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ÎN CE CREDEM:
VALORILE DREPTEI
Situația geopolitică în care ne aflăm, crizele
multiple, provocările cărora va trebui să le
facem față, precum și obiectivele naționale
majore pe care avem șansa și obligația să le
realizăm, cer toate o bază de valori solide
pentru Partidul Național Liberal. Am văzut în
aceste crize, cu precădere în acest război,
importanța valorilor și a încrederii în ele. Ele îți
dau rezistența, reziliența, capacitatea de a
lupta, temeiurile pentru a te sacrifica pe deplin,
pentru a-ți apăra modul de viață. Poți să fii
dezvoltat tehnologic, să ai performanțe
economice – fără valori, fără oameni care cred
în ele și le împărtășesc, ești vulnerabil.
În tabăra Lumii libere, o dovedesc evenimentele
internaționale dramatice din aceste săptămâni,
politica mare, de apărare și consolidare a
parcursului nostru european și euro-atlantic, se
face doar cu susținerea, prin crez și acțiune, a
marilor valori ale democrației clasice. În cazul
PNL, este vorba despre toate valorile și curentele
doctrinare ale Dreptei: liberalism,
conservatorism și creștin-democrație. Toate
aceste curente trebuie să fie reprezentate,
promovate și să genereze idei, dezbateri și
acțiuni politice în partidul nostru, pentru că
aceasta este calea pe care trebuie să mergem
mai departe.
În țara noastră, calea spre dezvoltare este dată
de dreapta unită, pentru că dreapta este cea
care a modernizat în trecut România, dreapta a
fost și este dezvoltare, dreapta a fost și este
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opțiunea pro-occidentală. Doar un partid care
întrunește chintesența și convergența deplină,
reunite, ale tuturor acestor trei curente
doctrinare, cu oameni credibili care să le
reprezinte și să le apere, poate să adune
energiile pozitive ale societății.
Puse împreună, cele trei curente doctrinare ale
dreptei pro-occidentale asigură echilibrul de
care este nevoie pentru o dezvoltare rapidă și
sănătoasă a României: valorile libertății
individuale și ale antreprenoriatului care produc
bunăstare, garantarea proprietății private din
liberalismul clasic, valorile creștin-democrației
ce asigură solidaritatea societății și grija față de
semeni, valorile conservatoare care dau
identitate națională și respect față de înaintași,
față de tradiții, pe care le-am văzut atât de
importante în momentele de mare cumpănă.
PNL, partidul în care sunt reprezentate cele trei
curente, este cel mai în măsură să realizeze, pe
baze temeinice, unitatea politică a Dreptei și să
atragă oamenii competenți cu opțiuni de
dreapta.
În acest moment de regăsire de sine a civilizației
apusene, a solidarității Lumii libere, PNL este
partidul capabil să își asume în România
misiunea consolidării temeliei europene și
euroatlantice, dezvoltării și modernizării țării, a
sintezei dintre modernitatea occidentală și
tradiția națională, dintre memorie și schimbare,
echilibrul care acceptă toate modurile de viață
liber alese de cetățeni, care respectă legea și
nu ne duc în extreme.

Partidul Național Liberal are chiar misiunea
istorică de a aduce țara în prima linie a Lumii
libere pentru că este partidul istoric care a
clădit România modernă, un partid național și
modern în același timp, este partidul care s-a
identificat de un veac și jumătate încoace cu
parcursul euroatlantic al României.
Partid clasic liberal, pro-capitalist, al
întreprinzătorilor și al muncii productive, PNL își
reafirmă opțiunea fermă pentru piața liberă în
care statul doar asigură cadrul concurenței
corecte, pentru garantarea efectivă a
proprietății private, pentru susținerea liberei
inițiative economice, pentru respectarea
antreprenorului și a muncii.
Partidul Național Liberal va fi, așa cum se
întâmplă încă de la sfârșitul secolului XIX,
partidul modernizării și al dezvoltării autentice
(instituționale, tehnologice, economice),
formațiunea care sincronizează România cu
avangarda modernizării. Campion al
modernizării României după toate canoanele
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occidentale, PNL își asumă modernizarea cu
rost, cu scop și cu direcție, nicidecum
schimbarea de dragul schimbării, a modei sau a
extremelor de tot felul. Așa cum nici reformele
nu se fac de dragul reformelor, ci în beneficiul și
prin consultarea cetățenilor, nici modernizarea
nu este scop în sine, ci este realizată pentru
bunăstarea românilor.
PNL reprezintă astfel garanția modernizării și
dezvoltării în armonie cu cultura și tradițiile
românești, nu contra acestora, pe baza valorilor
occidentale și naționale deopotrivă. PNL
acceptă și încurajează libertatea oricui de a
îmbrățișa o viață situată între îmbrățișarea
beneficiilor modernității și respectarea tradițiilor.
Succesul integrării europene depline a
României depinde de armonia dintre valorile
modernizării de top și valorile tradiționale. Doar
astfel pot fi ținuți la distanță extremiștii de orice
culoare, care cresc și înfloresc pe distrugerea
valorilor democratice care stau la baza
construcției europene de către părinții ei
fondatori.

DEZVOLTAREA ȘI
MODERNIZAREA
ROMÂNIEI
Românii au multe oportunități.

01.
02.
03.

Fondurilor europene impresionante pentru dezvoltarea și modernizarea
României li se adaugă faptul că în UE este regăsit un nou sens al
solidarității. Sunt înțelese acum primordialitatea legăturii transatlantice
pentru securitatea Europei, dar și faptul că politicile de mediu și
energetice ale UE trebuie să țină cont în mult mai mare măsură de
contextul geopolitic și să fie mai bine conectate la realitate. Și va trebui să
avem un cuvânt greu de spus în aceste teme. Proporțional cu statutul de
cea de-a șasea țară ca greutate strategică, populație și teritoriu din UE.

Lumea civilizată a învățat lecțiile războiului din
Ucraina și se reașază.
Sunt situații excepționale, care necesită decizii rapide și măsuri
excepționale pentru a închide aceste crize, pentru a crește reziliența
societății românești, pentru a aprofunda valorile în care credem și a
consolida astfel temelia euro-atlantică pe care să construim mai departe
o societate prosperă.

România are acum șansa de a deveni un model
în tot Flancul Estic,
o țară pe deplin integrată în comunitatea democrațiilor dezvoltate din
OCDE. Ca să depășim crizele și să fructificăm oportunitățile este necesar
să întărim leadershipul politic și acțiunea guvernamentală și să
consolidăm doctrinar PNL ca Partid al Dreptei pro-occidentale și lider al
aducerii României între cei care profesează valorile Occidentului.

Fundamentul politic

04.
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pentru această devenire și pentru o Românie puternică este dat de
existența unui Președinte al României ce provine din PNL, a unui
parteneriat între partid, Premier și Președinte și o Mare Coaliție care
poate susține proiectele majore în momentele complicate pe care le
traversăm. Înțelegerea depășirii rivalităților istorice între cele două mari
partide de stânga și de dreapta este o dovadă de responsabilitate față
de români și poate crea oportunitățile pentru un sprijin politic larg, prin
stabilitate și echilibru. Noi rămânem de dreapta și credem că viitorul
dezvoltării și modernizării României este liberal!

