reglementate,
nici RADET şi nici ELCEN nu îşi recuperează integral costurile de producţie,
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transport şi distribuţie. Drept urmare, ELCEN a fost obligat să contracteze
credite de circa 150 milioane euro pentru a putea finanţa achiziţia de
combustibil tehnologic necesar perioadei următoare.


Neîncasarea costurilor reale pentru producerea, transportul şi distribuţia
agentului termic, care depăşesc cu mult valoarea actuală de 340 de lei,
neîncasarea subvenţiei pentru întreaga cantitate de energie termică furnizată
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de ELCEN către RADET, conjugat cu existenţa datoriile neplătite ale RADET
către ELCEN şi ale Primăriei Municipiului Bucureşti către RADET au generat
această criză.

st
iri

12. CCR confirmă neconstituționalitatea măsurilor luate de Guvernul Ponta


Decizia Curții Constituționale de astăzi privind admiterea sesizării PNL
referitoare la neconstituţionalitatea hotărârii Parlamentului prin care Anton
Ioan a fost numit vicepreşedinte al Autorităţii de Audit reprezintă o nouă
dovadă a faptului că Victor Ponta și caracatița PSD încalcă legea.



Grupul parlamentar al PNL a transmis, încă din data de 26 august 2014, o
solicitare către preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, pentru a
iniţia demersurile necesare în vederea adoptării unei hotărâri prin care să se

revoce mandatul de consilier de conturi al lui Anton Ioan, respectându-se
astfel dispoziţiile deciziei mai-sus menţionate.


Dovada justeței sesizărilor PNL și PDL o reprezintă multitudinea de decizii ale
Curții Constituționale care ne-au fost favorabile, cum a fost în cazul sesizării
privind numirea unor consilieri la Curtea de Conturi, a unor membri ai
consiliului SRR, numirea lui Marian Sârbu la ASF, legea parteneriatului publicprivat.
Victor Ponta și PSD încearcă să acapareze toate pârghiile de putere pentru a-
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și asigura liniștea să dreneze bani publici din instituțiile statului, fără a fi

2004.

e.

sancționați. Astfel, PSD nu face decât să revină la metehnele guvernării 2001-

13. În debutul campaniei electorale, Primăria Iași oferă pensionarilor mită
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electorală sub formă de tichete - cadou

În speranța că persoanele vârstnice ar putea fi manipulate să dea votul lor lui
Victor Ponta, Primăria Iași folosește fonduri publice pentru a distribui la peste
20 000 de pensionari tichete-cadou.



Avem de a face cu o nouă încercare a PSD de a cumpăra votul cetățenilor
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prin pomeni electorale.

Premierul Victor Ponta și PSD se folosesc de toate instituțiile statului în
încercarea disperată de a câștiga voturi. Politizarea excesivă a întregului
aparat bugetar este o practică ilegală care trebuie să înceteze.
Amnistierea fiscală a bugetarilor sau pensiile speciale sunt doar două dintre
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măsurile luate de guvernanţi într-un an electoral.



Problemele pensionarilor nu se rezolvă cu pomeni date o dată la patru ani, ci
este nevoie de o reformă din temelii a sistemului de pensii.



Prezidențiabilul ACL acordă în proiectul său de țară un capitol separat acestei
categorii sociale, iar soluțiile pe care le are în vedere Klaus Iohannis sunt de
natură să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii în România.



Decidenții politici vor fi puși în fața unei alegeri: menținem actualul sistem,
bazat pe principiul solidarităţii între generaţii, în care plata pensiilor se face
din contribuțiile celor aflați în muncă, sau trecem la un sistem de conturi

individuale de economisire prin investiţii prudenţiale, centrat pe principiul
contributivității, al responsabilității individuale și al definirii şi garantării
beneficiilor.


În paralel cu sistemul public de pensii, Klaus Iohannis consideră că este
necesar să ne îndreptăm atenția și către alte formule de asigurare de venituri
la bătrânețe - întărirea încrederii participanţilor în sistemul de pensii private
obligatorii,pilonul II, o dezbatere serioasă referitoare la încurajarea pensiilor
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private facultative – pilonul III.

