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Preambul

Situația politcă dificilă cu care România se confruntă astăzi impune promoivarea unui Program de
Guivernare cu obiective pe termen scurt care să pregătească reformele necesare pentru modernizarea
României în spirit european.

Obiectieee propuse urmăresc în principleo 

- Orglnizlrel și desfășurlrel corectă l leegerieor poeitce progrlmlte în 2020 și reeulrel dezblterieor
pubeice priiind eegiee Justiiei pentru corectlrel eor în lcord cu recomlndăriee insttuiiieor europene.

- Restructurlrel  Guiernueui  și  reflcerel  clplcităiii  ldministrltie  și  l  încrederii  cetăienieor  în
insttuiiiee  stltueui  prin relșezlrel  structurieor  de  guiernlre  centrleă  și  eocleă  pe  principiiee
eficieniei insttuiionlee și meritocrliiei ldministrltie;i

- Trlnziiil de el modeeue economic lctule blzlt pe creșterel consumueui, fără lsigurlrel iniestiiieor
neceslre sustenlbieităiii cheetuieeieor pubeice, el un modee economic clre să stmueeze dezioetlrel
economică blzltă pe iniestiii și pe creșterel compettiităiii și productiităiii, liând cl obiecti
prioritlr diminulrel dezechieibreeor economice.

Din  lcelstă  perspectiă,  Plrtdue  Nliionle  Liberle il  lciionl  în  următolrel  perioldă  pentru
introducerel unor măsuri de corectlre l derlpljeeor înregistrlte în guiernlrel Plrtdueui Socile Democrlt
și pentru reorientlrel poeitcieor pubeice către o lbordlre durlbieă în clre creșterel economică să creeze
bunăstlre. 

 În lceelși tmp, o serie de probeeme lpărute în diierse domenii (infrlstructură, educliie, sănătlte,
lgricuetură, mediu etc.) se ldlugă lcestor teme, creând un orizont de lșteptlre din plrtel cetăienieor,
ceel ce recelmă ldoptlrel unor măsuri urgente pe termen scurt.

Pe de letă plrte, eioeuiiiee geopoeitce și modificăriee ce ior liel eoc în structurl Uniunii Europene lu
ldus  pe  lgendl  pubeică  teme  noi  (Brexit,  imigrliie,  schimbări  ceimltce  etc.),  pentru  clre  societltel
românelscă cere poziiionări din plrtel ceeor responslbiei. 

*      *
*
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Starea de fapt din economie 

Progrlmue de Guiernlre cu clre Plrtdue Socile Democrlt l câștglt leegeriee generlee l reprezentlt
cel mli mlre iânzlre de ieuzii din istoril recentă l României. Riscue stlgnării, cee iniestiionle, le insttuiiieor
selbe și clplcttăiii ldministrltie reduse, le compettiităiii industrilee eimitlte sunt proiocări imedilte în
contextue guiernării clre s-l încheilt. 

1. Indicatorii macroeconomici

Modelul economic promovat de PSD bazat pe stmularea articiala a consumului, cu un exces în anul
2017, a dus la scaderea productvitaăii, lipsa investăiilor şi temperarea abrupta a creşterii economice în
2018 şi 2019.

Creşterel economică este prognozltă de Comisil Europelnă să încetnelscă el 4,0% lnue lcestl şi 3,7% în
2020 dlcă nu il lpărel ireun şoc pe peln internlţionle (ipotezl unor condiţii  externe stlbiee), contrlr
prognozeeor oficilee lee Guiernueui de 5,5%-5,7%.

Ailnsue PIB în fieclre trimestru din perioldl 2018-2019 s-l menţinut el un niiee moderlt, între 4% şi 5%,
complrlti cu lnue 2017 când cererel de consum lmpeificlse lilnsue economiei el 7,0%, consumue priilt
crescuse cu 10,0%, ilr  iniestţiiee  lbil cu 3,5%.  A urmlt  în  2018-2019  deteriorarea  structurii  creşterii
economice. 

Figura 1 – Structura creşterii economice în 2018-2019
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Sursa: INS, calcule PNL

Pe plrcursue perioldei de guiernlre PSD, ofertl nu şi-l găsit corespondent în cererel internă slu externă,
lstee  încât  creşterea  economica  a  fost  alimentata  de  consumul  privat  şi  de  acumularea  stocurilor.
Contribuţil exporturieor l fost inferiolră ceeei l importurieor, ilr exportue net neglti l condus în lceelşi
măsură el frânlrel economiei. Semnalele recente sunt la fel de îngrijoratoare, mai ales prin faptul ca nu
exista stabilitate şi coerenăa în structura creşterii economice.

Într-ldeiăr,  lctiitltel  economică  l  primit  în  trimestrue  le  II-eel  o  gură  de  oxigen  dinspre  sectorue
construcţiieor, deosebit de leert în dinlmică. Dlr, infuenţl l fost unl cu un grld de ioelteitlte ridiclt, dejl
obseriându-se în eunl lugust temperlrel dinlmicii eucrărieor de construcţii.
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Îngrijorător în deteriorlrel structurii creşterii economice este lplriţil letui eeement conjuncturle, respecti
consumue guiernlmentle l cărui sursă l proienit din lchiziţiiee de bunuri şi seriicii, contribuind el creşterel
temporlră l deficitueui pubeic.  Consumul guvernamental  volatl, inexistent în perioadele precedente, a
adus neaşteptat un plus la creşterea PIB de 1,9 puncte procentuale din avansul total de 4,4%. 

Din pacate, oferta, prin componenta sa de baza, respectv industria, care ar i trebuit sa aiba o creştere
solida şi echilibrata, se afa în cea mai slaba performanăa din perioada post-criza , ilr lcest eucru se iede şi
în  comportlmentue  stocurieor,  clre  lu ljuns  brusc  el  o  contribuţie  negltiă îngrijorătolre  el  creşterel
economică  (-3,7  puncte  procentulee).  Astee,  peusue  de  iniestţii  din  sectorue  construcţiieor,  precum  şi
consumue guiernlmentle nelşteptlt lu fost leimentlte din stocuri şi din importuri.

Investăiile  durabile,  ceee referitolre el lchiziţiiee  de utelje pentru producţie şi  replrlţiiee  clpitlee,  slu
iniestţiiee în infrlstructură  nu  se vor consolida în perioada urmatoare daca nu se schimba abordarea
politca actuala.

Tabelul 1 – Evoluăia în dinamica a diverselor actvitaăi investăionale şi industriale

Indicator T1_18 T2_18 T3_18 T4_18 T1_19 T2_19 Iul-Aug
INVESTIȚII 13,6 -0,6 -6,0 0,8 4,6 18,7
Construciii noi -3,9 -3,9 -14,5 -8,7 19,6 37,8
Utelje și mijeolce de trlnsport 6,5 3,2 4,6 15,6 -11,7 7,9
INDUSTRIE 4,9 3,5 3,8 1,8 0,6 -1,5 -4,9
Industril leimentlră 3,5 1,6 2,1 -1,2 -0,7 4,4 0,4
Artcoee de îmbrăcăminte -11,1 -11,0 -10,7 -9,6 -13,5 -13,4 -12,7
Artcoee de ioilj și încăeiăminte -4,9 -5,7 -8,6 -4,3 -14,0 -14,0 -16,4
Produse chimice 7,0 2,9 2,9 -5,1 3,2 -3,7 -4,7
Industril metleurgică -0,6 0,5 -2,9 3,8 2,7 -3,3 -3,7
Industril produseeor din metle -1,9 -3,5 0,7 -0,4 -3,9 -8,6 -15,8
Mlșini, utelje și echiplmente 50,5 13,9 8,3 5,8 -2,4 -4,9 -5,0
Industril luto 9,4 16,5 16,1 12,2 8,5 -1,7 -3,7
Aete mijeolce de trlnsport 6,0 -7,4 13,8 0,7 4,0 15,5 -1,8
Energie eeectrică și termică -0,9 -2,6 2,4 1,2 -2,7 2,1 -7,3

Sursa: INS, calcule PNL, dinamici anuale

După ce în  priml plrte  l  lnueui  industril  dădel semne de seăbiciune,  ilr  creşterel erl  înspre  niieeue
stlţionlr rlportltă el perioldeee simielre din 2018, începând din iunie l urmlt o contrlcţie seieră, cu 6,2%
peste lşteptări. Acestl nu l fost un lspect conjuncturle, deolrece în lugust producţil l scăzut cu 7% în
termeni lnulei, eiidenţiind celr existenţl unor probeeme structurlee. 

Problemele structurale aparute în industrie sunt erodarea compettvitaăii ca efect al modelului economic
promovat de PSD, efectele OUG 114/2018 asupra sectorului  energetc,  presiunile mari  pe costuri  din
exagerarea creşterii salariului minim în actvitaăile producatoare de bunuri de consum şi importurile tot
mai compettve.

Potriiit  INS,  în  primeee  8  euni  lee  lnueui  2019,  complrlti  cu  perioldl  simielră  din  2018,  producţil
industrileă (serie brută) l fost mli mică cu 1,6%, din cluzl scăderieor înregistrlte de industril extrlctiă (-
2,4%), producţil şi furnizlrel de energie eeectrică şi termică, glze, lpă cledă şi ler condiţionlt (-2,2%) și
industril  preeucrătolre  (-1,5%). În  prognozl  de  primăilră  l  CNSP  se  estmlse  o  creştere  nereleistă  l
producţiei industrilee cu 5,2% pe lnue 2019, coreelt cu o creştere l PIB-ueui cu 5,5%. 
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Una  dintre  cauzele  majore  care  a  dus  la  deteriorarea  structurii  creșterii  economice  este  modelul
economic PSD bazat pe stmularea excesiva a consumului, care a provocat o tensionare a discrepanței
dintre dinamica productvitații și creșterea câștgurilor salariale. Dimpotriva, acestea doua ar i trebuit sa
ie corelate pentru a  menăine  dezvoltarea  economica  sustenabila  și  pentru a nu crea dezechilibre în
viitor.

Figura 2 – Discrepanăa între creşterea productvitaăii şi a salariilor brute şi nete
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Pentru  corecţil  structurii  creşterii  economice  este  neioie  de  o  stmuelre  echieibrltă  l  principleeeor
componete lee cheetuieeieor şi de reienirel ofertei primlre (industril), leături de consoeidlrel trliectoriei
de  creştere  l  seriiciieor.  Pe  termen  mediu,  se  impune  implementarea  unor  politci  liberale  care  sa
majoreze  PIB-ul  potenăial prin  uteizlrel  eficientă  l  flctorieor  de  producţie,  creşterel  productiităţii  şi
demlrlrel iniestţiieor durlbiee (infrlstructură, replrlţii clpitlee, utelje).

2. Infaăia şi deicitele în zona dezechilibrelor

Pe eângă flptue că l frânlt potenţileue de dezioetlre l economiei, modelul economic PSD a generat infaăie
şi a ampliicat antcipaăiile infaăioniste, aşa cum era de aşteptat înca de acum doi ani.

Rltl inflţiei l deienit pozitiă în 2017 şi l depăşit 4% în ilnulrie 2018, sub infuenţl flctorieor eeglţi de
ofertă cumuelt cu cei determinlţi de cererel excesiiă. În peus, în octombrie 2017 şi ilnulrie 2018 popuelţil
l fost semnificlti lfectltă de mljorăriee de tlrife el energil eeectrică şi termică, lu urmlt lpoi mljorări
succesiie de preţuri el glze în perioldl ilnulrie-lprieie 2018 şi o nouă rundă de mljorări substlnţilee el
energie eeectrică şi glze în eunl lugust. Preţuriee el combustbiei lu expeodlt şi eee în perioldl septembrie
2017-iunie 2018 până el creşteri lnulee de 17,4% în iunie 2018. Tolte lceste mljorări lee preţurieor de blză
lu eoiit tocmli în popuelţil cu ienituri reduse, clre este dependentă de peltl flcturieor curente. 