ARGUMENTE
PENTRU
O ROMÂNIE
PUTERNICĂ
Războiul lansat de Rusia lui Putin a fost
semnalul de alarmă care a mobilizat Lumea
liberă. Teribila agresiune contra vieții și
demnității umane împotriva suveranității și
libertății unui popor care a ales calea pe care
noi, românii, pășim deja din anii '90 încoace, a
produs o conștientizare a importanței cruciale
a valorilor care sunt fundamentul civilizației
occidentale din care facem parte – dreptul la
viață, respectul demnității umane, libertatea,
ducând și la înțelegerea necesității
aprofundării și apărării acestor valori.
În România și în Europa, în SUA și Canada, am
văzut cum tocmai împărtășirea acestor valori a
generat un excepțional răspuns de solidaritate
în fața crizei care amenință Lumea liberă. Am
redescoperit solidaritatea comunității
euroatlantice, sacrificiul și curajul înfruntării
Răului. Am putut vedea cât înseamnă voința de
a lupta pentru a-ți apăra țara și cât de mult
prețuiesc ucrainenii modul lor de viață
democratic, oricât de imperfect ar fi, libertatea
și respectul pentru propria lor alegere. De
aceea avem nevoie de o Românie puternică.
Prin raportare la tragedia prin care trec
ucrainenii, românii au descoperit acum concret
cât de importantă și benefică este
apartenența României la Alianța
Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană:
garanțiile de securitate care ne țin la adăpost
de barbarie, precum și oportunitățile de
dezvoltare economică și socială pe care le
avem la îndemână sub umbrela NATO. Avem
însă și noi de adus contribuția noastră ca
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principal pilon de stabilitate și securitate în
zona de sud a Flancului Estic al NATO și la
granița de răsărit a UE.
Românii au propria lor contribuție. Au arătat
lumii întregi că au resurse excepționale de
generozitate și omenie. România alături de alte
state de pe Flancul Estic care avertizaseră de
multă vreme asupra pericolului ce s-a
materializat în acest an, a fost în prima linie a
formulării soluțiilor de răspuns la criza de
securitate provocată de Rusia. La gestionarea
valurilor de refugiați, au stat împreună:
instituțiile statului, societatea civilă, organizațiile
neguvernamentale, cetățeni simpli. O
adevărată dovadă de reziliență, ca și lecția
oferită, în condiții tragice, de către ucrainenii
care-și apără țara.
Pe lângă această criză de securitate, avem de
înfruntat mai multe crize globale suprapuse.
Criza economică globală provocată de
pandemie nu s-a încheiat încă. Avem de
securizat surse de energie pentru a decupla
Europa de la energia Federației Ruse, avem
criza prețurilor la energie, la carburanți, la
materiale de construcții, criza lanțurilor de
producție fragmentate sau a livrărilor întârziate.
Ne confruntăm cu inflația la nivel global și cu
efectele economice ale acestor crize. Și nu
trebuie uitată nici criza pandemică, pe care nu
am lăsat-o pe deplin în spate. România
participă la efortul comun de depășire a tuturor
acestor crize. Trebuie să le depășim și în
interiorul țării.

FUNDAMENTELE
RECLĂDIRII
ÎNCREDERII
Partid istoric și național, PNL susține totodată
consolidarea și respectul instituțiilor care
asigură continuitatea și suveranitatea
poporului român: familia, școala, biserica și
armata țării. Pandemia și războiul de lângă noi
au scos în evidență importanța acestor instituții
– simbol cu care românii se identifică, pe care
le respectă în covârșitoarea lor majoritate,
instituții care nu sunt nicidecum demodate și
care trebuie prețuite și întărite. Iar integrarea
europeană s-a petrecut exact prin
transformarea, adaptarea și modernizarea
tuturor instituțiilor, într-o simbioză deplină cu
diversitatea opțiunilor libere și democratice,
manifestate de către românii care apreciază
viața modernă și beneficiile tehnologice,
digitalizarea și ideile inovatoare ale prezentului
și viitorului.
PNL își asumă susținerea și respectarea
familiilor în care se plămădește, prin sacrificii
zilnice, viitorul națiunii și va aborda problema
gravă a crizei demografice. Familiile din
România au arătat în timpul pandemiei o
robustă solidaritate între generații, avându-i pe
părinți drept piloni ai societății, mame și tați
care au purtat admirabil de grijă atât copiilor,
cât și bunicilor. Familia este țesutul social care
ne ține împreună.
România este statul din Uniunea Europeană cu
cea mai mare proporție de cetățeni care se
identifică cu religia creștină, iar PNL va ține cont
de această realitate în acțiunea sa politică și
guvernamentală prin realizarea de parteneriate
cu toate cultele și organizațiile religioase
recunoscute. Am văzut în timpul pandemiei și în
criza refugiaților cum credința creștină nu este
doar tradiție, ci resursă, deoarece promovează
valorile esențiale unui stat modern, puternic și
asigură reziliența societății și a națiunii prin
respectul față de viață, iubire, cinste, loialitate,
compasiune față de semenii în nevoie.
Susținător al principiului creștin-democrat al
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subsidiarității, care preia la nivel central doar
acele sarcini ce nu pot fi realizate la nivelul
comunităților locale, PNL susține dezvoltarea
locală și descentralizarea. Administrațiile locale
conduse de primari sau șefi de consilii județene
din PNL au fost primele exemple de succes care
au încheiat procesul de tranziție din România.
Aceste modele de guvernare locală eficientă au
asigurat condiții de viață și niveluri de
dezvoltare comparabile cu cele ale unor orașe
sau regiuni din statele dezvoltate din UE, prin
capacitatea de finanțare și atragerea de
fonduri europene, prin ducerea la bun sfârșit a
unor proiecte majore de infrastructură și
construcții. Acestea sunt surse de inspirație și
model de dezvoltare și pentru alte comunități
locale.
Prin valorile pe care le îmbrățișează și
promovează, PNL se adresează tuturor
românilor. PNL nu este un partid de nișă, ci unul
popular, deschis tuturor categoriilor și
profesiilor, cu precădere celor care își iau
viitorul în mâini și își construiesc singuri viața
pe care și-o doresc. Este în egală măsură
partidul întreprinzătorilor, al oamenilor așezați,
serioși, cu afaceri sau locuri de muncă, cu familii
așezate.
În acest sens, este și partidul tinerilor implicați în
comunitate, întreprinzători și creativi. Suntem
deschiși schimbării și modernizării, regenerării
societății românești – prin politici de întărire a
sistemului de educație, de stopare a declinului
demografic și de susținere a tinerilor și a
familiilor la început de drum. Suntem partidul
solidarității și al respectului între generații și
față de cei vulnerabili. Pledăm pentru o
protecție socială reală prin accesul liber și egal
la oportunități și la resurse pentru realizarea
propriilor aspirații și vise, conform cu abilitățile,
înclinațiile și deprinderile fiecăruia. Suntem un
partid care crede în oameni realizați prin ei
înșiși, care oferă modele de succes întregii
societăți românești.