14. Victor Ponta reprezintă un regim care generează corupție și îi ocrotește pe



e.

corupți

În interviurile sale tot mai dese pe măsura ce campania electorală avansează
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și disperarea îl cuprinde, prezidențiabilul PSD Victor Ponta încearcă să
convingă cancelariile europene sau partenerii americani că luptă împotriva
corupției precum respiră.


Victor Ponta minte și manipulează precum cum respiră, ipocrizia si dublul
limbaj fiindu-i caracteristice.



Ultima mostră a duplicității premierului Ponta ne-a fost oferită în interviul
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recent acordat publicației italiene Corriere della Sera, în care pozează în
exponentul unei generații care nu mai acceptă corupți și asta în timp ce toate
acțiunile sale recente din plan intern, în calitate de premier și de președinte al
PSD, contrazic flagrant acest discurs sforăitor:
Practicile reale ale politicianului Victor Ponta devin periculoase pentru
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democrația și statul de drept din România. Cu vorbe bine meșteșugite
candidatul la președinție Victor Ponta vrea să cucerească auditoriul extern,
dar în realitate patronează un regim în care instituții esențiale ale statului sunt
plasate sub directa sa conducere, iar colegii de partid certați cu legea sunt
luați sub aripa sa ocrotitoare.



Mesajul dat de Victor Ponta, la Pitești, în fața activului de partid, este grăitor
în acest sens - promisiunea făcută fostului preşedinte al Consiliului Judeţean
Argeş, lui Constantin Nicolescu, dar şi "celorlalţi mulţi care nu au putut să fie

învinşi la vot", că în toamnă, când va deveni președinte al acestei țări, li se va
face "dreptate".


În ce altă cheie, dacă nu cea a solidarizării cu corupția, pot fi oare citite
acțiunile lui Victor Ponta, care refuză prin majoritatea parlamentară pe care o
controlează, convocarea Parlamentului pentru ridicarea imunității demnitarilor
implicați în dosarul Microsoft?



Victor Ponta nu poate vorbi de transparență când legea amnistiei și grațierii
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zace în Parlament, iar fiecare solicitarea a ACL de a fi dezbătută și respinsă

definitiv se lovește de un zid pe care majoritatea PSD îl fortifică pe zi ce trece
pentru a-și apăra corupții.

De fapt, pentru Victor Ponta și PSD îngenunchierea instituțiilor statului care

e.



luptă împotriva corupției și fragilizarea statului de drept sunt singurele
obiective politice. Restul este doar propagandă ieftină servită fie românilor,
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pentru a le câștiga votul la alegerile prezidențiale, fie străinilor, pentru a
beneficia măcar de o fotografie oficială.

15. În mod imoral, Primăria Iași se folosește electoral de sărbătoarea Sf.
Parascheva în beneficiul lui Victor Ponta


Consiliul Local Iaşi, în care PSD are majoritatea, a votat un buget
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excesiv de mare pentru o serie de evenimente dedicate Sărbătorilor
Iaşului, care se desfășoară chiar cu două săptămâni înainte de primul
tur al alegerilor prezidenţiale.


Sărbătorile oraşului aduc de obicei în capitala Moldovei sute de mii de
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pelerini, foarte mulți veniţi la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.



Deși Primăria Iaşi nu a făcut public programul detaliat al sărbătorilor
organizate între 9 și 19 octombrie, Consiliul Local Iaşi a votat, încă de la
sfârşitul lunii septembrie, un buget aproape dublu comparativ cu cel al uneia
dintre ediţiile anterioare.



Astfel, conform informațiilor apărute în presă, 2,8 milioane de lei din bani
publici vor fi cheltuiţi în octombrie 2014, comparativ cu 1,5 milioane de lei în
2013.



Este inacceptabil ca o sărbătoare a Iașiului, cu atât mai mult una cu o
atât de mare încărcătură spirituală, să fie folosită în scopuri electorale,

în condițiile în care prezidențiabilul PSD, Victor Ponta, este așteptat să
ajungă la slujba religioasă din data de 14 octombrie.