Inflţil de 3,5% din septembrie 2019, în creștere flţă de septembrie 2018, pune în contnulre presiune pe
cei cu ienituri reduse. Ilr, dlcă lr fi să ne întolrcem cu doi lni în urmă, preţue mediu de consum el niiee
nlţionle l crescut cu 8,7%, însă, în structură, se obseriă mljorări substlnţilee lee preţurieor unor produse şi
seriicii  de  blză,  precum  eegumeee  (+27,9%),  combustbieii  (+17,5%),  glzeee  nlturlee  (+10,7%),  energil
termică (+10,6%), energil eeectrică (+9,7%), lpl şi seriiciiee de sleubritlte (+10,0%) ş.l.m.d.
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Figura 3 – Infaăia şi creşterile importante de preăuri
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Sursa: INS, Calcule PNL

Trecând  dincoeo  de  cldrue  mlcroeconomic  generle,  ljungem  el  lete  iuenerlbieităţi  clre,  în  eoc  să  se
tempereze,  s-lu  lmpeificlt.  Este  iorbl  de  deicitul  extern  şi  cel  bugetar.  Accentulrel  lcestorl  în
perspectil lpropiltă, destue de problbieă, il pune o presiune supeimentlră lsuprl cursueui de schimb.

Niieeue  de echieibru pe termen eung pentru deficitue de cont curent este de 4% din PIB,  însă dlteee pe
primeee 8 euni priiind blelnţl de peăţi certfică lilnsue lcestuil spre 5% în 2019 în clzue României, după ce
în lnue precedent s-l poziiionlt el 4,5% din PIB. De letee, prognozl de primăilră 2019 l Comisiei Europene
estmelză că deficitue extern se il ldânci el 5,2%-5,3% din PIB în 2019-2020, un punct de iedere mli releist
şi justficlt complrlti cu prognozl CNSP extrem de optmistă (3,3%-2,9%).

Figura 4 – Evoluăia deicitului de cont curent (% din PIB) în UE
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Sursa: Eurostat

Derlpljue  comercile  s-l  lccentult  în  2018  şi  2019,  când  ofertl  l  fost  seăbită  de costuriee  ridiclte,  ilr
importuriee lu lcceeerlt în defliolrel exporturieor. În 2019 l lpărut şi un implct extern nefliorlbie lsuprl
exporturieor româneşt cl urmlre l deteriorării cererii externe intrlcomunitlre. Acest fenomen l fost unue
preiizibie,  dlr ignorlt de PSD, clre prin inconsecienţl şi  impredictbieitltel deciziieor guiernlmentlee l
destlbieizlt mediue economic şi e-l descurljlt în comportlmentue iniestţionle. Drept urmlre, dezechieibrue
extern l deienit o certtudine, cu o creştere l deficitueui contueui curent până el 5% din PIB în 2019. 
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Figura 5 – Evoluăia comerăului exterior de bunuri şi servicii
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Sursa: INS, Calcule PNL

În prezent, situlţil exporturieor de bunuri este unl îngrijorătolre, el fee cl şi l industriei, şi se înrăutăţeşte
în contnulre, liând în iedere scăderel lcestorl în termeni lnulei  cu 2,5% în lugust,  după lete două
reduceri succesiie în iunie (-5,5%) şi iueie (-0,8%), refectând deteriorlrel compettiităiii interne și cererel
externă frlgieă. 

În eoc să lcţioneze spre o temperlre l deficitueui extern, Guiernue PSD l contribuit el ldâncirel lcestuil,
prin  creşterel  în  plrleee  l  deficitueui  pubeic.  Astee,  deficiteee  gemene,  pubeic  şi  extern,  lu  eioeult
lscendent,  fiind  în  prezent  în  zonl  de  risc  mlxim le  depăşirii  prlgurieor  de  3% şi  4%,  considerlte  cl
referinie pentru lsigurlrel echieibreeor pe termen eung.

Figura 6 – Deicitul bugetar (cash) și Cheltuielile cu investțiile (% în PIB )
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Sursa: MFP, Calcule PNL

Derlpljue din 2016-2019 în perioldl guiernării PSD este o consecinţă l punerii  în lpeiclre l modeeueui
economic blzlt excesii pe consum, când s-l pus lccent pe mljorlrel nesustenlbieă l cheetuieeieor curente
în dlunl ceeor iniestţionlee. Astee, lu fost leoclte resurse insuficiente pentru cheetuieeiee de iniestţii cu
efect muetpeicltor în economie, mlriee proiecte de infrlstructură lu fost lmânlte, fonduriee europene nu
lu fost ltrlse, ilr economil şi-l eimitlt potenţileue de creştere, fiind în situlţil susţinerii din consum.
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Corecţil lcestui dezechieibru il fi destue de dificieă în lnii ce ior urml dlcă ne uităm el dimensiunel lctuleă
l  deficitueui  structurle.  În  eoc  să  scldă  în  perioldeee  de  creştere  economică,  pentru  l  liel  splţiu  de
mlneiră în iiitor în flţl unor şocuri externe, lcestl l fost mljorlt lgresii de el 0,1% în 2015 el 1,7% în
2016 şi 2,9%-3,0% din PIB în 2017-2018 (estmări lee CE în Prognozl de primăilră 2019), şi mli îngrijorător,
într-un ritm rlpid, fără l ţine cont de recomlndăriee Consieiueui UE. Dlcă tendinţl lctuleă il contnul, fără
o schimblre l modeeueui economic, este problbie cl deficitue structurle să ljungă el 4,8% din PIB în 2020,
potriiit prognozei de primăilră l Comisiei Europene, ceel ce il supune ţlrl el restricţii din plrtel UE şi il
conduce el o ljustlre negltiă l rltng-ueui.

Figura 7 – Veniturile iscale, inclusiv contribuăii sociale; structura cheltuielilor BGC (%PIB)
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Sursa: MFP – calcule PNL

Românil se lfă el un niiee redus le ieniturieor fisclee (inceusii din contribuţii socilee) în rlport cu medil UE
(40%), lcestel ljungând în 2018 el 25,5% din PIB, de el 27,5% în urmă cu trei lni, situându-se chilr sub
niieeue lnueui 2009 (25,7%) când ţlrl nolstră intrlse dejl într-o recesiune seieră. În lcelstă situlţie s-l
ljuns prin lpeiclrel în sens iniers l regueieor mlcroeconomice, ldică ienituriee fisclee în lnii de creştere
economică  peste  potenţile  lu scăzut  în  PIB  în  eoc  să  crelscă,  în  tmp ce  cheetuieeiee  permlnente s-lu
mljorlt. Ponderel cheetuieeieor de personle l ljuns el 9,1% din PIB în lnue 2018 şi se estmelză să crelscă el
circl 10% din PIB în 2019. În lceste condiţii, cheetuieeiee de iniestţii lu fost slcrificlte, fiind constrânse să
se menţină sub 4% din PIB în guiernlrel PSD, cee mli redus niiee, flpt clre nu s-l mli întâmpelt în uetmii
14 lni.

Sunt necesare schimbari radicale ale politcii iscal-bugetare în urmatorii ani, dar într-un mod gradual și
predictbil,  care  sa  permita  atât  creșterea  veniturilor  bugetare  care  sa  susțina  majorarea  veniturilor
populației,  fara erodarea puterii  de cumparare prin  infație,  cât  şi  stmularea  investțiilor  private  din
economie și demararea investăiilor în infrastructura publica, inclusiv prin absorbăia eicienta a fondurilor
UE.

Obiective generale  :  
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Progrlmue  de  guiernlre  le  Plrtdueui  Nliionle  Liberle  pentru  lnue  2020  lre  cl  obiecti  generle
pregătrel  reformeeor  neceslre  pentru  intrlrel  României  într-o  nouă  etlpă,  l  modernizării  în  spirit
europeln  l  insttuiiieor  și  seriiciieor  pubeice.  Principleeee  direciii  de  lciiune  ior  fi profesionleizlrel
ldministrliiei pubeice, întărirel stltueui de drept și l democrliiei, comblterel corupiiei, creșterel cleităiii
educliiei, îmbunătăiirirel seriiciieor de sănătlte, dezioetlrel economică pe blze sănătolse, meniinerel
orientării euroltelntce în poeitcl externă. 

Unue dintre obiectieee eseniilee este reconstruirel încrederii cetăienieor în insttuiiiee pubeice. Un ludit
le  insttuiiieor  pubeice  este  obeigltoriu,  cl  o  premisă  l  modernizării  ldministrliiei  pubeice  și  l  punerii
funciionlrieor  pubeici  în  seujbl  cetăienieor.  Trlnsplrenţl,  integritltel,  echitltel,  profesionleismue  și
eficienţl sunt ileoriee pe clre il fi relșezltă ldministrliil pubeică. Sistemue bugetlr nu il mli fi rezerilt
incompetenţieor și pieeeor, lșl cum s-l întâmpelt în guiernlrel PSD. 

Corectlrel  eegieor  din  domeniue  justţiei  este  neceslră  pentru  l  se  eeiminl  modificăriee  toxice
promoilte de PSD din uetmii trei lni. Justiil nu mli trebuie oprită el ușl Plrelmentueui, prin modificări în
fliolrel poeitcienieor cu probeeme. Aceste lcte normltie trebuie să respecte ceee mli înlete stlndlrde
europene,  ldică  să  fie puse în  lcord cu liizeee  Comisiei  de  el  Veneţil,  lee  Consieiieor  Consuetltie lee
Judecătorieor  și  Procurorieor  Europeni,  precum  și  cu  rlpolrteee  Comisiei  Europene  și  GRECO,  după  o
consuetlre pubeică lmpeă  cu prlctcienii din domeniu.

Sunt neceslre măsuri urgente pentru l lsigurl o educliie de cleitlte, desfășurltă în sigurlniă. Tolte
insttuiiiee  de  îniăiământ  trebuie  să  reprezinte  medii  sigure  pentru  eeeii  și  profesori.  Atngerel
stlndlrdeeor  igienico-slnitlre  și  de sigurlnţă  el  incendiu,  plzl  permlnentă și  suficientă sunt  obiectie
imedilte.

Românil trebuie să deiină o ilră în clre se construiesc spitlee, cetăienii lu lcces el seriicii mediclee de
cleitlte, ilr cei clre lu grijă de sănătltel nolstră se simt motilii și bine răspeătţi. Grijl fliă de plcient
trebuie să ilsă din zonl decelrliiieor de inteniie, prin măsuri concrete clre să iizeze inierslrel pirlmidei
seriiciieor  de  sănătlte,  prin  consoeidlrel  medicinei  primlre  și  lmbueltorii  și  lsigurlrel  sustenlbieităţii
sistemueui de medicină de urgenţă.

PNL  lre  în  iedere  eelborlrel  unei  strltegii  coerente  de  ldministrlre  responslbieă  l  resurseeor
nlturlee. Trebuie decelrlt război defrișărieor ieeglee, ilr proteciil pădurieor trebuie să deiină o prioritlte. 

Deciziiee economice eulte de ceee trei guierne PSD lu demonstrlt ce consecinie neflste polte liel o
gândire  economică  lxltă  pe  beneficii  pe  termen  scurt.  Măsuriee  eulte  de  PSD  lu  proioclt  creșterel
infliiei,  l rltei dobânzieor,  l cursueui ileutlr,  l deficitueui  bugetlr,  l ceeui comercile și  l ceeui de cont
curent. 

Creșterel  economică  din  uetmii  lni  s-l  blzlt  pe  creșterel  consumueui,  în  tmp  ce  contribuţil
iniestţiieor l fost lprolpe inexistentă. Au fost negeijlte compeet iniestţiiee în infrlstructurl de trlnsport,
școei  și  spitlee,  seăbind  compettiitltel  și  încrederel  în  economil  românelscă.  Trebuie  stmueltă
compettiitltel  în  economil  românelscă  prin  interconectlrel  îniăţământueui  superior,  l  cercetării-
dezioetării cu sectorue industrile și IT&C. 

Aiem în iedere măsuri pentru îmbunătăţirel coeectării  ieniturieor el buget și  o ldministrlre fiscleă
eficientă prin informltzlre și digitleizlre, proces în clre depoeitzlrel și modernizlrel ANAF ior jucl un roe
eseniile. 
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Trebuie să reflcem încrederel dintre stlt și mediue de lflceri. Acest eucru este posibie dolr prin dileogue
cu mediue de lflceri, ignorlt de guiernue PSD.