În aceste vremuri de criză, care au creat falii în societate și, trebuie să o recunoaștem, chiar
neîncredere în autorități, PNL este conștient de importanța accentuării principiului
reprezentativității, a contactului direct - prin membrii și aleșii săi de la toate nivelurile - cu românii
de rând. PNL este chemat astfel, pe de-o parte, să dea expresie vocii și îngrijorărilor acestora, și, pe
de altă parte, să formuleze politici care să răspundă acestor preocupări și care să țină cont, la
nivel național și la nivel european, de interesele lor legitime.
Reînnoirea și aprofundarea acestui contact nemijlocit cu românii din orice colț de țară și de orice
stare și respectul acordat de către stat instituțiilor în care oamenii cred și pe care le respectă sunt
primordiale pentru PNL. Doar astfel poate fi limitat avansul forțelor demagogice antinaționale și
poate fi crescută reziliența societății în fața celor care promovează ura, minciuna, discriminarea și
orice formă de violență care creează sau exploatează falii în societatea românească.

CETĂȚEANUL ÎN
CENTRUL
PREOCUPĂRILOR PNL
Rolul statului este să acorde servicii fiecărui român, în tripla sa calitate de cetățean, contribuabil
și alegător. Cetățenii români care trăiesc peste hotare și diaspora istorică românească sunt și ei
fiii și fiicele României.
Statul și instituțiile sale sunt în slujba cetățeanului român și a intereselor sale legitime. Instituțiilor le
revin responsabilitatea de a asigura cadrul pentru dezvoltarea societății, a coeziunii societale și
afirmarea identității comune, precum și a identităților individuale, garantarea proprietății și
ocrotirea demnității fiecărei persoane. Coeziunea și convergența de acțiune între stat, societate
și cetățean sunt fundamentul rezilienței societale și naționale.
PNL promovează un stat cu o administrație profesionistă, eficientă, orientată către cetățean,
căruia îi apără drepturile și îi susține aspirațiile și opțiunile de carieră, stimulând creativitatea și
inovarea. Obiectivul este realizarea unei Românii puternice, dezvoltate, capabile și respectate
pentru beneficiul fiecărui cetățean al său.
Rolul statului rămâne cel de furnizor de servicii pentru cetățean și apărător al libertății, justiției,
democrației, statului de drept. Statul trebuie să întărească siguranța cetățeanului și încrederea
oamenilor în instituții. Și politicile publice din domeniul securității naționale vor fi concepute și
implementate având ca beneficiar final cetățeanul. Statul puternic se vede în perioadele de criză
– pandemie, război, instabilitate – când oamenii s-au îndreptat spre autorități pentru a
compensa pierderile și prejudiciile pe care le-a adus criza și pentru a-i sprijini în refacerea vieții și
revenirea la normalitate.
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LIBERTATEA
CETĂȚEANULUI DEMNITATE,
INVENTIVITATE,
CREATIVITATE
Statul eficient, pus în slujba cetățeanului, are și obligația de a se dezvolta
și a se adapta la evoluțiile curente, la modernitate, de a-și construi propria
reziliență instituțională. Încrederea în relațiile dintre cetățean, societate,
stat și instituțiile sale este un deziderat care trebuie să fie obiectivul ce
revine tot politicilor publice în serviciul cetățeanului. Reziliența societală și
națională nu pot fi realizate în lipsa încrederii în stat, în autoritate și
instituții, în justiție ori fără cooperarea stat-societate-cetățean.

Libertatea politică, libertatea economică, egalitatea de șanse și
libertatea fiecărui cetățean de a acționa pentru împlinirea idealurilor sale
sunt temelia progresului într-o societate modernă și un obiectiv al PNL.
Dezideratele individuale trebuie să aibă cadrul organizat normativ și
instituțional, cu dimensiunea majoră a deschiderii și libertății opțiunilor,
pentru a se putea manifesta plenar.

Doar într-o societate liberală creativitatea și inventivitatea pot fi bazele
dezvoltării individuale, societale și economice. Cadrul acestui deziderat
trebuie să revină politicilor publice pe care și le asumă PNL, în concordanță
cu dimensiunea opțiunilor proprii ale fiecărui cetățean. Opțiunile diverse
includ identitatea religioasă și practicarea liberă a religiei, libertatea de a
trăi viața în moduri diverse și în cadre conservatoare sau mai liberale. Toate
opțiunile trebuie să aibă în vedere, deopotrivă, respectarea legii, să se poată
manifesta fără îngrădiri artificiale, dar și fără prozelitism sau promovarea
excesivă a propriilor opțiuni ca regulă a societății, în întregul său.
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RESPECTAREA LEGII
ȘI A DEMNITĂȚII
UMANE
PNL promovează un stat care stabilește doar
regulile și limitează excesele și abuzurile de
drepturi și libertăți, în primul rând prin aplicarea
strictă și corectă a legii. Politicile
național-liberale garantează proprietatea
privată, drepturile și libertățile cetățeanului,
susțin descătușarea energiilor creative și
inovația, libera inițiativă și asocierea în vederea
realizării investițiilor private și complinirea
deplină a personalității și aspirațiilor fiecărui
cetățean.
Demnitatea umană este în prim-planul atenției
pentru a permite oricărei persoane să își atingă
potențialul și să aibă acces liber și egal la
oportunități. Libertatea este limitată doar de
respectarea legii și a demnității semenilor de
orice fel, indiferent de situația socială,
capacitatea individuală de muncă și creație
sau inițiativă, de calități și abilități individuale.
PNL promovează respectul pentru diversitate și
susține opțiunile individuale de a trăi potrivit
propriilor convingeri, credințe și cu respectul
legii.
Toate deciziile și politicile publice trebuie să
servească interesului cetățenilor inclusiv din
acest punct de vedere, al apărării demnității
umane, într-o societate în care fiecare este o
individualitate cu propria forță de afirmare,
care este sprijinită de către stat. Statul în slujba
cetățeanului presupune că funcționarea
instituțiilor acestuia nu trebuie să fie un scop în
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sine, determinat de excesul birocratic, ci trebuie
să răspundă unor nevoi justificate ale
cetățenilor, unor rigori ale democrației, precum
și prezervării libertăților și demnității. Politicile
publice național-liberale încurajează atingerea
dezideratelor, aspirațiilor și valorificarea
abilităților individuale, a valorii afirmate și
probate de fiecare membru al societății.
Accesul egal la oportunități trebuie să fie
realizat prin responsabilitatea statului de a
acorda formarea profesională continuă,
reorientările în carieră și dobândirea abilităților
minimale pentru a fi membru al comunității
moderne, digitalizate, a viitorului. Niciun
cetățean nu trebuie lăsat în urmă, izolat sau
părăsit în contextul evoluțiilor tehnologice pe
care nu le înțelege și nu le poate utiliza.
Serviciul public va trebui să conțină
alfabetizarea tehnologică și asistarea celor
fără abilități în a avea acces la serviciile online
și la autoritate. Este dreptul fiecărui cetățean
de a avea acces la toate instrumentele și
resursele statului pentru a-și desăvârși propria
dezvoltare personală, carieră și aspirații și
pentru a-și asigura securitate economică.