16. Mesaje pentru a combate candidatura lui Victor Ponta


Avertismentul dnei NULAND, referitor la corupția din estul Europei și
încălcarea normelor democrației liberale îl vizează direct și pe Victor Ponta.
Victor Ponta nu poate fi un agent al schimbării României în bine atâta vreme
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cât în mod evident este un motoraș în angrenajul unui sistem mafiot

e.

transpartinic care bloca și blochează dezvoltarea țării prin sifonarea banilor
publici.


Victor Ponta mimează liberalismul și susținerea subsidiarității în încercarea de
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a smulge voturi liberale și voturi maghiare în perspectiva turului II.

Victor Ponta joacă la cacealma legea falimentului personal. Își declară
simpatia și susținerea pentru o asemenea inițiativă știind însă că Parlamentul
după prezidențiale, nu îi va da curs.



În 2004, Adrian Năstase, fără să i-o ceară nimeni, a luat decizia de a se
autosuspenda, pe perioada campaniei electorale, din funcția de primministru,.

Victor Ponta, după ce că de 4 luni, face, cu toată lipsa de bunsimț și de
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decență, campanie electorală și turism internațional, folosind mijloacele
financiare și materiale guvernamentale, nu are decența și bunul-simț de a
pune stavila nici măcar în campania de 30 de zile.
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Victor Ponta avea in programul politic al USL

abuzurile săvârșite în

exercitarea funcției. Va urma, cu președinte Victor Ponta, un regim și mai
ticălos, un regim Băsescu, fără Băsescu.



Victor Ponta este prizonier al unui sistem care:
 distruge mediul privat pentru a-i ține pe oameni în sărăcie și cu mâna
întinsă la stat

 disprețuiește educația pentru a-i ține pe oameni în ignoranță și distruge
viitorul tinerei generații
 care nu ține cont de voi, ci doar de găștile de partid, de interese și
clientelă.

17. Proiectul prezidențial “România lucrului bine făcut” – Agricultură
performantă și dezvoltarea satului românesc



România a făcut pași importanți în spațiul integrării europene, însă agricultura
și satul românesc au resimțit cele mai modeste progrese, căci saltul spre
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modernizare încă întârzie să apară.
România are nevoie de o viziune integrată, care să formuleze priorități și
direcții de dezvoltare.

În viziunea dreptei românești, modernizarea sectorului agro-rural este de

e.



interes național. Pentru ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT, reformarea
exploataţiilor agricole, modernizarea spaţiului rural şi deblocarea potenţialului
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său economic, precum și simplificarea administrativă constituie direcţii clare
care vor aduce și beneficiile așteptate. Nu este suficient să conştientizăm că
avem un potenţial agricol imens, ci trebuie să facem ca agricultorul român să
devină un pion important în arhitectura economiei românești.


Este vitală transformarea agriculturii româneşti într-un motor de creştere
economică, prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural
și prin susținerea performanței și a veniturilor agricultorilor.
Pasul esențial care ar urni agricultura pe calea modernizării europene este
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rezolvarea durabilă a problemei proprietății. Performanța economică a
agriculturii românești va crește proporțional cu consolidarea regimului de
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proprietate funciară. ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT începe cu definirea
și recunoașterea clară a proprietății, care să ofere oamenilor stimulente
economice și perspective de dezvoltare.



Avem nevoie să încurajăm, într-un cadru instituțional transparent, cooperarea
fermierilor și a proprietarilor de terenuri agricole.



Pentru o agricultură performantă, lucrările de cadastru trebuie finalizate cu
celeritate. În această privință, autoritățile locale trebuie să aibă un rol
determinant, nu doar în a urgenta procedurile birocratice legate de
reglementarea proprietății, ci și în implicarea pentru rezolvarea eficientă a
litigiilor privind proprietatea.