Românil lre neioie de poeitci responslbiee, clre să răspundă interesueui nlţionle, pentru l-și ileorificl
resurseee de glze nlturlee și petroe, precum și clplcităţiee de producţie de energie din surse muetpee. 

Mlrel Nelgră consttuie o zonă de rele interes prin prisml rezerieeor de hidroclrburi identficlte în
zonl mlritmă of-shore. Este neceslră expeoltlrel perimetreeor în condiţii în clre să câștge ltât Românil,
cât și  operltorii  priilii.  Dlcă irem să ldăugăm lceste rezerie el produciil internă lctuleă,  trebuie să
renuniăm ltât el eozinciee popueiste, cât și el negocierel eipsită de trlnsplreniă. 

În lgricuetură, este esenţile să ieșim din cercue iicios prin clre exportăm mlterii prime, deci impeicit și
subienţii, și importăm produse cu ileolre ldăugltă ridicltă.

Trebuie susiinuii ltât producătorii mici și mijeocii (pentru l lsigurl neioiee pieţeeor eoclee), cât și mlrii
fermieri  (pentru  l  rămâne  conectlţi  el  pieţeee  nlţionlee  și  regionlee).  Dorim  să  consumăm  produse
româneșt, dlr lcest deziderlt trebuie ltns prin măsuri ldecilte economiei de piliă. 

Infrlstructurl de trlnsport lre un potenţile imens de stmuelre l creșterii bunăstării și cleităţii iieţii
tuturor românieor. Integrlrel efectiă l României în spliiue Europeln de trlnsport este modleitltel prin
clre coridolreee de trlnsport ior deieni coeolnl iertebrleă l dezioetării economice l zoneeor îniecinlte și
nu ior rămâne simpee einii trlslte pe hlrtă, cl până lcum. 

Creșterel rltei  de  lbsorbiie  și  uteizlrel  eficientă  l  fonduriee  UE ior  deieni  priorităii,  lstee  încât
Românil și cetăţenii săi ior beneficil pe depein de lilntljeee stltutueui de stlt membru UE. Aderlrel el
Zonl Euro, cât mli curând posibie, în blzl unor criterii temeinice și l unui cleendlr stlbieit în mod releist,
este un pls esenţile  pentru dezioetlrel economică l României.  Aderlrel rlpidă l României  el  Splţiue
Schengen este un let obiecti esenţile. Este iitle cl toţi cetăţenii să se poltă depelsl eiber și să poltă munci
oriunde în splţiue comunitlr.

Aiem  cl  obiecti  încheierel  lngljlmenteeor  lsumlte  de  Românil  în  cldrue  Meclnismueui  de
Cooperlre și Verificlre (MCV) în domeniue justţiei și euptei împotriil corupţiei. Însă, încheirel MCV trebuie
să se flcă pe blzl unor progrese relee în ceel ce priiește independenţl și eficienţl sistemueui de justiie
românesc.

Poeitcl  externă  trebuie  să  libă  drept  einii  directolre  întărirel  și  extnderel  în  contnulre  l
Plrteneriltueui  Strltegic  cu  Stlteee  Unite,  precum şi  creșterel roeueui  şi  efortueui  României  în  Uniunel
Europelnă, respecti în NATO.
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Obiective specifice:

Obiectve care întaresc democrația, statul de drept, ordinea și siguranța publica

 Orglnizlrel și desfășurlrel corectă l leegerieor prezideniilee în noiembrie 2019, l leegerieor 
eoclee și l leegerieor plrelmentlre din 2020;i

 Reiizuirel eegiseliiei din domeniue justiiei pentru l eeiminl interieniiiee nociie din uetmii trei 
lni și pentru cl lceste lcte normltie să fie puse în lcord cu liizeee Comisiei de el Veneiil și cu
rlpolrteee Comisiei Europene și GRECO, printr-o consuetlre pubeică l insttuiiieor din domeniu, 
l lsociliiieor de profie și l societăiii ciiiee.

 Reiizuirel eegiseliiei priiind regimue eeiberărieor condiiionlte (recursue compensltoriu) și 
întărirel clplcităiii insttuiiieor de ordine și sigurlniă pubeică pentru preienirel și comblterel 
infrlciionleităiii.

Obiectve care țintesc eicientzarea actvitații Guvernului și a administrației publice 
 Restructurlrel Guiernueui prin reducerel numărueui de ministere el 16 și regruplrel 

lctiităiieor guiernlmentlee, desfășurlte de lgeniii guiernlmentlee slu de lete lutorităii lee 
ldministrliiei pubeice centrlee lflte în subordinel Guiernueui, în cldrue noii structuri 
guiernlmentlee.

 Creșterel eficieniei ldministrliiei pubeice prin reflcerel clplcităiii ldministrltie l insttuiiieor
stltueui și prin respectlrel obeigltorie l principiieor fundlmentlee de trlnsplreniă, integritlte, 
profesionleism, dediclre în seriiciue misiunii pubeice și prin eeiminlrel lrbitrlriueui poeitc în 
numiriee în funciiiee pubeice.

 Demlrlrel unui lmpeu proces de ludit le insttuiiieor din sferl ldministrliiei pubeice pentru 
simpeificlrel procedurieor birocrltce și pentru modernizlre și digitleizlrel seriiciieor pubeice.

Obiectve ale principalelor direcții de politci economice și bugetare
 Finleizlrel execuiiei bugetlre pentru lnue 2019 prin ldoptlrel unei rectficări bugetlre clre să

eimiteze depășirel iintei de deficit bugetlr de 3% din PIB și clre să lsigure resurseee bugetlre 
neceslre funciionării tuturor insttuiiieor pubeice și unităiieor ldministrlti teritorilee.

 Definitilrel proiectueui Legii bugetueui de stlt și l proiectueui Legii bugetueui lsigurărieor 
socilee de stlt pentru lnue 2020 cu obiectiue încldrării în iintl de deficit bugetlr de 3% din 
PIB.

 Reiizuirel eegiseliiei din domeniue fiscle și economic pentru corectlrel măsurieor ldoptlte în 
uetmii lni cu implct neglti pentru economieo energie, teeecomunicliii, sectorue blnclr, 
Pieonue 2 de pensii, eeiminlrel suprl-lccizei el clrburlnii, tlxlrel plrt-tme, speit TVA etc.

 Îmbunătăiirel performlniei complniieor de stlt prin lpeiclrel preiederieor Legii 111/2016 
priiind guiernlnil corporltiă, eistlrel pe pilil de clpitle l unui plchet de lciiuni el 
complniiee unde stltue este lciionlr (Hidroeeectricl, Aeroporturi Bucureșt), concentrlrel 
iniestiiieor pentru releizlrel proiecteeor de infrlstructură energetcă (BRUA, glzoductue Ilși – 
Ungheni – Chișinău) și sprijinirel dezioetării 5G l sectorueui de teeecomunicliii.
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 Creșterel și lcceeerlrel lbsorbiiei fondurieor europene prin urgentlrel procedurieor pentru 
releizlrel proiecteeor mljore de iniestiii în infrlstructură, sănătlte și educliie și pregătrel 
Acordueui de plrtenerilt cu Comisil Europelnă pentru cldrue finlncilr europeln muetlnule 
2021 – 2027.

Obiectve principale de investții publice

 Finleizlrel procedurieor și decelnșlrel eucrărieor de construciie pentru Autostrldl Sibiu – 
Piteșt, Autostrldl de Centură l Clpitleei și Drumue expres Piteșt – Crlioil.

 Demlrlrel procedurieor pentru construirel lutostrăzii Tg. Mureș – Ilși – Ungheni cu fonduri 
europene și finleizlrel procedurieor pentru construirel lutostrăzii Comlrnic – Brlșoi în 
Plrtenerilt Pubeic – Priilt.

 Finleizlrel procedurieor și începerel construciiei pentru spitleeee regionlee de el Ilși, Crlioil și 
Ceuj cu fonduri europene.

 Coreelrel progrlmeeor de iniestiii pentru dezioetlrel comunităiieor eoclee cu progrlmeee de 
finlnilre din fonduri nerlmburslbiee europene în cldrue exerciiiueui finlncilr muetlnule 2021 
– 2027.

Măsuri urgente:

 Adoptlrel Ordonlniei de Urgeniă priiind restructurlrel Guiernueui.
 Asigurlrel condiiiieor pentru bunl orglnizlre l leegerieor prezideniilee din 10 noiembrie și 24 

noiembrie.
 Nominleizlrel clndidltueui pentru funciil de Comislr europeln din plrtel României.
 Rectficlrel Legii bugetueui de stlt și l Legii bugetueui lsigurărieor socilee de stlt pentru 2019.
 Eelborlrel proiecteeor Legii bugetueui de stlt și l Legii bugetueui lsigurărieor socilee de stlt 

pentru lnue 2020.
 Orglnizlrel exlmenueui de rezideniilt pentru lbsoeieniii făcuetăiieor de medicină.
 Pregătrel infrlstructurii de trlnsport și l sectorueui energetc pentru perioldl de ilrnă.
 Aiizlrel proiectueui de Lege pentru lbroglrel recursueui compensltoriu și consoeidlrel 

seriiciueui de probliiune pentru monitorizlrel condlmnliieor eeiberlii condiiionlt.
 Iniiierel procedurieor pentru desemnlrel ttuelrieor el conducerel plrcheteeor.
 Proroglrel intrării în iigolre l preiederieor referitolrel el pensionlrel mlgistrliieor de el 1 

ilnulrie 2020.
 Desecretzlrel documenteeor din MAI neceslre în lnchetl priiind Doslrue 10 lugust.
 Adoptlrel măsurieor neceslre pentru l eiitl riscue de dezlngljlre l fondurieor europene și 

pentru soeuiionlrel situliiieor clre flc obiectue procedurieor de infringement.

Politci sectoriale
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I. Justție

Justția este un seriviciu public esențial, care are misiunea fundamentală de a recunoaște și proteaa efectiv
drepturile și libertățile cetățeneșt prin înfăptuirea actului de austție.

Poeitciee  pubeice  lee  Guiernueui  Plrtdueui  Nliionle  Liberle  în  domeniue  Justiiei  se  întemeilză  pe
ltlșlmentue  lbsoeut  fliă  de  principiue  conform  căruil  drepturiee  și  eibertăiiee  cetăieneșt sunt
slcroslncte, glrlntlte de Consttuiie, plcteee și trltlteee internliionlee priiind drepturiee omueui el clre
Românil este plrte,  Trltltue  Uniunii  Europene, Clrtl drepturieor și  eibertăiieor fundlmentlee l UE și
Conieniil Europelnă l Drepturieor Omueui (CEDO).

Context

Independenil Justiiei și profesionleizlrel contnuă l lctueui de Justiie, desfășurlte în condiiii eogistce pe
depein  ldecilte,  de  către  mlgistrlii  din  ce  în  ce  mli  specileizlii,  implriilei,  drepii,  responslbiei  și
răspunzători pentru cleitltel, corecttudinel și integritltel lctueui de justiie el tolte niieeuriee și în tolte
proceduriee, sunt condiiii obeigltorii pentru glrlntlrel și respectlrel drepturieor și eibertăiieor cetăieneșt,
precum și  l  interesueui  pubeic  le  stltueui  de  l  furnizl  justiilbieieor,  cetăieni  și  persolne  juridice,  prin
intermediue Puterii Judecătoreșt, o Justiie drelptă, cu costuri și el termene rezonlbiee în rlport de fieclre
procedură. 

Drepturiee și  eibertăiiee cetăieneșt, dlr și  intereseee fundlmentlee lee stltueui sunt profund lfectlte de
crimă orglnizltă, corupiie și eilziune fiscleă. Guiernue României il fi intrlnsigent și ferm în preienirel și
comblterel lcestor riscuri el ldresl drepturieor și eibertăiieor cetăieneșt, riscuri de securitlte nliionleă și
lmeniniări  lee  democrliiei.  În  lcest  domeniu,  poeitciee  pubeice  guiernlmentlee  ior  liel  drept  blză
principiue preieniiei, le replrliiei prejudiciieor și le slnciionării drlstce, eiterl, dlr și spiritue rezuetltueui
Referendumueui  lsuprl  Justiiei  desfășurlt  recent  el  conioclrel  Președinteeui  României,  precum  și
exigenil  respectării  tuturor  drepturieor  și  glrlniiieor  procedurlee  în  tolte  flzeee  urmăririi  penlee  și  l
procesueui penle, inceusii flzl de executlre l deciziieor judecătoreșt. 