RECONECTAREA
LA PROFESIONALISM,
ELITE ȘI MERITOCRAȚIE
Politica național-liberală presupune că nu
lăsăm pe nimeni în urmă, dar și că fiecare
ajunge la locul pe care îl merită potrivit
competențelor, calităților, abilităților și
aspirațiilor sale, iar PNL nu se ferește de rolul
major al elitelor în reconstrucția și modernizarea
statului și își propune o revenire la principiile
meritocratice.
Încrederea cetățeanului în stat se
fundamentează pe încrederea în lideri și în
instituții, pe susținerea celor capabili să
îndeplinească dezideratele și politicile publice,
să promoveze profesionalismul și meritocrația în
societate. De prea multe ori cetățeanul a refuzat
sau s-a abținut, dacă nu chiar a protestat prin
neexercitarea dreptului de vot, pentru că nu
avea pe cine să aleagă. Dincolo de spiritul critic
și contestatar sănătos într-o societate
democratică, refuzul de a vota vine și din oferta
săracă și neconvingătoare a candidaților la
scrutinele de tot felul.
Atractivitatea și încrederea în liderii propuși pe
liste sau pentru diferite funcții publice devin un
deziderat de prim-plan. PNL își propune
atragerea în partid a elitelor profesionale ale
societății și reconectarea cu acestea. Dorim
deschiderea partidului la fiecare nivel pentru
atragerea profesioniștilor și a persoanelor cu
experiență și valoare probate în fiecare
domeniu, pe principiul lucrului bine făcut și al
omului potrivit la locul potrivit.
O viziune împrospătată a partidului trebuie să
țină cont de reconectarea la organizațiile și
asociațiile profesionale reprezentând profesiile
liberale și la asociațiile profesionale din toate
domeniile, la reprezentanții cultelor religioase,
precum și la cele ale investitorilor privați.
Atragerea acestor elite de dreapta, din spectrul
liberal, creștin-democrat și conservator este un
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deziderat pentru a reveni la dreapta coerentă,
împlinită și unită. Rolul fundamental rămâne cel
al respingerii extremelor de orice fel și a
abordărilor unilaterale și individualiste în
politicile publice ale PNL destinate cetățeanului.
Experiența politică și parlamentară ne permite
să realizăm că echilibrul și dreptatea rezidă în
respectarea opiniilor tuturor membrilor
societății, în cântărirea serioasă și argumentată
a soluțiilor alternative și în apărarea orientării
corecte, juste și drepte a fiecărei probleme în
parte. Așa se pot lua deciziile potrivite, cu
gândul la cetățean și având la bază cele mai
bune opțiuni profesionale și de expertiză.
În plus, istoria Partidului Național Liberal strâns
legată de istoria României, ca partid care a
realizat prin viziunea și sacrificiul liderilor săi
Independența, Marea Unire și a creat Statul
Național Unitar și Suveran român, ne dă toate
temeiurile pentru a considera că acesta este
partidul politic care va duce România mai
departe în istoria sa, lăsând-o moștenire
generațiilor noi.

CURAJUL DE A
SPUNE ADEVĂRUL
Curajul de a spune adevărul despre România,
despre ceea ce promiți și ceea ce poți face,
despre situația de fapt, este o adevărată
dovadă de patriotism. Apare firesc într-o
societate care valorizează meritul și
performanța, apare acolo unde este o relație
de încredere între cetățean și autorități.
Partidul Național Liberal motivează și
mobilizează o țară pentru mari obiective, îi
conferă demnitate și respect în rândul națiunilor
civilizate. Patriotismul nostru este încrederea
unei societăți în forțele și capacitățile ei, în
puterea ei de a construi și de a avea succes, în
capacitatea de a progresa, în modelele ei
benefice și pozitive și implică respectul pentru
performanțele celorlalți, fair-play și solidaritate.
Patriotismul înseamnă să iei măsurile corecte
pentru țară, chiar dacă trebuie să îți asumi
costurile politice. Nu poți guverna cu ochii la
sondaje, nu poți să fugi de răspunderea luării
unor decizii necesare, dureroase pe moment,
dar care au rolul de a moderniza țara și care își
vor arăta efectul benefic abia peste câțiva ani.
Patriotismul se dovedește în puterea de a face
lucruri bune, evitând demagogia. Populismul
este dușmanul patriotismului, este adversarul
lucrului bine făcut și mai ales, reprezintă o formă
de subminare pe termen lung al țării.
Patriotismul apare firesc într-o societate care
valorizează meritul și performanța, apare acolo
unde este o relație de încredere între cetățean
și autorități. De aceea, primul pas este al
autorităților care au datoria să genereze
încrederea că meritul, performanța, sacrificiul
pentru țară sunt recunoscute și respectate, iar
atunci va exista un răspuns pe măsură din
partea cetățenilor. Așa apar adevăratele
modele de urmat – ale oamenilor care au
performanță, care au merite deosebite ori care
au făcut sacrificii pentru țara lor. Este firesc să fii
mândru de așa ceva.
Patriotismul performanței promovat de Partidul
Național Liberal este important deoarece
motivează și mobilizează o țară pentru mari
obiective, îi conferă demnitate și respect în
rândul națiunilor Lumii libere, civilizate. Acest
deziderat și obținerea încrederii publice
presupun să îți dorești, dar și să reușești să-ți
realizezi potențialul, aspirațiile și visele, să fii
performant și profesionist, să meriți locul unde ai
ajuns, să îți duci țara în top, alături de națiunile
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democratice cele mai dezvoltate și prospere. Să
fii mândru, din convingere și rațiune, din ambiție
și încredere, de țara ta, de semenii săi, de
realizările lor, de propriile tale realizări și de locul
pe care-l ocupi, pe merit, în societate.
PNL susține un patriotism al faptelor, al
încrederii în sine, al regăsirii propriului loc în
comunitatea europeană și euroatlantică, fără
complexe de inferioritate ori superioritate. Este
patriotismul curajului și al viziunii celor care au
făcut România independentă și suverană și au
reîntregit-o, patriotismul faptelor celor care au
modernizat-o, patriotismul sacrificiului celor
care s-au opus totalitarismului venit de la
Răsărit.
De altfel, chiar recuperarea memoriei istorice a
elitelor democratice pro-occidentale de
dinaintea instaurării dictaturii comuniste este o
dovadă de patriotism autentic benefic a fi
cultivat ca model pentru tinerele generații. De
aceea respectul pentru înaintași și pentru lupta
lor pentru valori democratice și europene,
pentru puterea de sacrificiu al celor care au
putrezit în temnițele comuniste pentru aceste
valori, pentru crezul sau credința lor.
Patriotismul a luminat activitatea liderilor
partidelor istorice de dreapta din anii '90,
național-liberal și național-țărănesc –
activitatea oamenilor de stat care au așezat
România ireversibil în comunitatea
euro-atlantică și au deschis perspectiva
aderării României la NATO și UE. De aceea,
patriotism înseamnă azi să consolidezi și să
aperi apartenența României la civilizația
europeană, în continuarea năzuințelor tuturor
patrioților români care, de la 1848 încoace, au
optat „pentru Apus”. Să respecți apartenența la
instituțiile internaționale bazate pe valori
autentice și pe partenerii europeni, să respecți
regulile europene, să respecți efortul solidar
comun pentru apărare, securitate, prosperitate
și devenire în comun.
Patriotism înseamnă și susținerea aspirațiilor
europene ale Republicii Moldova, de care ne
leagă istoria, limba, cultura, credința și tradițiile
comune. Transformarea ei modernă, integrarea
ei, deopotrivă, în organizațiile lumii civilizate,
occidentale, pe baza acelorași valori pe care le
împărtășim și a trecutului comun.