În același timp, politica agrară nu trebuie să interfereze cu piața funciară, ci să
elimine excesul de reglementare și birocratizare. ROMÂNIA LUCRULUI BINE
FĂCUT înseamnă, în mod necesar, un cadru legislativ care să reglementeze
piaţa funciară într-o formă coerentă, unitară și simplificată.



Odată cu rezolvarea contextului instituțional de reglementare și proprietate,
atunci piața, cadrul competitiv și performanțele economice vor deveni factorii
definitorii care vor optimiza raporturile dintre mica și marea exploatație



ro

agricolă.

În ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT, mica exploatație agricolă trebuie să
înceteze a mai fi doar mijloc informal de protecție socială, ci trebuie să

e.

genereze motivație economică și răsplată pe măsura performanțelor
comerciale.


În viziunea lui Klaus Iohannis, trebuie să ne concentrăm atenția asupra
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potențialului exploatațiilor familiale de tip comercial. Este indispensabilă
crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de piaţă moderne, în deplin acord cu
modelul european, dar adaptată eficient la specificul gospodăriei ţărăneşti.


Trebuie să folosim resursele din cercetare pentru crearea unor modele de
funcţionare locală a pieţelor, având ca punct de pornire centrele de
tranzacţionare existente. Astfel, vom putea configura un sistem naţional
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eficient, dinamic şi adaptat specificităţilor locale pentru colectarea şi
depozitarea produselor din gospodăriile ţărăneşti.


În ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT, o agricultură performantă necesită
adaptarea la condiţiile dinamice ale Politicii Agricole Comune. România
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trebuie să se armonizeze în funcţie de Politica Agricolă Comună, însă într-o
manieră benefică intereselor românești, astfel încât activitatea fermierului
român să devină competitivă, iar dezvoltarea spaţiului rural să devină reală și
durabilă.



Agricultura performantă în România necesită sisteme moderne de irigații. În
această privință, este absolut necesară modernizarea infrastructurii de irigaţii
din fonduri structurale în perioada 2014-2020. În același timp, întreţinerea
sistemelor vechi este costisitoare pe termen lung atât pentru agricultori, cât şi
pentru stat, ceea ce conduce la creşterea costurilor pentru agricultori.



Tocmai de aceea, statul trebuie să sprijine, prin toate tipurile de instrumente –
fiscale, legislative, financiare – atragerea de investiții majore în agricultură,
căci competitivitatea agriculturii trebuie să se bazeze pe capitalizare și acces
facil al agricultorilor la finanțare.



România are nevoie de o poziție politică implicată în privința agriculturii, în
legătură cu șansele de dezvoltare competitivă ale agriculturii românești. La
nivel european, avem nevoie să apărăm și să promovăm interesele agriculturii
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românești, nu doar în legătură cu noua concepție financiară a Politicii Agricole

Comune, ci în orice privință care poate fi benefică fermierilor români. România

agriculturii europene.


e.

dispune de întreg potențialul pentru a deveni una din principalele forțe ale
România poate deveni numărul 1 în UE în privința agriculturii ecologice. Piața
europeană ne oferă largi oportunități, mai ales că produsele românești încep
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să fie recunoscute și premiate la diverse târguri europene. Avem însă nevoie
să dezvoltăm susținut partea de procesare și comercializare, prin promovare
continuă și inventivă. Agricultura ecologică și produsele tradiționale merită să
devină veritabile mărci înregistrate ale performanțelor românești.


În perioada următoare, aferentă ciclului 2014-2020, agricultura trebuie să
treacă la o etapa superioară în dezvoltarea ei, prin revigorarea ramurilor
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procesatoare ale industriei alimentare, prin sporirea competitivității economice
a exploatațiilor familiale de tip comercial, prin întărirea rolului organizațiilor
profesionale și interprofesionale din sfera agro-alimentară, prin refacerea
lanțului valoric al activității economice din domeniul agriculturii și industriei
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alimentare.



Satul românesc a fost întotdeauna un izvor de cultură şi civilizaţie, dar
evoluțiile economice și lipsa unei consecvențe a priorităților nu i-au permis să
ţină pasul cu ritmul modernizărilor actuale. În acest sens, investițiile în
infrastructura rurală, de la cea școlară și până la utilitățile publice, vor trebui
să fie primul semn clar de modernizare a satului românesc.