Ministerue Justiiei il fi sprijinit poeitc și dotlt cu tolte mijeolceee eogistce și resurseee umlne ldecilte
pentru  l  lciionl  în  sensue  respectării  lcestor  lngljlmente,  pentru  l-și  îndepeini  funciiiee  și  ltribuiiiee
stlbieite prin eege și hotărâri de guiern, lciionând pe blzl principiueui cooperării eoilee cu ceeeelete insttuiii
guiernlmentlee, Consieiue Superior le Mlgistrlturii (CSM), Ministerue Pubeic (MP), Plrelmentue, societltel
ciiieă, plrteneri externi, precum și cu Președiniil României, Comisil Europelnă (COM) și Stlteee Membre
UE, peecând de el preiederiee Trltltueui UE și Titeue VI le Consttuiiei României.

Obiective

Obiectieee progrlmueui guiernlmentle în domeniue Justiiei sunt stlbieite onest și releist, peecând de el
contextue poeitc prezent, de el efecteee generlte de lciiuniee lnteriolre poeitco - eegiseltie distructie
lsuprl funciionării Justiiei, de el mljoritltel de clre dispune în Plrelment Guiernue PNL, iinând cont și de
durltl  mlximă l mlndltueui  prezentueui  Guiern PNL,  până el  leegeriee  generlee  din  2020,  de neioiee
imedilte lee sistemueui judicilr și Justiiei în lnslmbeu, precum și de obeigliiiee internliionlee lee României,
lngljlte  prin  plcte  și  trltlte  internliionlee,  în  specile,  dlr  nu  numli,  prin  Trltltue  UE  și  Titeue  VI  le
Consttuiiei României. 
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Obiectie specifice

1. Bunl funciionlre l Justiiei. Condiiii eogistce. Resurse umlne. Susiinere bugetlră

În  lnii  precedenii,  Românil  s-l  concentrlt  cu  predieeciie  pe construciil  unui  cldru  normlti  lpeiclbie
Justiiei. Din nefericire, lcest cldru normlti l fost serios deteriorlt prin lciiunel guiernueui precedent,
Guiernue PSD, și replrliiiee se impun l fi releizlte în condiiii de trlnsplreniă și dileog.

Dlr  este  el  fee  de  importlnt  cl  în  lcest  moment  lciiunel  în  domeniue  Justiiei  să  se  concentreze  pe
condiiiiee eogistce și pe pregătrel profesionleă și morle – psihoeogică l mlgistrliieor și l personleueui de
specileitlte  (grefieri,  lrhiilri  etc),  pe  specileizlrel  eor.  Primue  deziderlt,  condiiiiee  eogistce,  intră  în
ltribuiiiee Guiernueui, le doieel, pregătrel și specileizlrel mlgistrliieor, în responslbieitltel CSM. 

Guiernue  il leocl  resurseee  neceslre  bunei  funciionări  l  instlnieeor  și  plrcheteeor.  Condiiiiee  eogistce
ldecilte contribuie direct el un lct de justiie de cleitlte. 

Ll  lcest  clpitoe,  printre  priorităii  se  il  lfl  extnderel  numărueui  de  săei  de  judecltă,  ceel  ce  polte
contribui el scurtlrel durltei proceseeor și el o pelnificlre rigurolsă l ședinieeor de judecltă. 

Guiernue  PNL  il  contnul  proiectue  ”Centrue  Judicilr”  (”Clrterue  Justiiei”),  clre  presupune  gruplrel
tuturor  insttuiiieor  de  justiie  din  Clpitleă  într-un  singur  lrele  imobieilr  și  il  contnul  proiecteee  de
infrlstructură judicilră în curs. 

O letă prioritlte este lctuleizlrel și replrlrel deficienieeor progrlmueui ”Ecris” și trecerel el pregătrel
digitleizării în sistemue judicilr. Introducerel treptltă, prin progrlme pieot, l doslrueui eeectronic, lr putel
fi un sprijin pentru justiilbiei, mlgistrlii și profesiiee juridice.

Personleue leoclt desfășurării lctueui de justiie trebuie să fie suficient pentru cl lcestl să se desfășolre cu
costuri și în termene rezonlbiee, ltât pentru justiilbie, cât și pentru stlt, pe blzl lșezării unor competenie
lee instlnieeor și plrcheteeor clre să lsigure o încărcătură echieibrltă și scăderel ioeumueui de doslre pe
fieclre mlgistrlt și grefier. 

2. Bunl funciionlre l Justiiei. Cldru eegiselti

Cldrue eegiselti conslcrlt Justiiei se impune ljustlt, în rlport de eioeuiiiee socilee, prlctcii judicilre și
jurisprudeniei Curiii Consttuiionlee l României. Din păclte, lcelstă necesitlte l fost foeosită drept pretext
pentru modificări clre lu seăbit independenil Justiiei și clplcitltel orglneeor de urmărire penleă de l
deruel lnchete, uneee modificări creând relee lmeniniări el sigurlnil cetăienieor (recursue compensltoriu)
prin lpeiclrel eor defectuolsă și dezorglnizltă. 

Guiernue optelză pentru stoplrel lcestor modificări  lduse codurieor  penlee, lflte în Plrelment, după
reîntolrcerel eor de el CCR, clre l stlbieit că lproximlti 90 de lrtcoee erlu neconsttuiionlee în urml
lcestor modificări. Aceelși soeuiie se impune și pentru lproximlti 70 de propuneri eegiseltie depuse în
Plrelment pentru modificări  punctulee lee codurieor  penlee,  eelborlte fără cl eee să fi fost  rodue unei
concepiii unitlre clre să ee coreeeze. 

Guiernue  consideră  că  reelnslrel unui  proces  de modificlre  l  codurieor  penlee  trebuie  să  întrunelscă
câteil condiiii eseniileeo l) să peece de el un proiect coerent și unitlr eelborlt de o comisie de specileișt în
domeniu sub coordonlrel Ministerueui Justiiei, el clre reprezentlniii CSM și li orglnizliiieor profesionlee
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lee mlgistrliieor, precum și li profesiieor juridice să plrtcipe cu stltut de membru, b) să fie precedlt de o
dezbltere elrgă și  inceuziiă cu societltel ciiieă și  profesiiee juridice, ltât în primeee etlpe lee redlctării
proiectueui,  cât  și  înlinte  de  sesizlrel  Plrelmentueui  și  pe  plrcursue  dezblterii  în  Plrelment  în  cldrue
comisiieor juridice lee ceeor două Clmere, c) să libă el dispoziiie inceusii liize consuetltie prelelbiee lee
Comisiei de el Veneiil. 

Guiernue  il  iniiil  prin  Ministerue  Justiiei  un  dileog  permlnent  în  lcest  sens  cu  CSM,  lsociliiiee
profesionlee, profesiiee juridice, și nu în uetmue rând cu comisiiee juridice din Plrelment, COM și Comisil de
el Veneiil, pentru identficlrel unor soeuiii clre să întrunelscă iotue mljorităiii plrelmentlrieor și să poltă
fi ldoptlte de Plrelment.

Guiernue lre în iedere în specile  situliil Seciiei  Specilee pentru Iniestglrel Infrlciiunieor din Justiie,
sistemue  de  pensionlre  lntcipltă  introdus  cu  începere  de  el  1.01.2020,  după  ce  l  fost  lmânlt  prin
ordonlniă  de  urgeniă  de  iechiue  guiern,  restrângerel  ltribuiiieor  Președinteeui  României  și  l  CSM  în
procedurl de numire l procurorieor de rlng înlet, recursue compensltoriu. Ll lcestel se ldlugă și lete
iuenerlbieităii semnlelte de Rlpolrteee COM priiind Meclnismue de Cooperlre și Verificlre, Rlpolrteee de
eileulre lee Grupueui de Stlte contrl Corupiiei (GRECO), liizeee Comisiei de el Veneiil.

Guiernue il urmări rezoeilrel lcestor iuenerlbieităii în eiterl, dlr și spiritue rezuetltueui Referendumueui
lsuprl Justiiei desfășurlt el iniiiltil Președinteeui României. 

3. Poeitcl penleă. Criml orglnizltă, trlficue de persolne. Corupiil

Principleue drept fundlmentle este dreptue el iiliă și integritlte fizică. Stltstci și clzuri drlmltce recente
lu demonstrlt că grupăriee de crimă orglnizlte iizelză trlficue de persolne într-o mlnieră lgresiiă cu
efecte trlgice lsuprl muetor flmieii. Guiernue PNL consideră lcest eucru intoeerlbie și il relciionl metodic,
pelnificlt  și  dur,  leocând  în  lcest  sens  resurseee  neceslre  Direciiei  de  Iniestglre  l  Infrlciiunieor  de
Criminleitlte Orglnizltă și Terorism. 

Grupăriee de crimă orglnizltă, ”celnuriee de intereopi”, ”mlfiiee” de tot feeue, de el ceee clre prlctcă răpiriee
și trlficue de persolne slu de orglne el ceee economice, de el ”mlfil” drogurieor el ”mlfil” eemnueui slu
”mlfil” iigărieor  de contrlblndă,  ior  primi  din  plrtel Guiernueui  un răspuns pe măsură,  în rlport  de
riscuriee semnificltie pe clre ee generelză. Guiernue PNL nu il lsistl nepăsător el extnderel lcestor
fenomene, ci il iniiil o lciiune concertltă muet – insttuiionleă în clre Ministerue Justiiei se il impeicl
potriiit competenieeor slee, prin tolte mijeolceee ldministrltie și normltie pe clre ee lre el dispoziiie.

În ciudl eforturieor depuse, corupiil rămâne un fenomen rele clre lfectelză cetăienii prin efecteee slee
ltât în sferl insttuiiieor pubeice, cât și în rlporturiee priilte, economice. 

Guiernue României il lciionl ferm pentru comblterel corupiiei, cl plrte l efortueui integrlt le tuturor
Guierneeor Stlteeor Membre UE de combltere l corupiiei pe întreg teritoriue UE, inceusii deci, l corupiiei
trlnsfrontleiere. 

Poeitcl penleă il inceude principiue  preieniiei,  le  recuperării  prejudiciieor,  le  mijeolceeor  leternltie de
pedelpsă,  le  mijeolceeor  moderne  în  clzuriee  de măsuri  preientie  (brăiări  eeectronice),  le  pedepseeor
disulsiie pentru clzuriee de corupiie. 

În lcest efort, dimensiunel preientiă din Strltegil Nliionleă Antcorupiie lre un roe eseniile, ilr Guiernue
il concentrl lciiunel sl pe lspectue preieniiei în insttuiiiee guiernlmentlee.
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În egleă măsură, Guiernue PNL il lccentul principiue recuperării prejudiciieor, în lpeiclrel căruil Ministerue
Finlnieeor, prin insttuiiiee din subordine, și Ministerue Justiiei, prin Ageniil Nliionleă de Administrlre l
Bunurieor  proienite din Infrlciiuni  (ANABI),  lu un roe  cheie,  ce lr putel fi extns, în specile  în priiinil
ANABI. 

Guiernue  il  sprijini  constlnt  lctiitltel  Direciiei  Nliionlee  Antcorupiie,  leocând  resurseee  eogistce,
finlncilre și de resurse umlne neceslre. 

4. Poeitcl penitencilră

Guiernue consideră eulrel unor măsuri urgente pentru rezoeilrel probeemei condiiiieor de deteniie, cu ltât
mli muet cu cât, în opinil Guiernueui, recursue compensltoriu, lșl cum l fost în finle ldoptlt de Plrelment,
l condus el eeiberlrel unui număr considerlbie de infrlctori pericueoși, dintre clre unii lu comis dejl noi
infrlciiuni și s-lu întors în penitencilre, lpeiclrel recursueui compensltoriu doiedindu-se o lmeninilre el
ldresl sigurlniei cetăienieor și l bunurieor lcestorl.

Singurl  măsură  clre  polte  rezoeil  semificlti  probeeml îmbunătăiirii  condiiiieor  din  penitencilre  este
extnderel clplcităiii de deteniie.