„PRIN NOI ÎNȘINE” –
ÎNCREDERE ÎN
FORȚELE PROPRII,
VIITOR ÎN FAMILIA
EUROPEANĂ
Revalorizarea și actualizarea celebrului
principiu politic liberal „prin noi înșine”, al
înaintașilor noștri, înseamnă patriotismul
faptelor noastre, al lucrului bine făcut, al
competiției corecte și al apartenenței la
spațiul valorilor democratice. Restaurarea
patrimoniului național este un bun exemplu
de conduită patriotică oferit de multe dintre
administrațiile locale PNL. Prin noi înșine
înseamnă că primii responsabili de
apărarea, securitatea și prosperitatea
noastră suntem noi, românii, cei din statul
român, apoi aliații euroatlantici, partenerul
nostru strategic american și partenerii
europeni.
Nimeni nu ne împiedică, dimpotrivă, ca prin
noi înșine să realizăm securitatea și
independența noastră energetică, să
digitalizăm administrația, să înzestrăm cu
cele necesare pentru a ne apăra Armata
României, să întărim capitalul românesc și
să atragem investitori străini, să refacem
sistemul național de irigații, să extindem
rețeaua de gaze naturale, să construim
spitalele regionale. Prin noi înșine înseamnă
să fim mai toleranți, solidari și mai
respectuoși, respectând demnitatea tuturor
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semenilor noștri. Prin noi înșine putem face
toate acestea si putem da astfel, noi dovezi
de patriotism prin fapte.
În contextul actual, patriotismul este o
componentă esențială a rezilienței țărilor
libere și democratice în fața provocărilor
regimurilor autoritare sau dictatoriale. Am
văzut în Ucraina opoziția fundamentală dintre
patriotismul celor care își apără copiii,
femeile, bătrânii, țara, pe de o parte, și pe de
altă parte, imperialismul rezidual,
excepționalismul egoist și naționalismul
gregar, superior, folosit manipulator și toxic de
un regim dictatorial ca să-și acopere crimele
abominabile săvârșite într-un război ilegal și
neprovocat, un război al minciunii și al urii.
Vedem în aceste vremuri și patriotismul
fiecărui stat în apărarea valorilor Lumii libere
și chiar patriotismul european manifestat prin
solidaritate, unitate, coeziune, sprijin pentru
Ucraina și mândria apartenenței la o
comunitate de valori care stau la baza
civilizației libertății și prosperității.

GUVERNAREA DE
MARE COALIȚIE:
EFICIENȚA DECIZIEI
ÎN MOMENTE DE
CUMPĂNĂ
PNL rămâne fidel programului de guvernare de
Mare Coaliție asumat la preluarea conducerii
Guvernului. Programul de guvernare urmărește
să atingă toate obiectivele de dezvoltare
durabilă a României respectând și principiile
unei bune guvernări: stimularea liberei
inițiative, a pieței libere și a unui stat care
intervine ca reglementator în mecanismele de
formare a acesteia. Politicile publice trebuie să
creeze cadrul necesar unei creșteri economice
sustenabile și durabile, bazată pe o industrie
cu valoare adăugată mare, generată de
creșterea productivității și a capitalului uman.
Eficiența guvernării este legată de decizii
rapide, eficiente și coerente, în situații de criză,
dar și de capacitatea de a revizui deciziile
inițiale și de a le ajusta în funcție de evoluții.
Acest fapt presupune o legătură rapidă între
dezbaterea și decizia politică la nivelul PNL și a
coaliției și acțiunea necesară la nivelul
guvernării. În actuala formulă, perspectiva
deținerii concomitente a funcției de Președinte
și de Prim-ministru este un plus politic și o
premisă care garantează eficiența guvernării
în perioade de criză.
Deciziile și opțiunile politice rămân apanajul
Partidului, în timp ce aplicarea acestor decizii
ține de dinamica din coaliție, de dezbaterile și
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deciziile din interiorul organismelor de
conducere ale Marii Coaliții și de opțiunile
Guvernului și ale Prim-ministrului. Grupurile
parlamentare vor exercita cu bună credință
controlul parlamentar și vor aduce
observațiile privind funcționarea diferitelor
domenii și instituții în dezbaterile interne și
într-un dialog constant și constructiv cu
membrii Guvernului și cu Prim-ministrul –
Președinte PNL. Parlamentarii PNL vor acorda
susținere programului legislativ al Guvernului
necesar aplicării programului de guvernare
aprobat de către Parlament.