Cum răspundem la viitorul sistemului de pensii


Există un set de realități care privesc sistemul de pensii și pe care suntem
datori să le luăm în calcul:

- raportul dintre salariați și pensionari, care devine din ce în ce mai
disproporționat în defavoarea salariaților, fapt ce determină o creștere a
deficitului la bugetul asigurărilor sociale.
- rata de ocupare în rândul pensionarilor din țara noastră este una dintre cele
mai mici din Uniunea Europeană;
- ponderea cheltuielilor cu pensiile (raportată la PIB) este una dintre cele mai
mici din UE;
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- România se află în primele 5 state membre UE care vor cunoaşte cel mai
rapid ritm de îmbătrânire a populaţiei în următoarele decenii, fapt ce are un
impact extins din punct de vedere bugetar, economic și social.

Ca Președinte al României, Klaus Iohannis va chema toate forțele politice,

e.



pentru a decide împreună viitorul sistemului de pensii.


Este important de stabilit ca obiectiv strategic dacă se menține actualul sistem
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care se bazează pe principiul solidarităţii între generaţii, aşa-numitul sistem
pay-as-you-go (în care plata pensiilor este plătită din contribuțiile celor aflați în
muncă) sau este necesară trecerea la un sistem de conturi individuale de
economisire prin investiţii prudenţiale, centrat pe principiul contributivității, al
responsabilității individuale şi al definirii şi garantării beneficiilor.


De asemenea, în paralel cu sistemul public de pensii, Klaus Iohannis va
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impune dezbateri publice pentru discutarea altor formule de asigurare de
venituri la bătrânețe.


O primă direcție vizează întărirea încrederii participanţilor în sistemul de
pensii private obligatorii – pilonul II și lărgirea bazei participanţilor la acesta.
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Va trebui să răspundem la mai multe provocări la acest capitol, printre care se
numără:

- adoptarea legislației privind plata pensiilor obligatorii private;
- protejarea drepturilor participanţilor, prin reglementarea mai multor tipuri de
tipuri de fonduri de pensii administrate privat, pentru ca aderarea să se facă în
condiţii mai transparente;
- adecvarea capitalului social al administratorilor fondurilor de pensii pentru
îndeplinirea cerinţelor minime de solvabilitate;
- compensarea diferenţelor de rentabilitate sub rentabilitatea minimă,
detalierea şi diversificarea formelor de plată.



Un al doilea subiect de dezbatere și decizie se referă la încurajarea pensiilor
private facultative – pilonul III, prin acordarea unui regim egal de deductibilităţi
fiscale pentru asigurările de viaţă plătite sub formă de pensie și posibilitatea
diversificării portofoliului de investiţii.



Ca președinte, Klaus Iohannis va încuraja dezbaterea cu privire la
introducerea unui sistem de pensii ocupaţionale și a unui sistem de asigurări
sociale pentru activităţi ocazionale.
Prezidențiabilul ACL susţine introducerea sistemului facultativ de pensii
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ocupaţionale, prin statutul profesional şi/sau contractul colectiv de muncă

acolo unde angajatorul este statul.


e.

aplicabil, bazat pe contribuția asiguratului și a angajatorului, inclusiv a statului,
De asemenea, având în vedere rata ocupării formale reduse în agricultură,

dar şi în alte sectoare de activitate – activităţi ziliere sau sezoniere, este
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necesară crearea unui sistem de drepturi de asigurări sociale care să permită
celor vizați accesul la servicii medicale, dar şi drepturi de pensie publică
administrată privat.

Infrastructura ca instrument al europenizării României


Ca președinte, Klaus Iohannis, își propune să construiască o dezbatere și un
consens pe termen lung în ceea ce privește prioritățile infrastructurii naționale.
Nu este acceptabil ca aceste priorități să se schimbe de la o guvernare la alta,
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în funcție de interese conjuncturale sau de presiuni locale, de miniștri
nominalizați și de forța lor în guvernare. Acesta are în vedere, în primul rând,
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sistemul național de autostrăzi și aeroporturile.