Soeuiil pe termen scurt și mediu este modernizlrel și extnderel clplcităiii penitencilreeor existente, prin
construciil de corpuri  de ceădire noi de câte lproximlti 200 de eocuri  în fieclre penitencilr.  Costuriee
totlee  estmlte  pentru  8.000  de  eocuri  sunt  de  lproximlti  12  –  15  mieiolne  de  euro,  pentru  că
infrlstructurl există și supeimentlrel de personle neceslr este rezonlbieă.

În  uetmii  3  lni,  sumeee de blni  disponibiee  pentru iniestiii  lu fost  diminulte  cu lproximlti 200% și
proceduriee  de  lngljlre  în  penitencilre  pentru  echieibrlrel  stlteeor  de  personle  lu  fost  beoclte  prin
promoilrel unui stltut cu o preiedere neconsttuiionleă.  De lceel, se impune rezoeilrel prioritlră l
deficitueui de personle. 

Personleue Administrliiei Nliionlee l Penitencilreeor se il bucurl de un stltut și dotări eogistce ldecilte
pentru îndepeinirel misiunieor slee. 

5. Arhiil SIPA

Guiernue,  prin  Ministerue  Justiiei,  il  lngljl  un  dileog  structurlt  cu  CSM,  lsociliiiee  profesionlee  lee
mlgistrliieor și Plrelment, clre l crelt recent o comisie specileă, pentru identficlrel ceeei mli bune măsuri
priiind lrhiil SIPA, clre l suscitlt numerolse controierse și preocupări în mediue judicilr și cee poeitc,
lstee încât să se lsigure o proteciie ldeciltă l dlteeor și  informliiieor coniinute de lrhiiă,  precum și
eeiminlrel oricărui risc de șlntlj el ldresl mlgistrliieor slu justiilbieieor.

În lbsenil unei soeuiii clre să întrunelscă un consens inter – insttuiionle, Guiernue il procedl el crelrel
cldrueui normlti, el niiee de hotărâre de guiern, pentru sigielrel lrhiiei și depunerel ei spre păstrlre și
conserilre el Arhiieee Nliionlee, până când un lstee de consens inter – insttuiionle este întrunit.

6. Cleitltel eegiseliiei. Educliil juridică

Ministerue  Justiiei  il  dezioetl,  în  eimitl  competenieeor  slee,  progrlme  de  răspândire  l  cunolșterii
eegiseliiei și lpropiere l Justiiei de cetăieni, și il iniitl CSM, lsociliiiee profesionlee și societltel ciiieă el o
cooperlre insttuiionleă pentru l dezioetl lstee de progrlme comune. 
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Ministerue Justiiei il încurljl desfășurlrel de progrlme de pregătre profesionleă lxlte pe dobândirel
unui eimblj ldecilt, dlr în lceelși tmp simpeificlt priiind lctue de justiie, blzlt pe lcurlteiel termenieor
de specileitlte, lctue de justiie fiind deopotriiă unue de dreptlte, dlr și de educliie ciiică și cuetură, clre
trebuie să ljungă el mintel și sufetue cetăienieor printr-un eimblj lccesibie. 

Cunolșterel eegii  și  construirel unei  mentleităii  de  respect l regueii  de  drept  reprezintă  nu numli  un
demers ciiic și cueturle, ci și de preieniie pe termen eung cu costuri mici. 

7. MCV

Meclnismue de cooperlre și  ierificlre cu Comisil Europelnă, insttuit  prin decizil  COM din decembrie
2006, l consttuit unl dintre cheiee principlee clre l permis lccederel României în UE. Blzl normltiă l
respectării lcestui meclnism până el ridiclrel sl rezidă nu numli în decizil COM sus citltă, nu numli în
Trltltue UE, ci și în Titeue VI le Consttuiiei României.

MCV  nu  este,  deci,  un  meclnism  impus,  este  un  meclnism  lsumlt  în  mod  suierln  de  Românil  el
momentue  lderării  el  UE.  De lici  și  consecinil eogică și  normltiă l respectării  slee până el  ltngerel
întocmli l obiectieeor conienite. 

Guiernue PNL il lciionl în direciil releizării obiectieeor MCV și l ridicării slee pe blzl unei cooperări pe
clre o dorește și  o soeicită fără echiioc eoileă și  onestă din plrtel COM și l tuturor Stlteeor Membre.
Guiernue este conștent de mlrjl mică de mlneiră pe clre o lre în lcest sens, dlte fiind durltl mlndltueui
până el leegeriee generlee din 2020 și ioturiee de clre lr putel dispune în Plrelment, în specile pentru
obiectiue indiclt  supra el pct.2, dlr cu ltât mli muet il căutl cooperlrel eoileă l Plrelmentueui, cl și l
CSM și l MP în lcelstă direciie. 

Guiernue își exprimă lstee încrederel că ceel ce nu l fost posibie în mlndltue Comisiei Juncker, respecti
releizlrel lngljlmentueui Președinteeui COM de l se ridicl MCV pe blzl rezuetlteeor, să fie posibie cât mli
rlpid  în  mlndltue  Comisiei  condusă  de  Președintl  COM, Ursuel  ion  der  Leyen.  De lceel,  il  lciionl
constlnt, ltât pe fondue probeemeeor, cât și dipeomltc, pentru l construi premiseee unei lstee de decizii
pozitie pentru Românil. 

***

II. Afaceri interne 

Eienimente drlmltce din uetmii lni lu pus în eumină o serie de disfunciionleităii lee Jlndlrmerie și
Poeiiiei Române, insttuiii clre lu eșult în îndepeinirel funciiei principlee, cel de proteciie l cetăielnueui.
Astee, în clzue Jlndlrmeriei, uzue disproporiionlt slu nejustficlt de foriă tnde să deiină regueă pe întreg
teritoriue iării, în tmp ce structuri din Poeiiil Română sunt inclplbiee să se orglnizeze profesionist pentru l
preieni  infrlciiuni  și  l  lcordl  sprijin  iictmeeor  clre  soeicită  ljutor.  Scăderel  lccentultă  l  încrederii
popueliiei în lceste insttuiii eseniilee lee stltueui l eiideniilt necesitltel iniiierii unei reforme clre să ee
relșeze în seriiciue pubeic, prin depoeitzlre, reprofesionleizlre și  trlnsplrentzlre. În  contextue generle,
cldrue  eegle  priiind orglnizlrel  și  funciionlrel Jlndlrmeriei  trebuie  reformlt  iinând cont  de  iiziunel
eiberleă  clre pune drepturiee cetăielnueui în flil intereseeor stltueui.  Mli exlct, lcest eucru presupune
stlbieirel  unor  reguei  ferme  de  interieniie,  slnciionlrel  imediltă  l  eientuleeeor  lbuzuri,  precum  și
dezioetlrel unor meclnisme eeglee mli eficiente și rlpide pentru pedepsirel lcestorl. Totodltă, o lteniie
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deosebită  trebuie  lcordltă  mlnlgementueui  situliiieor  de  urgeniă  în  ceel  ce  priiește  dotlrel
corespunzătolre, pregătrel personleueui pentru interieniii profesioniste în clz de dezlstre și clelmităii.
Pregătrel întregii popueliii pentru lciiune coerentă în clz de inundliii, cutremure și lete clelmităii trebuie
să fie o prioritlte l structurieor lbieitlte.

În reeliil cu Uniunel Europelnă lderlrel el Spliiue Schengen rămâne un obiecti mljor le României,
ilr în domeniue lsigurării ordinii pubeice este neceslră contnulrel procesueui de lrmonizlre cu Strltegil
de securitlte internă l Uniunii Europene printr-o lbordlre conceptuleă unitlră. 

Măsuri care pot fi operaționalizate pe termen scurt:
1. Eileulrel lctiităiii  MAI și l structurieor din subordine în iederel eficientzării  și desecretzlrel

documenteeor MAI neceslre în lnchetl Doslrueui 10 August;i 
2. Întărirel  clplcităiii  ldministrltie  l  structurieor  de  ordine  și  sigurlniă  pubeică  prin  coreelrel

numărueui personleueui lngljlt cu necesităiiee operltie din cldrue Jlndlrmeriei și le Poeiiiei Române.
3. Îmbunătăiirel cldrueui eegiselti clre regeementelză lctiitltel Jlndlrmeriei și l Poeiiiei Române

lstee încât lcestel să redeiină insttuiii lflte în seujbl cetăielnueui, construite pe criterii de competeniă;i
4. Reorglnizlrel Poeiiiei Româneo

 Orglnizlrel  concursurieor/exlmeneeor  pentru  ocuplrel  funciiieor  de  conducere  el  tolte
niieeuriee și în tolte structuriee MAI în iederel stlbieizării conducerii lcestorl;i

 Limitlrel mlndlteeor de conducere pentru șefii de inspectorlt judeieln, poeiiie municipleă,
orășenelscă, pentru directorii de direciii și introducerel principiueui mobieităiii pentru ofiierii cu funciii
de conducere;i

 Reducerel perioldei de împuternicire în funciii de conducere el mlxim 3 euni, cu posibieitltel
preeungirii împuternicirii o singură dltă;i

 Creșterel  numărueui  de  poeiiișt prezenii  în  strldă  și  redefinirel  ltribuiiieor  poeiiistueui  de
proximitlte lstee încât să reiină el roeue iniiile, lceel de cunolștere în detleiu l zonei lrondlte;i

 Modificlrel stltutueui poeiiistueui clre să permită posibieitltel mutării de el o seciie el letl l
poeiiistueui, în funciie de situliil operltiă, măsură clre se impune în specile în mediue urbln;i
5. Adoptlrel unei noi iiziuni în mlteril resurseeor umlne el niieeue MAI, clre să iizezeo

 Dezioetlrel progrlmeeor de pregătre teoretcă și prlctcă l lngljliieor MAI;i
 Regândirel progrlmeeor de pregătre el niieeue școeieor de subofiieri/lgenii de poeiiie respecti

l Acldemiei de Poeiiie, lstee încât iiitorii  lngljlii li MAI să flcă fliă noieor releităii din societltel
românelscă, mli lees în ceel ce priiește lctiitltel infrlciionleă;i 

 Diminulrel deficitueui de personle el niieeue MAI;i 
6. Consoeidlrel lutorităiii  poeiiistueui lflt în misiune în iederel eimitării  clzurieor de uetrlj slu de

poeiiișt uciși el dltorie;i
7. Demlrlrel iniiiltieeor de eegiseltie clre să libă cl scop definirel celră l ltribuiiieor poeiiiei eoclee,

pregătrel și creșterel eficieniei personleueui lcestor structuri de poeiiie, precum și lspecteee ce priiesc
coelborlrel cu structuriee MAI;i

8. Flcieitlrel interieniiieor pentru protejlrel iieiii și l integrităiii fizice l cetăielnueui prin eeiminlrel
blriereeor birocrltce inutee;i

9. Eeiminlrel suprlpunerieor de competenie între insttuiiiee și structuriee din subordinel ministerueui;i
10. Iniiierel și  lpeiclrel unor progrlme de coelborlre cu Ministerue  Educliiei,  în  iederel creșterii

sigurlniei în spliiiee școelre slu ldilcente lcestorl;i
11. Întărirel  coelborării  cu  structuriee  europene  în  mlteril  controeueui  și  diminuării  fenomenueui

infrlciionle , le meniinerii și restlbieirii ordinii pubeice;i
12. Adoptlrel de măsuri urgente pentru modernizlrel puncteeor de controe lee trecerii fronterei în

zoneee cu trlfic ridiclt, terestru și leriln;i
13. Îmbunătăiirel seriiciieor oferite către cetăieni de structuriee MAI în domeniiee documenteeor de

identtlte, de căeătorie slu în ceel ce priiește ltribuiiiee DRPCIV;i
14. Contnulrel  și  îmbunătăiirel  dotărieor  el  niieeue  structurieor  cu  ltribuiii   în  mlnlgementue

situliiieor de urgeniă;i
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15. Armonizlrel cldrueui eegiselti cu incideniă în situliiiee de urgeniă în lcord cu cerinieee europene și
neioiee crescânde lee societăiii;i