DEZVOLTAREA PRIN
POLITICILE PUBLICE
ALE PNL
Dezvoltarea și implementarea programelor
naționale și locale trebuie să se facă pe baza
unei strategii clare care ține cont de nevoile de
dezvoltare ale țării. PNL a propus la fiecare rând
de alegeri programe politice, electorale
realizate în interiorul partidului, cu sprijinul
experților și profesioniștilor din domeniu, pe care
le-a promovat în rândul alegătorilor. Pe baza
acestora și pe baza propriilor competențe,
membrii PNL au fost aleși sau numiți în funcții
publice. Am atras, în mod constant, resursă
umană calificată cu susținere politică, și acesta
este un deziderat constant pe care PNL va
continua să îl promoveze.
După încheierea alegerilor și asumarea
guvernărilor locale sau a guvernării naționale,
trebuie să continuăm dezbaterea în interiorul
organizațiilor și forurilor noastre. Viața de partid
trebuie să continue și când partidul este la
guvernare. Departamentele partidului trebuie
să funcționeze tot timpul – și când suntem și
când nu suntem la guvernare.
PNL nu trebuie să repete greșeala de a ignora
nevoia continuării dezbaterii în interiorul
partidului a proiectelor de politici publice de
guvernare locală și națională. Partidul trebuie să
rămână racordat după alegeri la acest proces
de formulare și adaptare a politicilor executive
și a soluțiilor legislative. Membrii aleși sau numiți
în funcții publice trebuie să fie conștienți de
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importanța sprijinului politic al organizațiilor din
care provin sau care îi susțin pentru rezultate
bune la următoarele alegeri.
Organizațiile PNL trebuie să aibă ca obiectiv
permanent evaluarea implementării
programelor de dezvoltare și evaluarea
activității celor aleși sau numiți în funcții publice.
Aceste evaluări trebuie să se facă conform
statutului și să fie urmărite și monitorizate.
Comunicarea, imaginea, percepția publică a
reprezentanților, încrederea în ei,
reprezentativitatea în domeniile profesionale pe
care le reprezintă sunt de primă importanță
pentru succesul guvernării, la nivel politic și
electoral.
Prin sondaje de opinie și alte instrumente
calitative, organizațiile PNL trebuie să măsoare
atât felul în care alegătorii percep activitatea
partidului, a filialelor și a membrilor aleși în
funcții publice, cât și gradul lor de satisfacție în
ceea ce privește politicile publice aplicate. PNL
trebuie să rămână astfel conectat la nevoile
oamenilor și să aibă permanent, o imagine
clară asupra performanței administrative și
politice a liderilor și membrilor PNL, ca și asupra
politicilor promovate.

ECONOMIE
SĂNĂTOASĂ
BAZATĂ PE INVESTIȚII
ȘI LIBERA INIȚIATIVĂ
O creștere economică sănătoasă este
generată de investițiile publice în infrastructură
și de investițiile private în economie, care duc
la creșterea competitivității și a productivității în
plan local, regional și european. Reducerea
birocrației, stimularea exportului, creșterea
responsabilității actorilor statali față de mediul
de afaceri, reprezintă un prim pas spre sporirea
coeziunii dintre investitori, oameni de afaceri și
producători, pe de o parte și administrația
publică, pe de alta. PNL își propune și
consolidarea mecanismelor de consultare și
colaborare care vor încuraja dezvoltarea,
transparentizarea și creșterea conformării
fiscale.
În acord cu politicile europene de mediu, statul
trebuie să faciliteze dezvoltarea industriilor cu
impact minim asupra poluării și încălzirii globale
și să stimuleze retehnologizarea industriilor
poluatoare, implementând astfel obiectivele de
reducere a emisiilor industriale de gaze cu efect
de seră, a utilizării de tehnologii curate și a
eficienței energetice. Reindustrializarea smart a
României este conformă cu strategia industrială
și de mediu a Uniunii Europene, ce privește
implementarea tehnologiilor eficiente energetic,
a surselor de micro-producție energetică în
cadrul companiilor industriale, actualizarea
parcului industrial prin tehnologii cu emisii
scăzute de CO2 etc. Toate acestea trebuie să
conducă, pe termen lung, spre o economie
circulară, verde și sustenabilă.
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Criza energetică actuală ne-a demonstrat că
trebuie accelerate investițiile în producția de
energie. Astfel, prin implementarea rapidă a
proiectelor de dezvoltare a resurselor
energetice nucleare, hidrologice, bazate pe gaz
și energii regenerabile, vom putea obține
independența energetică a României, un
obiectiv strategic național asumat de PNL și de
Guvern.
Mediul de afaceri trebuie să beneficieze de
predictibilitate fiscală și să fie un partener
constant de dialog în elaborarea și dezvoltarea
mecanismelor legislative care îl privesc. Astfel,
politicile statale vor fi în acord cu necesitățile
reale ale mediului antreprenorial, care trebuie
să fie dinamic, competitiv și conectat la piețele
internaționale.
Un deziderat al PNL îl reprezintă conectarea
regiunilor istorice prin infrastructură, pentru ca
toate zonele să se alinieze în ceea ce privește
conectivitatea și accesul logistic facil al
companiilor, necesar pentru stimularea
investițiilor. În paralel, continuarea investițiilor în
transportul intermodal, accelerarea construcției
de autostrăzi, modernizarea și extinderea căilor
ferate și fundamentarea poziției strategice a
Portului Constanța, ne vor spori conectivitatea
și accesibilitatea spre coridoarele de transport
internațional și paneuropean, îmbunătățind
relațiile comerciale cu principalii parteneri
comerciali.

ÎNCREDERE ÎN
CONSOLIDAREA
ROMÂNIEI EUROPENE
PNL promovează inițiativa și guvernarea
participativă, implicând activ societatea civilă
prin reprezentanții ei (mediul privat, ONG, actorii
sociali etc.), în consultări vizând actul de
guvernare. Între prioritățile PNL se află
dezvoltarea activităților economice productive
din mediul rural și încurajarea antreprenoriatului
în rândul grupurilor defavorizate.
Educația reprezintă fundamentul fiecărui stat,
fiind șansa pe care fiecare națiune o acordă
generațiilor viitoare. PNL susține un sistem de
educație bazat pe valori fundamentale pentru
formarea umană și intelectuală a generațiilor
tinere: libertate și democrație, onoare,
demnitate, solidaritate și seriozitate, respectul
față de semeni, față de cultura și istoria
națională, deschidere față de cultura
universală.
Investițiile în modernizarea sistemului de
învățământ prin aducerea acestuia la
standarde europene de vârf, adaptarea
metodologiilor de predare și a programelor de
studii și folosirea tehnologiilor inovative vor
crește calitatea actului educațional. Toate
aceste măsuri vor contribui la reducerea
abandonului școlar și la creșterea unui
învățământ axat pe competențe, pe nevoile
elevului și pe prioritățile sale.
Țintele asumate prin Programul „România
educată”, promovat de PNL și de către Guvern,
pot fi atinse și prin dezvoltarea învățământului
dual care, odată readus în prim-planul
strategiilor educaționale, va satisface cerințele
pieței muncii și va încuraja dezvoltarea de
parteneriate cu mediul de afaceri.
Cele zece deziderate strategice pentru domeniu
sunt asumate de PNL și de Guvern. Ele pot fi
atinse și prin dezvoltarea învățământului dual,
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prin educație individualizată și susținerea
diversității. Toate acestea, odată readuse în
prim-planul strategiilor educaționale, vor
satisface cerințele pieței muncii și vor permite o
mai bună integrare a tinerilor în societate. Fără
o educație de calitate, României nu i se poate
garanta nici sănătatea, nici securitatea și nici
prosperitatea, iar fenomenul de brain drain, de
exod al valorilor, nu va putea fi încetinit și oprit.
Experiența crizei sanitare COVID ne-a
demonstrat cât de important este accesul la
servicii de sănătate complete, complexe și la
nivelul necesităților societății, atât pentru
situațiile sanitare curente, cât și pentru cele de
urgență sau pandemice. Investițiile în
infrastructura medicală trebuie să devină o
prioritate, iar creșterea resurselor umane în
rândul personalului medical și dotarea
corespunzătoare cu echipamente medicale a
tuturor unităților sanitare trebuie accelerate.
Programe de rechemare și atragere a medicilor
români din diaspora pot funcționa ca
mecanisme rapide de completare a necesarului
de personal medical, iar investiții în dezvoltarea
educației medicale pot funcționa ca strategii pe
termen mediu și lung.
Toate reperele mai sus-menționate pot fi
facilitate prin digitalizare, care în noua
dimensiune socială, politică și economică
reprezintă principalul integrator de soluții de
automatizare, accelerare și conectare. Accesul
tinerilor către profesii IT&C permite României să
aibă un ascendent deosebit în cunoașterea de
vârf a domeniului în UE și NATO, putând obține o
accelerare a procesului de transformare
digitală a economiei și societății românești, ca
elemente fundamentale pentru realizarea
convergenței cu media UE.