Construcția de autostrăzi, la fel ca reforma sistemelor publice, face parte din
setul de obiective și deziderate cărora li s-a recunoscut mereu necesitatea în
teorie, dar în cazul cărora s-a construit prea puțin în ultimii 25 de ani. Absența
unei infrastructuri funcționale, care să lege România de celelalte state
europene, riscă să lase țara noastră la periferia Uniunii Europene și reprezintă
un impediment serios în dezvoltare, atragerea de investiții.



România trebuie să-și stabilească prioritățile de infrastructură, pornind de la
necesități și ținând cont de sursele posibile de finanțare. În ROMÂNIA
LUCRULUI BINE FĂCUT, kilometrii de autostradă nu rămân pe hârtie, ci sunt

construiți, contractele sunt încheiate corect, nu în detrimentul statului român,
iar termenele de finalizare sunt respectate.


În ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT, există opțiuni diverse de transport
accesibile și eficiente, nu costisitoare și în condiții de proastă calitate.



Ca președinte, Klaus Iohannis va solicita partidelor politice să convină asupra
realizării și să-și asume un master plan de transport pe o perioadă de 10 ani
care ar trebui să cuprindă:
construirea principalelor axe de autostrăzi ale României și o etapizare
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-

a acestora;

realizarea unei linii feroviare de mare viteză pe teritoriul țării noastre;

-

asigurarea unui transport aerian performant și accesibil, prin

e.

-

continuarea implementării programelor strategice de dezvoltare aferente
aeroporturilor în rețeaua de transport europeană;

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de aeroporturi regionale;

-

promovarea transportului maritim și pe căile navigabile interioare.
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-

Reforma instituțiilor politice și administrative


Klaus Iohannis, își propune, în calitate de viitor Președinte al României,
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ca în anul 2015, să relanseze și să impulsioneze finalizarea dezbaterilor
cu privire la schimbarea Constituției.
o Modificarea Legii Fundamentale se află în sarcina Parlamentului, dar
președintele poate deveni un catalizator al reluării dezbaterii și al
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construcției unui dialog în societate pe tema reformei constituționale.

o Ca președinte, Klaus Iohannis, își propune să reinițieze dezbaterea
privind modificarea Constituției, să construiască consens și se va
asigura de finalizarea ei până la debutul viitorului exercițiu parlamentar.



A doua temă importantă a anului 2015 privește reforma de fond a
legislației electorale, respectiv a sistemului de alegere a Camerei
Deputaților, Senatului, președinților de Consilii Județene și primarilor.
o România nu-și mai poate permite un nou mandat parlamentar în
condițiile în care actualul sistem electoral generează anomalii precum

creșterea numărului de parlamentari și degradarea accentuată a
încrederii cetățenilor în instituțiile democrației reprezentative.
o Avem cu toții datoria unei analize atente a sistemului electoral și a
efectelor pe care acesta le-a produs în planul evoluției sau involuției
democratice. Avem datoria de a conveni asupra unei formule de sistem
electoral care să asigure reprezentativitate și care să fie durabilă în
timp. Sistemul electoral nu poate fi modificat odată la 4 ani din
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rațiuni populiste sau din interesele conjuncturale ale actorilor
politici care doresc să-și constituie, la un moment dat, avantaje în
perspectiva alegerilor.

e.

o Aceeași abordare trebuie să fie valabilă și în ceea ce privește

mecanismele elective la nivel local, în cazul primarilor sau al
președinților de Consilii Județene.

A treia temă privește modificarea legislației partidelor politice, atât în
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privința condițiilor de înființare a unor noi formațiuni, cât și a finanțării
acestora.

o Legislația nu trebuie să fie o barieră în calea libertății de asociere. În
ultimă instanță, votul popular este acela care decide asupra viabilității
unor structuri politice, și nu constrângerile legislative. Unii interpretează

pe

că aceste constrângeri au fost introduse pentru a prezerva un anumit
status quo la nivelul partidelor politice mari. Ca Președinte al României,
Klaus Iohannis, va iniția o dezbatere, astfel ca libertatea de asociere
trebuie garantată.