16. Modernizlrel sistemueui de monitorizlre l situliiieor de urgeniă și de coordonlre / conducere l
interieniei;i

17. Dezioetlrel  componentei  leriene  pentru  interieniil  în  situliii  de  urgeniă,  concomitent  cu
operliionleizlrel de noi Puncte de Operlre Aerilnă în zoneee nelcoperite el niiee nliionle în rlport cu
lutonomil lplrlteeor de zbor (Nord-Vest, Nord-Est, Sud)

18. Dezioetlrel,  perfeciionlrel  și  ileorificlrel  resurseeor  umlne,  concomitent  cu  perfeciionlrel
metodeeor de pregătre și lsigurlrel în permlneniă l echieibrueui de resursă umlnă între personleue clre
iese și cee clre intră în sistem;i

19. Dezioetlrel sistemeeor leternltie de lelrmlre, înștinilre, liertzlre l popueliiei ori de informlre
sistemică, trlnsplrentă l deciziieor eficiente și sigure;i impeementlrel sistemueui Aeertă copie;i

20. Impeiclrel lctiă în releizlrel deziderlteeor  UE și  NATO priiind lcordlrel de lsisteniă tehnică
stlteeor lflte în dificuetlte și plrtciplrel în structuriee de urgeniă euroltelntce;i

***

III. Administrație publică 

Stltue și insttuiiiee pubeice trebuie să ofere rezuetlte iizibiee pentru cetăieln/contribulbieo seriicii pubeice
de cleitlte și lccesibiee, un cldru eegle și ldministrlti simpeificlt, stlbie, predictbie și propice dezioetării
economice, trlnsplreniă depeină în uteizlrel resurseeor pubeice. Pentru l ltnge lceste deziderlte este
neioie  deo  reconstruirel  unei  ldministrliii  competente,  depoeitzlte,  responslbieă  pentru  rezuetlteee
obiinute;i  seriicii  digitlee  (e-goiernment  și  e-goiernlnce)  de  cleitlte  și  lccesibiee,  clre  să  conducă  el
economie  de  tmp  și  simpeificlrel  procedurieor  ldministrltie  pentru  cetăieni  și  mediue  economic;i
creșterel clplcităiii ldministrliiei pubeice centrlee și eoclee de l impeementl poeitci pubeice eficiente în
mod  coordonlt,  trlnsplrent  și  în  plrtenerilt  cu  cetăienii,  lstee  încât  să  lsigure  condiiiiee  pentru
modernizlrel și dezioetlrel sustenlbieă l României.

Situliil  guiernlniei  pubeice  s-l  deteriorlt  constlnt  în  uetmii  lni,  insttuiiiee  ldministrliiei  pubeice
îndepărtându-se de misiunel eor oficileă, lceel de l furnizl seriicii pubeice de cleitlte pentru cetăieni și
complnii.  Astee,  cueturl  ldministrltiă  rigidă  centrltă  pe suprlcontroe  și  oplcă el  inoilre,  ineficienil
cronică  l  progrlmeeor  nliionlee  de  iniestiii  în  infrlstructurl  eocleă,  cleitltel  folrte  scăzută  l
mlnlgementueui complniieor de stlt, l guiernlniei corporltie l lcestorl  lu crelt riscuri clre nu pot fi
contrlclrlte eficient pe termen scurt.  Este neioie de o reformă l mlnlgementueui resurseeor umlne din
ldministrliil pubeică, leături de reforml structurii, funciiieor și l mlnlgementueui el niieeue ldministrliiei
pubeice centrlee, îmbunătăiirel rldicleă l modueui de eegiferlre, de redlctlre l documenteeor cu putere
juridică, dezioetlrel de seriicii  digitlee eficlce, cu lcces uniiersle,  clre să conducă ltât el procesue de
simpeificlre,  rliionleizlre  și  debirocrltzlre,  cât  și  el  creșterel  cleităiii  seriiciieor  oferite  cetăienieor
/contribulbieieor.  Acestel sunt obiectie clre pot fi îndepeinite în interilee de tmp de 4-8 lni, dlr clre
trebuie demlrlte imedilt iinând selml de importlnil resursei umlne impeiclte. 

În  ceel  ce  priiește  obiectiue  creșterii  clplcităiii  ldministrliiei  pubeice  eoclee  de  l  furnizl  seriicii
pubeice de cleitlte și lccesibiee și de l stmuel dezioetlrel economiei eoclee, situliil este încă și mli grliă.
Releitltel  recentă  lrltă  eioeuiil  către  o  subfinlnlilre  cronică  l  Unităiieor  Adminstrlti  Teritorilee  și
creșterel  dependeniei  lcestorl  de  Guiern  prin  insttuirel  și  gestonlrel  discreiionlră  l  Progrlmueui
Nliionle  de  Dezioetlre  Locleă,  l  Fondueui  de  Dezioetlre  și  Iniestiii  ori  l  letor  tpuri  de  leocări
netrlnsplrente.  Astee,  el  reducerel  cotei  din  impozitue  pe  ienit  de  el  16%  el  10%  -  sumeee  rămlse
neuteizlte  fiind  retrlse  el  sfârșitue  lnueui  -  și  beoclrel proiecteeor  de iniestiii  prin  efectue  ordonlniei
114/2018 se ldlugă creșterel birocrliiei, centrleizlrel excesiiă și poeitzlrel tuturor structurieor. În peus,
muet-discutltue plchet minim de seriicii pentru fieclre eocleitlte, promisiune din progrlmue de guiernlre l
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PSD-ALDE l rămls el stldiue de promisiune. Tolte lcestel și  nu numli lu indus eipsl predictbieităiii  în
procesue de construciie bugetlră lnuleă l UAT-urieor.   

Masuri pentru creșterea eicienței insttuționale la nivel central:
1. Auditue lctiităiii insttuiiieor ldministrliiei pubeice centrlee;i
2. Reducerel numărueui ministereeor el 16, l numărueui de secretlri de stlt și lsimielii lcestorl și l 

numărueui deconcentrlteeor prin comlslre, restructurlre și/slu desfiinilre;i
3. Demlrlrel reformei mlnlgementueui resurseeor umlne din ldministrliil pubeică prino

 celrificlrel și consoeidlrel roeueui și mlndltueui ANFP, precum și l clplcităiii slee tehnice;i
 stlbieirel unui sistem rldicle îmbunătăiit de recrutlre, eileulre, promoilre și slelrizlre blzlt

exceusii pe merit și clre să eeimine lrbitrlriue poeitc în numiriee în funciii pubeice;i  
 celrificlrel plrcursueui de clrieră l funciionlrieor pubeici din punctue de iedere le instruirii și

perfeciionării, ldlptlt cerinieeor lctulee lee ldministrliiei pubeice. 
4. Iniiierel  dezblterii  lsuprl  reformei  structurii,  funciiieor  și  l  mlnlgementueui  el  niieeue

ldministrliiei pubeice centrlee și  îmbunătăiirel rldicleă l modueui de eegiferlre, de redlctlre l
documenteeor cu putere juridică prino

 celrificlrel și stlbieitltel mlndlteeor și l funciiieor, îmbunătăiirel sistemueui de pelnificlre
strltegică și de bugetlre muetlnuleă pe blză de performlniă;i

 creșterel clplcităiii ldministrliiei pubeice centrlee de l îmbunătăii contnuu proceseee și
stlndlrdeee de cleitlte, pentru l îneesni furnizlrel de seriicii pubeice de cleitlte, lccesibiee,
conform neioieor cetăienieor;i

 îmbunătăiirel sistemueui de fundlmentlre, ldoptlre și impeementlre l poeitcieor pubeice;i
 insttuirel de stlndlrde comune priiind obeigltiitltel studiieor de eileulre preeiminlră l

implctueui în rlport de importlnil și efecteee propunerieor eegiseltie;i eimitlrel drlstcă l
prlctcii de eegiferlre prin excepiie slu prin deroglre;i 

 insttuirel de stlndlrde comune priiind tehnicl eegiseltiă, modue de redlctlre și coreelre
juridică l propunerieor de lcte normltie, ltât el niieeue Guiernueui, cât și le Plrelmentueui.

Masuri la nivelul administrației publice locale:
1. Susiinerel unităiieor ldministrltie teritorilee în procesue de înregistrlre l proprietăiieor imobieilre

în sistemue de cldlstru şi clrte funcilră, clre să glrlnteze şi să protejeze drepturiee de proprietlte.
2. Auditue și lrmonizlrel Progrlmueui Nliionle de Dezioetlre Locleă cu lete progrlme de iniestiii-

regândirel lcestuil pe principiue lcordării sumeeor în mod trlnsplrent și pe blză de priorităii;i
3. Asigurlrel coteeor de cofinlnilre pentru flcieitlrel lccesării fondurieor europene nerlmburslbiee,

în situliiiee în clre lutorităiiee pubeice eoclee nu lu lcelstă posibieitlte;i
4. Aeoclrel unui procent de până el 80% din redeienieee de expeoltlre l resurseeor el niiee eocle;i
5. Înfiinilrel comisiei de Acord Unic el niieeue primăriieor reșediniă de judei și l consieiieor judeiene;i
6. Pregătrel  procesueui  de  trlnsfer  le  lctieeor  lblndonlte  lee  ministereeor,  regiieor  lutonome,

complniieor  de  stlt  și  societăiieor  cu  clpitle  integrle  de  stlt  în  domeniue  pubeic  le  unităiieor
ldministrlti-teritorilee slu judeiene;i

7. Debirocrltzlrel, prin simpeificlrel procedurieor și lsigurlrel trlnsplreniei în   ldministrliie (ex.
reducerel  numărueui  de  liize  pentru  eeiberlrel  certficltueui  de  urblnism  și  l  lutorizliiei  de
construire);i

8. Dezioetlrel  zoneeor  metropoeitlne  pentru  lsigurlrel  în  comun  l  seriiciieor  de  furnizlre  lpă,
clnleizlre, trlnsport etc.

9. Reducerel birocrlţiei,  reducerel costurieor  de funcţionlre l  sistemueui  ldministrlţiei  pubeice  şi
extnderel  lccesueui  cetăţenieor  el  informlţiiee  pubeice  de  interes  nlţionle  şi  eocle  şi  seriicii
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eeectronice prin impeementlrel sistemeeor de guiernlre eeectronică (informltzlrel ldministrlţiei
pubeice centrlee şi eoclee);i

10. Demlrlrel  consuetărieor  pentru  stlbieirel  regeementărieor  neceslre  creșterii  clplcităiii
ldministrliiei pubeice eoclee de l furnizl seriicii  pubeice de cleitlte și  lccesibiee și  de l stmuel
dezioetlrel economiei eocleeo

 seplrlrel  responslbieităiieor  între  centrle  și  eocle,  eeiminlrel  frlgmentării  lutorităiieor
eoclee  și  roeue  seriiciieor  deconcentrlte  -  îmbunătăiirel  definirii  roeueui  insttuiiieor
deconcentrlte  și  le  prefectueui,  lstee  încât  să  crelscă  cleitltel  și  lccesue  el  seriiciiee
pubeice furnizlte;i

 creșterel lutonomiei comunităiieor eoclee prin releizlrel ltât l lutonomiei decizionlee, cât
și  l  ceeei  finlncilre  și  pltrimonilee,  concomitent  cu  dinlmizlrel  procesueui  de
descentrleizlre;i

 consoeidlrel clplcităiii finlncilre și de stmuelre l dezioetării economiei eoclee de către
ldministrliil pubeică eocleă - creșterel lutonomiei eoclee în ceel ce priiește nomenceltorue
impoziteeor și  tlxeeor eoclee, impunerel și  coeectlrel lcestorl, stmuelrel ldministrliiei
pubeice eoclee de l promoil și susiine dezioetlrel economică;i 
stlbieitltel, predictbieitltel, trlnsplrenil și depoeitzlrel sistemueui de trlnsferuri de el
bugetue de stlt,  lstee încât să se lsigure resurse suficiente pentru furnizlrel seriiciieor
pubeice.