ALĂTURI DE
DIASPORA

Angajamentul politic al PNL de a respecta
Constituția, statul de drept, principiile
democratice, domnia legii și drepturile și
libertățile fundamentale ale cetățeanului
asigură stabilitatea și funcționarea tuturor
sistemelor publice. Liberalismul constituțional
este fundamentul care garantează
reconstrucția și modernizarea statului român.
În domeniul justiție și stat de drept, cel mai
important obiectiv strategic național pentru PNL
îl reprezintă finalizarea monitorizării României
prin Mecanismul de Cooperare și Verificare
(MCV). Ne asumăm rolul de a încheia procesul
de integrare a României în spațiul democratic
european, finalizând reformele în domeniul
justiției în acord și dialog cu partenerii europeni.
În scopul realizării acestor obiective, vom urmări
prin politicile legislative și executive, garantarea
unui act de justiție eficient, imparțial și egal
pentru justițiabili.
Aderarea la spațiul Schengen și adoptarea
monedei unice europene Euro rămân, în
continuare, priorități ale unei guvernări liberale,
responsabile și asumate. Odată definitivate,
aceste deziderate vor consolida poziția
României ca stat membru al Uniunii Europene cu
drepturi depline.
PNL își dorește menținerea unui dialog susținut
cu românii de pretutindeni. Crizele regionale și
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globale recente, în special situația din
perioada de criză pandemică, cuplate cu
creșterea diasporei din ultimele decenii impun
măsuri rapide pentru susținerea pe care statul
român o arată diasporei. Românii nu trebuie să
se considere niciodată singuri oriunde ar trăi.
Asistența consulară trebuie să performeze și să
răspundă așteptărilor cetățenilor români.
PNL susține o abordare multidimensională în
privința românilor din diaspora, prin proiecte
educaționale și culturale realizate la nivel
interministerial, prin Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni, în colaborare cu
societatea civilă, reprezentanții diasporei și
mediul academic. Aceste politici vizează și
întărirea legăturilor cu comunitățile istorice
românești și susținerea lor pentru păstrarea
identității naționale.
Ne propunem creșterea numărului de
parlamentari pentru diaspora, precum și a
infrastructurii pentru scrutinele din 2024 pentru
a permite o reprezentare echilibrată și
exercitarea fără îngrădiri a dreptului de vot.
Prioritatea PNL este de a asigura tuturor
cetățenilor drepturi și protecție egală din
partea statului român.

EFICIENȚA
MECANISMELOR
DE PARTID
Partidul Național Liberal, membru al
Partidului Popular European, are două
obiective fundamentale de dezvoltare
organizațională pentru perioada
2022-2025: realizarea bunei guvernări
locale, naționale și câștigarea alegerilor
europarlamentare, locale, parlamentare
și prezidențiale din 2024. Prima condiție
pentru realizarea acestor obiective este
consolidarea principiilor și regulilor
după care se desfășoară viața politică
în PNL. PNL trebuie să câștige în
coerență și încredere în viața lui internă
ca să genereze stabilitate, coerență și
siguranță în acțiunea politică, în actul
de guvernare locală și centrală.
Accesul în funcții de conducere în PNL se
va face pe baza principiilor meritocrației
și reprezentativității, pe criterii de
competență politică, profesionalism și
integritate. Rigoarea și precizia
organizațională sunt definitorii pentru
activitatea de partid a PNL. Democrația
internă și deschiderea trebuie să fie
caracteristicile organizațiilor de partid,
precum și respectarea regulilor și a
actelor statutare, care înseamnă
respect pentru fiecare liberal. PNL este
un partid deschis dezbaterilor și
pluralității de opinii în interior, în cadrul
forurilor statutare, al forumurilor interne
și al comisiilor de specialitate.
Seriozitatea, buna organizare și
respectarea regulilor, departe de a
cenzura, aduc predictibilitatea care
încurajează inițiativa, creativitatea și
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apetența de a face politică în
interesul public. Dorim să avem
organizații și mecanisme de partid
funcționale, ședințe cu decizii, lideri cu
responsabilități clare și termene
precise de îndeplinit.
Pentru a realiza buna guvernare
locală și națională considerăm
necesari doi piloni importanți din
perspectiva întăririi capacității
organizaționale a PNL: mai întâi o
bună pregătire a resurselor umane
implicate în actul administrativ ce
vizează atât membrii PNL aleși în
funcții publice, cât și pe cei numiți în
funcții administrative; apoi
implementarea celor mai bune
programe care să răspundă nevoilor
de dezvoltare a țării și a comunităților
locale și care să reflecte doctrina și
viziunea PNL.
Buna guvernare realizată de PNL
presupune un proces continuu de
selecție și de pregătire a celor ce vor
reprezenta PNL în funcțiile numite sau
alese. Resursa umană de cadre va fi
așezată pe profesionalism și pe
meritocrație.
Membrii partidului care vor să se
implice activ în structura PNL și care
vor să candideze la funcții trebuie să
beneficieze de educație și experiență
politică și de o experiență
profesională solidă.

Fiecare membru de partid poate să
aibă modele, un ghid al carierei și să
vadă cum arată un proces transparent
de atingere a obiectivelor și aspirațiilor
proprii prin stabilirea unor criterii clare
de atingere a acestor obiective. Iar
partidul trebuie deschis profesioniștilor
din toate domeniile care susțin valorile
și obiectivele partidului. Trebuie atrase
resurse de expertiză și comunicare
pentru întărirea acțiunii
guvernamentale a partidului.
Statutul PNL abundă în mecanisme de
selecție și promovare a membrilor PNL
în funcții publice, dar nu este de ajuns
că acestea există doar pe hârtie. Este
datoria noastră, zi de zi, să dăm
consistență acestor mecanisme. Sunt
necesare și criterii clare prin care orice
membru al PNL poate accede într-o
funcție publică în administrația locală
și centrală.
Vom realiza periodic evaluări ale
modului în care organizațiile PNL
respectă regulile de numire în funcții
publice. Experiența profesională și
capacitatea de a înțelege și a
respecta doctrina și programele PNL
trebuie să fie criterii cunoscute și
implementate de către toți membrii
PNL.
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De asemenea, este important să
asigurăm un cadru de pregătire și de
schimb de experiență a membrilor PNL.
Vom folosi atât forurile statutare
existente, organizațiile specifice (TNL,
OFL, CSL etc.), Liga Aleșilor Locali, Consiliul
Național, comisiile de specialitate, dar și
platforme noi de instruire și comunicare.
Dar partidul nu trebuie să fie doar
producător de tehnocrați și birocrați, ci
trebuie să fie și să rămână un partid de
militanți și membri, un partid care să
atragă oameni cu viziune și idei
novatoare, oameni politici capabili să
mobilizeze alegătorii.