Finanțarea partidelor politice este o temă sensibilă a societății
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românești, la fel ca și finanțarea campaniilor electorale. Deși
există mecanisme de control instituite printr-o lege modernă,
adaptată realităților din societățile cu democrații avansate,
aceste mecanisme nu au fost niciodată activate.



Suspiciunile privind corupția electorală au fost prezente în toate
campaniile electorale trecute. Ca Președinte al României, Klaus
Iohannis, va genera o dezbatere asupra necesității stabilirii
unor limite financiare în ceea ce privește campaniile
electorale.



Cel puțin pentru următoarele două cicluri electorale, avem
nevoie, de o legislație extrem de restrictivă, care să stabilească
foarte clar ce au sau ce nu au dreptul să facă partidele politice
pentru a câștiga votul alegătorilor. Dacă vom reduce substanțial
cheltuielile reale ale campaniilor electorale, dacă vom fixa
maximal tipurile de cheltuieli care se pot face, avem
oportunitatea ca suspiciunea despre cumpărarea voturilor să nu
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mai greveze asupra imaginii democrației românești.

Trebuie să reglementăm definitiv problema așa-zisului turism electoral,
respectiv a listelor electorale suplimentare. Este profund incorect ca, la
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fiecare rundă de alegeri, condițiile de existență ale acestora să fie modificate
în funcție de interesele și calculele electorale ale partidelor aflate la putere.


Ca Președinte al României, Klaus Iohannis, va invita partidele politice la un

su
rs

dialog pe această temă, solicitându-le angajamentul de a ajunge la o
reglementare pe termen lung care să elimine orice fel de suspiciune asupra
corectitudinii proceselor electorale


Altă temă privește reglementarea votului românilor de pretutindeni.
Comunitățile românilor din afara granițelor susțin, pe bună dreptate,
necesitatea introducerii unor proceduri moderne care să le permită
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exercitarea dreptului de vot. Este vorba de votul prin corespondență, dar și de
votul electronic.


Klaus Iohannis consideră că statul român are datoria de a lua toate
măsurile necesare pentru ca milioanele de români care muncesc și
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trăiesc în afara granițelor să aibă toate condițiile pentru a-și exercita
dreptul fundamental la vot. Acesta fiind în favoarea votului electronic și
în favoarea votului prin corespondență, în condițiile asigurării unei depline
securități, astfel încât să nu existe niciun fel de suspiciune asupra
corectitudinii procesului electoral.



Un alt subiect important al reformei politice privește relația dintre
partide și administrația publică. Din 4 în 4 ani, partidele „ocupă” efectiv
administrația publică centrală și serviciile ei deconcentrate în județe prin
numiri politice, dar desfășurate sub paravanul unei legislații aparent legate de

funcția publică. Trebuie să punem capăt acestei ipocrizii, în care
recomandarea politică este decisivă la intrarea în sistemul administrativ.


Este limpede astăzi, după câteva alternanțe la putere, că modelul
administrativ pe care ni l-am propus, respectiv funcția publică
independentă dincolo de nivelul secretarilor de stat, este o ficțiune
inoperantă în practică. Ca președinte al României, Klaus Iohannis, își
propune să organizeze o dezbatere națională și un consens al forțelor politice
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pe tema funcției publice în România.

În ROMÂNIA LUCRULUI BINE FĂCUT trebuie să ajungem la un model
rațional al funcției publice care să aibă stabilitate și predictibilitate pe
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termen lung. Klaus Iohannis are în vedere un model care să fie și aplicabil,
nu doar inspirat teoretic de “rețete europene”, care să fie real și profund, nu
aparent. Obiectivul acestuia este ca, împreună cu toate partidele, să fixeze o
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departajare realistă de la nivel național până la nivel local a funcțiilor
numite politic (așa cum se întâmplă în orice societate democratică) de
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funcțiile de carieră administrativă.