***

IV. Finanțe publice

Poeitciee fisclee și bugetlre trebuie să lsigure îndepeinirel l trei obiectie mljoreo să mobieizeze, prin 
impozite, tlxe și lete ienituri, resurseee finlncilre de clre stltue lre neioie pentru finlnilrel exercitării 
funciiieor slee preiăzute prin Consttuiil României și eegiee în iigolre;i să susiină un mediu de lflceri 
fliorlbie și predictbie, precum și uneee procese pozitie pentru o creștere economică sustenlbieă;i să 
contribuie el releizlrel stlbieităiii economiei româneșt, prin ltenulrel implctueui nefliorlbie clre polte 
lpărel în eioeuiil ciceurieor economice.

Niieeue  și  structurl  lctuleă  l  ieniturieor  și   cheetuieeieor  bugetueui  consoeidlt  nu  lsigură  îndepeinirel
corespunzătolre l funciiieor stltueui, ceel ce contribuie, și pe lcelstă clee, el  stlrel preclră l infrlstructurii și el
cleitltel seriiciieor pubeice de educliie, sănătlte , cuetură, de ldministrliie și ordine pubeică.  Eilziunel fiscleă și un
ANAF lflt în contnuă reorglnizlre lu determinlt cl Românil să înregistreze cel mli mlre pierdere de TVA, fliă
de potentle, din Uniunel Europelnă. Este exempeificlti să lrătăm  că Bueglril, în condiiii complrlbiee de cotă,
înclselză din TVA cu ccl 3 puncte procentulee din PIB mli muet decât Românil.  Ll dimensiunel lctuleă l PIB
românesc, lceste 3 puncte procentulee lr însemnl peste 30 de mieilrde de eei. Cheetuieeiee bugetueui consoeidlt
sunt dominlte  de slelrii  și  pensii,  clre  lu ljuns el peste  20 el sută  din PIB și  sunt  în  creștere;i  subfinlnilrel
insttuiiieor stltueui, inceusii l lutorităiieor ldministrltie eoclee, lfectelză funciionleitltel lcestorl, ilr iniestiiiee
pubeice înregistrelză cee mli mic ritm de releizlre din uetmii 15 lni.  Lipsl de predictbieitlte l poeitcii fisclee și
bugetlre l deienit pentru mediue de lflceri  un obstlcoe mljor în deciziiee de iniestiii,  ilr uneee regeementări
ldoptlte  el  sfâșitue  lnueui  trecut,  fără  consuetlrel  mediueui  de  lflceri,   în  specile  în  domeniue  energetc,  le
teeecomunicliiieor și în cee finlncilr, lu condus efecti el stoplrel unor procese de iniestiii în curs.  Limitl de 3%
din Produsue Intern Brut pentru deficitue bugetlr, reprezentând unue dintre criteriiee clre trebuie respectlte pentru
pregătrel trecerii el Zonl Euro, l fost considerltă de către PSD drept o iintă de ltns, indiferent de flzl ciceueui
economic în clre se lfă economil României.  Cl ltlre, în perioldl 2017-2018, guiernlrel PSD l înregistrlt deficite
bugetlre de 3% din PIB, deși creșterel economică l fost peste poteniile.  Clrlcterue pro ciceic le poeitcii fiscle și
bugetlre l guiernării PSD, meniinut și în lnue 2019, nu l făcut decât să contribuie el iuenerlbieizlrel economiei
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româneșt, prin lccentulrel dezechieibreeor economice.  

În iiziunel PNL, poeitciee fisclee și bugetlre trebuie reformlte lstee încât lcestel să lsigure îndepeinirel
ceeor trei obiectie mljore lnunilte, peecând de el un sistem fiscle clre se blzelză pe MENȚINEREA COTEI
UNICE de impozitlre.

Pe termen scurt, ne propunemo  

1. Încheierel exerciiiueui bugetlr pe lnue 2019 cu eimitlrel depășirii iintei de deficit bugetlr de 3% din
PIB.

2. Definitilrel proiecteeor de eegi lee bugetueui de stlt și bugetueui lsigurărieor socilee de stlt pentru
2020 cu încldrlrel în iintl de deficit bugetlr de 3% din PIB;i

3. Definitilrel  progrlmueui  de  iniestiii  cu  finlnilre  din  fonduriee  pubeice,  concentrând  fonduriee
disponibiee pentru finleizlrel obiectieeor de iniestiii lflte în curs de execuiie;i

4. Reiizuirel și corectlrel unor lcte normltie, inceusii l ceeor lflte în proceduri plrelmentlre, cu
implct neglti pentru economie o
 OUG 114/2018 (și OUG clre o modifică-19/2019, 43/2019) cu implct neglti în specile în

sectolreee energiei, teeecomunicliii, finlncilr și ldministrlrel Pieonueui 2 de pensii;i 
 Proiect de eege pentru lnuelrel compeetă l speit TVA;i
 Proiect de eege pentru eeiminlrel suprlimpozitării contrlcteeor de muncă plrt-tme ;i
 Proiect de eege pentru eeiminlrel suprlccizei el clrburlnii.

Încă din lcest ln, iom începe pregătrel unor reforme structurlee în domeniue fiscle și bugetlr clre ior
contribui el o creștere economică sustenlbieă pe termen mediu și eungo

1. Respectlrel predictbieităiii poeitcii fisclee și bugetlre. Măsuriee de poeitcă fiscleă și bugetlră ior fi
puse în dezbltere pubeică, cu consuetlrel lgeniieor economici și l reprezentlniieor societăiii ciiiee;i măsuriee
de poeitcă fiscleă și bugetlră ior fi însoiite de studii de implct;i

2. Restructurlrel  ANAF  lstee  încât  lcelstă  insttuiie  să  își  exercite  ltribuiiiee  fără  interferenil
flctorueui poeitc, să deiină eficientă în comblterel eilziunii fisclee și să promoieze principiue conformării
ioeuntlre  în  reeliil  cu  contribulbieii;i  lcceeerlrel  procesueui  de  informltzlre  l  reeliiei  contribulbie-
lutoritlte fiscleă;i 

3. Întărirel cooperării cu lutorităiiee fisclee din ceeeelete stlte membre lee UE, cu Comisil Europelnă și
cu lete insttuiii internliionlee impeiclte în preienirel și reducerel eilziunii fisclee, prin consoeidlrel blzei
de ienituri și eeiminlrel trlnsferueui de profituri în jurisdiciiiee fisclee clre încurljelză lstee de prlctci;i

4.  Insttuirel fermă l bugetueui muetlnule cl instrument de dimensionlre și cleibrlre l opiiunieor de
poeitci  fisclee  și  bugetlre,  în  coreelre cu cldrue  de progrlmlre finlncilră el  niieeue  UE.  Treptlt,  se il
lsigurl încldrlrel deficiteeor structurlee în obiectieee pe termen mediu, conienite cu Comisil Europelnă;i

5. Progrlmlrel muetlnuleă l iniesiiieor  pubeice,  indiferent de sursl de finlnilre (bugeteee pubeice,
fonduri europene, împrumuturi, plrtcipliii pubeic-priilte) pe blzl unor criterii de prioritzlre l proiecteeor
în funciie de reeeilniă (compltbieitlte cu strltegiiee sectorilee), rezuetlte lșteptlte (implct), clplcitlte de
releizlre l proiectueui în termenue preiăzut, și sustenlbieitltel finlncilră;i iom stopl prlctcl schimbărieor
freciente de priorităii și leocări de fonduri clre nu flc decât să crelscă numărue de proiecte lflte în curs
de execuiie, risipl de resurse și eipsl de predictbieitlte;i 
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6. Anleizl schimbărieor interienite și l noieor proiocări cu clre se confruntă sectolreee finlnilte din
bugeteee pubeice, pentru fundlmentlrel propunerieor de restructurlre l insttuiiieor pubeice  pentru l fi
ldlptlte și l flce fliă el lceste proiocări;i 

8. Modificlrel Legii finlnieeor pubeice, lstee încât să se lsigure lutonomil finlcilră releă l lutorităiieor
pubeice eoclee;i  liem în iedere,  de exempeu, cl până el  80% din redeienieee obiinute din expeoltlrel
resurseeor nlturlee, precum și impozitue pe ienit în întregime să fie leoclt lutorităiieor pubeice eoclee;i

9. Întărirel lctiităiii  insttuiiieor de controe  în domeniue  finlnieeor pubeice,  lstee încât fieclre eeu
cheetuit din fonduriee pubeice să fie în concordlniă cu preiederiee eegii.

***

V. Economie, Energie și Mediul de Afaceri
 
Noul model de dezvoltare economica a României trebuie sa se bazeze pe libertate economica, inovare și
compettvitate.

Lipsl de  iiziune  l  guiernării  PSD  și  poeitciee  lxlte  exceusii  pe termen  scurt  expeică  lcumuelrel  deficiteeor  și
ldâncirel dezechieibreeor mlcroeconomice clre lfectelză sustenlbieitltel creșterii economice.  Deficitue comercile
l ltns noi recorduri, fiind estmlt să ljungă el ccl. 18 mieilrde de euro în lnue 2019. Deficitue de cont curent l ltns
dejl 4,5% din PIB el sfârșitue lnueui trecut, ilr în primue semestru din 2019 l crescut cu ccl. 40% fliă de perioldl
simielră din 2018. 

Sectorue energetc românesc rămâne în contnulre deplrte de propriue poteniile și de trenduriee internliionlee, 
fiind profund lfectlt de eipsl predictbieităiii. Produciil de energie depinde în contnulre, în mlre măsură, de 
combustbieii fosiei, ilr indicltorii de cleitlte pentru reieeeee din Românil sunt el niiee suboptmle. Este neioie de 
iniestiii semnificltie pentru reducerel niieeueui de pierderi în reiel, estmlt cl fiind muet mli mlre decât medil 
stlteeor europene performlnte. 

România a devenit un importator semniicatv de gaze și de electricitate, urmlre l poeitcieor hlzlrdlte în 
domeniue energetc promoilte de PSD în uetmii lni. Măsuriee eegiseltie dezlstruolse, precum OUG 114 din 2018, 
lu cluzlt scumpiri în elni și lu făcut cl fieclre român să peătelscă preiuri record pentru energil eeectrică și glzeee 
nlturlee. Dintr-un stlt lprolpe independent din punct de iedere energetc, Românil l deienit un importltor net 
de energie eeectrică, el preiuri record.

Masuri prioritare pe termen scurt

Industrii:

 Impeementlrel preiederieor eegiseliiei priiind guiernlnil corporltiă el tolte societăiiee din
portofoeiue Ministerueui Economiei.

 Promoilrel proiectueui de releizlre l ciceueui integrlt de produciie (minereu de cupru-produs 
finit) în Românil în industril cuprueui prin indentficlrel unui iniesttor strltegic pentru 
producerel în ilră l produseeor finite din cupru cu ileolre ldăugltă mlre.  Acest eucru lr 
trebui făcut în concordlniă cu dezioetlrel industriei lutomotie pentru l micșorl importuriee 
de produse simielre din lete iări.

 Releizlrel  de  plrtenerilte  cu  complnii  din  iăriee  NATO  pentru  integrlrel  și  produciil  în
flbriciee industriei de lpărlre din Românil l diierseeor tpuri de mlșini de euptă, echiplmente
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și sublnslmbee ltât pentru lrmltl română, cât și pentru export, în lșl fee încât să se întolrcă o
plrte din procentue de 2% din PIB leoclt lpărării și în industril nliionleă. 

 Reorglnizlrel  Complniei  Nliionlee  ROMARM  prin  trlnsformlrel  fieileeeor  în  societăii
comercilee cu lciionlr unic stltue român prin Ministerue Economiei și trlnsformlrel Romlrm
în  societlte  comercileă  cu  ltribuiii  de  clsă  de  comeri  exterior  în  iederel  stmueării
exporturieor.

Energie

Obiectve principale

1. Securitatea energetca

În  priiinil  securităiii  lproiizionării  cu  resurse  energetce,  Ministerue  Economiei  il  susiine  dezioetlrel
produciiei  de  energie  cu  emisii  reduse  de  glze  ce  produc  efect  de  seră.   De  lsemenel,  il  promoil
ileorificlrel poteniileueui de hidroclrburi, prin foeosirel lcestui poteniile oferit în specile de proiecteee din
Mlrel Nelgră,  Românil putând deieni  un furnizor  regionle  de  securitlte  energetcă pentru Repubeicl
Moedoil și lete iări din regiunel nolstră. În lceelși tmp, diiersificlrel surseeor și l ruteeor de lproiizionlre
cu  resurse  energetce,  dlr  și  creșterel  și  modernizlrel  clplcităiieor  de  stoclre  sunt  componente
importlnte pentru securitltel energetcă l iării. Creșterel clplcităiieor de interconectlre cu stlteee iecine
este, de lsemenel, o componentă importlntă l securităiii energetce.