EFORTUL CONJUGAT:
PARTID ȘI GUVERNARE
Câștigarea alegerilor europarlamentare, locale,
parlamentare și prezidențiale din 2024 depinde
atât de performanța la guvernare a PNL cât și
de capacitatea organizațiilor PNL de a fi active
și conectate cu alegătorii. Guvernarea poate
eroda partidele atât prin prisma performanței la
guvernare cât și prin slăbirea vieții interne a
partidelor. De aceea, ne vom concentra pe
întărirea capacității organizațiilor PNL de a
pregăti alegerile din anul 2024 pe mai multe
paliere.
PNL trebuie să-și asume, la nivelul fiecărei
organizații, identificarea celor mai buni
candidați, realizarea celor mai bune,
profesioniste și eficiente programe politice care
să fie propuse alegătorilor și mai ales
conectarea permanentă la societate și
deschidere către cetățeni. Trebuie să aducem în
fața alegătorilor pe acei candidați care pot
reprezenta partidul, sunt compatibili cu PNL și
au credibilitatea publică necesară pentru a
câștiga alegerile.
Trebuie să declanșăm procesul de selectare a
candidaților având în vedere faptul că selecția
candidaților trebuie sa aibă la bază realizarea
de sondaje de opinie și că procesul de selecție
trebuie să aibă în vedere atât potențialii
candidați din interiorul PNL cât și personalitățile
cu notorietate și grad ridicat de încredere.
Pentru a putea promova buna guvernare
națională și locală, trebuie să întărim
comunicarea permanentă cu cetățenii, un lucru
esențial în orice societate democratică
modernă.
Este nevoie de un efort organizațional
consistent de comunicare pe două direcții, atât
în interiorul partidului, cât și spre spre exterior.
Partidul Național Liberal va avea în vedere mai
multe inițiative pentru perfecționare resursei
umane și a politicilor publice. Revigorarea
Institutului de Studii Populare, afiliat PNL, ca
institut de formare și perfecționare a cadrelor
PNL și laborator de politici publice. Acest
think-tank va fi conectat la lumea academică și
la institute similare ale partidelor de dreapta din
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Uniunea Europeană, SUA și Marea Britanie.
În cadrul ISP trebuie să își găsească locul
dezbaterile pe temele actualității europene,
trebuie să se formuleze politici privind
poziționarea României în cadrul UE sau politici
regionale și de vecinătate pe relația cu
Republica Moldova și Ucraina. Prin ISP, PNL
trebuie să se plaseze în circuitul internațional al
acestor dezbateri de idei ale dreptei și astfel să
aibă un cuvânt mai greu de spus pe plan
european și euroatlantic.
De asemenea, think-thank-ul partidului trebuie
să dezbată, să propage și să actualizeze valorile
și principiile celor trei platforme care se
regăsesc în PNL – liberalismul clasic,
conservatorismul și creștin-democrația, să le
integreze in doctrina partidului, să le racordeze
la realitățile românești și să le facă vii și
populare în rândul membrilor de partid. Nu în
ultimul rând, ISP trebuie să faciliteze aducerea
expertizei academice în politicile publice
formulate de PNL și să racordeze partidul la elita
intelectuală de dreapta din România, din
diaspora, din UE, SUA și Marea Britanie.
Centru de excelență liberal în administrația
locală va urmări instituționalizarea și
răspândirea bunelor practici ale guvernărilor
locale PNL de succes. Succesele administrațiilor
locale conduse de primari sau președinții de
consilii județene din PNL reprezintă un model de
administrație și politică. Această adevărată
școală a bunei guvernări liberale va facilita
împărtășirea și replicarea în alte administrații a
experienței, bunei organizări, a soluțiilor găsite
de administrațiile locale liberale de succes.
Acest Centru de excelență va reuni oameni care
au participat la conceperea și obținerea
finanțării proiectelor de succes din
administrația locală ce vor putea facilita
replicarea acestora în alte localități ale
României pentru atragerea fondurilor europene
clasice, pentru realizarea proiectelor din cadrul
programului Anghel Saligny etc.

A DOUA
MODERNIZARE
A ROMÂNIEI
EUROPENE
Partidul Național Liberal trebuie să catalizeze
eforturile pentru accelerarea procesului de
dezvoltare și modernizare a României. Miza
care ne stă înainte este uriașă: este un proiect
politic și guvernamental de anvergură care
trebuie să genereze premise pentru o
accelerare a dezvoltării și să permită
sincronizarea cu evoluțiile actuale pe plan
mondial. Trebuie să încheiem rapid, pe de-o
parte, recuperarea unor decalaje față de
națiunile cele mai dezvoltate din Uniunea
Europeană – state care se redresează după
criza pandemică și care se dezvoltă în
continuare accelerat – și, pe de altă parte, să
fim și sincronizați cu procesele de reașezare ale
națiunilor comunității euroatlantice după cea
mai gravă criză de securitate de la cel de-al
doilea război mondial încoace.
Pentru a putea conduce mai departe acest
proces, PNL se va moderniza, se va
profesionaliza, se va deschide către societate,
către lumea academică și va reînnoi prin
reprezentanții săi aleși și prin organizațiile
locale contactul direct cu cetățenii țării. Dorim
ca românii să se simtă reprezentați de PNL și să
aibă încredere că guvernarea condusă de PNL
va propune și susține, la nivel național și
european, soluții care să le respecte interesele și
să răspundă preocupărilor lor.
Profesionalismul și integritatea liderilor politici
și guvernamentali din PNL sunt esențiale pentru
încrederea ce trebuie recâștigată în societate,
critică în aceste momente de cumpănă. În
special acum, când războiul lui Putin se
desfășoară în apropierea granițelor noastre,
românii trebuie să aibă garanția că țara se află
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pe mâini bune, să vadă seriozitate, stabilitate,
ordine, competență și integritate pentru a se
simți în siguranță.
PNL își va asuma această misiune istorică, așa
cum a mai făcut-o în trecut, când guvernarea
liberală a făcut prima mare modernizare a
statului român de după Marea Unire, când a
dat infrastructura, legile și instituțiile
fundamentale ale României Mari. Acum, PNL va
desăvârși a doua mare modernizare a
României. După decenii de regimuri autoritare,
totalitarism și o lungă tranziție obositoare cu
costuri pentru cetățeni, Partidul Național Liberal
va reașeza România în prima linie a țărilor
democratice și prospere din Lumea liberă.