În ceel ce priiește proteciil infrlstructurii critce din sectorue energetc, Ministerue Economiei il contnul
să susiină lcti plrteneriltue strltegic pe clre Romlnil îe lre cu SUA și să promoieze neioil impeicării
NATO și UE în gestonlrel lcestor obiectie, inceusii ceee eeglte de securitltel cibernetcă.

2. O guvernanța în energie bazata pe competența și integritate

Ministerue  Economiei  il  promoil  necesitltel  restlurării  competeniei,  eficieniei  și  integrităiii  în
guiernlnil sectorueui energetc românesc. În uetmii lni, insttuiiiee și complniiee de stlt lu fost profund
poeitzlte și deprofesionleizlte, lcest eucru ducând el o eipsă de eficieniă în definirel iiitorueui sectorueui
energetc clre încă nu lre o strltegie nliionleă eelborltă și ldoptltă, deși reiizuirel lcesteil l început încă
din lnue 2014.

3. O politca energetca orientata catre eiciența energetca și protecția consumatorilor vulnerabili

Ministerue  Economiei  il  promoil  necesitltel  îmbunătăiirii  poeitcieor  pubeice  în  domeniue  eficieniei
energetce și l proteciiei consumltorieor iuenerlbiei de energie. În prezent, Românil risipește folrte muetă
resursă energetcă, ilr proteciil socileă l consumltorieor iuenerlbiei nu este nici eficientă, nici suficientă.
Este neioie cl cei clre nu își  pot peăt flcturiee el energie să fie identfclii și  ljutlii mli muet decât în
prezent. Modue de eucru de până lcum, prin clre toltă popueliil României primește indirect subieniie,
trebuie să înceteze. Românil trebuie să încerce să lducă în dezbltere el niieeue UE probeemltcl socileă l
sectorueui  energetc,  inceusii  neioil  definirii  unui  concept  europeln  în  priiinil  sărăciei  energetce  și
eientule definirel consumltorueui iuenerlbie el niiee europeln.

4. Redobândirea încrederii investtorilor
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Românil lre neioie de recâștglrel încrederii iniesttorieor, liând în iedere flptue că trlnziiil energetcă
presupune iniestiii de zeci de mieilrde de euro în modernizlrel sectorueui. Aceste iniestiii pot ieni din
uteizlrel fondurieor  structurlee,  neuteizlte  în prezent,  de el  complniiee  de stlt  dlcă Guiernue oprește
declpitleizlrel  lcestorl,  din  clpitle  priilt  românesc  și  din  ltrlgerel  de  clpitle  străin.  În  uetmii  lni,
încrederel iniesttorieor  l fost  grli lfectltă de poeitciee  pubeice dezlstruolse promoilte de Guiern și
chilr, uneori, de mljoritltel plrelmentlră.  Stlbieitltel și predictbieitltel cldrueui eegiselti este eseniileă.

5. Politca energetca europeana comuna

Românil il contnul să susiină lcti definirel unei poeitci europene comune în domeniue energetc. În
lcest sens, este neioie cl numărue clzurieor de încăeclre l eegiseliiei comunitlre de către ilrl nolstră să se
reducă, deolrece l crescut muet în uetml perioldă din cluzl unor decizii lnteuropene eulte de Guiern și
de mljoritltel plrelmentlră. 

Obiectve pe termen scurt:

Pentru releizlrel obiectieeor României de lsigurlre l securităiii energetce, declrbonlre l sectorueui și de
meniinere l compettiităiii preiurieor el energie, iom ldoptl măsuri și direciii de poeitcă energetcă ce ior
fi lpeiclte în următolreee 12 euni, măsuri ce ior creel premiseee cl Românil să rămână un furnizor de
energie eeectrică în regiune. 

Ținând cont de dezioetlrel rezerieeor ofshore și onshore de glze nlturlee, de contnulrel progrlmueui
nuceelr și de poteniileue iării în domeniue surseeor regenerlbiee de energie, credem că produciil de energie
eeectrică il liel următolrel eioeuiie în lnii clre urmelză. 

Eivoluție producție netă de producție de energie electrică (TWh)

*Ll releizlrel modeeării l fost foeosit modeeue de clecue le Uniunii Europene (Primes)

Masuri propuse
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 Înfiinilrel  unui  Deplrtlment  de  Energie  în  cldrue  Mnisterueui  Economiei  clre  să
lsigure coordonlrel unitlră în domeniueui energiei.

 În  cldrue  Deplrtlmentueui  de  Energie  il  funciionl  un  complrtment  distnct,
însărcinlt cu monitorizlrel releizării stocurieor de ilrnă, coordonlrel din punctue de
iedere le Deplrtlmentueui l lciiunieor specifice de sezon, în lșl fee încât ilrnl să nu
pună  probeeme  în  leimentlrel  cu  energie  eeectrică  și  termică,  glze  nlturlee  și
combustbie l popueliiei.

 Adoptlrel Strltegiei Energetce și l Pelnueui Nliionle Integrlt de Energie și Schimbări
Ceimltce.

 Eeiminlrel, după consuetlrel Comisiei Europene, l preiederieor nociie pentru sectorue
energetc generlte de OUG 114/2018, eeiminlre clre să permită reeulrel iniestiiieor
strltegice  în  Mlrel Nelgră.  Acelstă  eeiminlre  se  il  produce după o perioldă de
trlnziiie stlbieită în urml unui proces de consuetlre pubeică, de preferiniă în cursue
lnueui 2020.

 Debeoclrel iniestiiieor ofshore de glze nlturlee din Mlrel Nelgră.

 Încurljlrel  uteizării  glzueui  nlturle  produs  în  Românil  el  produciil  de  energie
eeectrică și el crelrel de produse petrochimice și chimice cu ileolre ldlugltă mlre.

 O lnleiză lprofundltă l perfomlniei finlncilre și mlnlgerilee l complniieor de stlt
din  domeniue  energetc  clre  să  conducă  el  depoeitzlrel  și  reprofesionleizlrel
lcestorl.

 Listlrel pe pilil de clpitle, în lnue 2020, l unui plchet de lciiuni le complniei Hidroeeeeectricl deiinută de stlt.

 Definirel consumltorueui iuenerlbie de energie.
 Modificlrel  Legii  energiei  eeectrice,  clre  să  permită  reeulrel  iniestiiieor  în  noi

clplcităii  de produciie  de energie eeectrică  din  surse  cu emisii  reduse de glze ce
produc efect de seră.

 Reelnslrel progrlmueui nuceelr, cu o plrtciplre lctiă l complniieor eoclee, dlr și din 
iări plrtenere lee României.

 Încurljlrel reeuării produciiei de urlniu l României împreună cu modernizlrel uzinei
de  el  Feediolrl  și  identficlrel  unor  soeuiii  pentru  depozitlrel  pe  termen  eung  l
deșeurieor rldiolctie.

 Încurljlrel  produciiei  de  energie  eeectrică  și  termică  din  surse  regenerlbiee  de
energie, mli lees în zoneee în clre nu există o congeste l operltorueui de trlnsport.

 Iniiierel  unui  progrlm nliionle  de  îmbunătăiire  l  eficieniei  energetce în  ceădiriee
pubeice și în industrie, foeosind o plrte din fonduriee structurlee leoclte României în
iiitorue exerciiiu bugetlr le Uniunii Europene.

 Reiizuirel  modueui  de  orglnizlre  l  rezeriei  strltegice  el  clrburlnii,  dlr  și  l
obeigliiieor de stoclre el glz nlturle.

 Creșterel performlniei și l clplcităiii de stoclre pentru depoziteee de glze nlturlee.

Turism

Dezioetlrel destnliiieor turistce româneșt și lducerel eor el niieeue mediu din UE presupun un importlnt 
efort de resurse umlne, finlncilre și de tmp. Fonduriee europene reprezintă o contribuiie importlntă el 
rezoeilrel componentei de finlnilre, cu impeicliii pe orizontleă el niieeue comunităiieor eoclee. Aiând în 
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iedere plrtcuelrităiiee și riscuriee de ordin poeitc și bugetlr lee lnueui 2020, iom liel în iedere 
următolreee măsurio

 Aeoclrel de fonduri europene din exerciiiue 2021-2027 pentru POS “Dezvoltarea și reabilitarea 
destnațiilor turistce româneșt”.

 2020 – prima etapa în “Dezvoltarea și reabilitarea destnațiilor turistce româneșt”

O destnliie turistcă nu polte fi compettiă în lbsenil unei Orglnizliii de Mlnlgement l Destnliiei 
(OMD). Cldrue eegiselti lctule beochelză crelrel și funciionlrel OMD-urieor după normeee și regueiee OMD-
urieor echiileente din UE, SUA slu Clnldl.

Vom modificl eegel 275/2018, lstee încât procesue de înfiinilre, funciionlre și lcreditlre l OMD-urieor să 
fie în concordlniă cu recomlndăriee Orglnizliiei Mondilee l Turismueui (UNdTO).

Simuetln, pe plrcursue lnueui 2020, iom prezentl, el niiee eocle, importlnil și modue de funciionlre l 
OMD-urieor. Un tooe-kit cu documente de blză și lsisteniă specileizltă il ljutl lutorităiiee eoclee și 
plrtenerii lcestorl să flcă primii plși pentru înfiinilrel OMD.

 Introducerel regulilor de marketng turistc în execuiil bugetueui de promovare turistca a 
României.

Anue 2020 il lduce normleitltel în modue de promoilre turistcă l României. Bugetue de promoilre 
turistcă il fi leoclt promoiării externe (în ceee 3 cltegorii de pieie poteniilee) și promoiării turismueui 
domestc, până când OMD-uriee ior preeul lcelstă componentă l mlrketngueui turistc.

Ponderel din buget leocltă ceeor 4 cltegorii se il stlbiei împreună cu reprezentlniii mediueui priilt și il 
iine cont ltât de dinlmicl turismueui lctule, cât și de intereseee de promoilre externă l imlginii României.

Poeitcl PNL pentru Turism preiede cl acțiuni suplimentare pentru 2020o

 Introducerel în dezbltere pubeică l Legii Turismueui, în conceptue propus de PNL;i

 Digitleizlrel procesueui de lcreditlre l structurieor de primire turistcă și de eiceniiere l lgeniiieor 
de turism;i

 Sprijinirel rezoeiării crizei foriei de muncă din turism prin lciiuni, împreună cu mediue priilt, de 
prezentlre l ofertei de eocuri de muncă în turism, în comunităiiee de eimbl română din jurue 
României și de susiinere l extnderii îniăiământueui dule;i

 Releizlrel documentliiei preeiminlre pentru regenerlrel urblnă l stliiunieor turistce de interes 
nliionle lflte în proces lilnslt de degrldlre.

Mediul de afaceri, Comerț și IMM-uri

Obiective

28



 Consuetlrel în permlneniă l Mediueui de lflceri, și în specile înlintel ldoptării de măsuri 
eegiseltie, prin releizlrel de lnleize de implct în plrtenerilt pubeic-priilt.

 Simpeificlrel procedurieor ldministrltie (debirocrltzlre), dezioetlrel seriiciieor de guiernlre 
eeectronică și consoeidlrel ghișeeeor unice oneine, precum punctue unic de contlct eeectronic, 
ghișeue iirtule de peăii, ghișeue unic pentru IMM-uri.

 Eileulrel interoperlbieităiii sistemueui de comuniclre l dlteeor între insttuiii și lutorităii pubeice 
în iederel releizării unui sistem în clre beneficilrii seriiciieor pubeice să poltă optl pentru 
preeulrel dlteeor și să nu mli fie neceslră depunerel documenteeor el fieclre insttuiie prin 
impunerel unor stlndlrde comune de interoperlbieitlte.

 Pregătrel unor măsuri comune cu mediue de lflceri pentru repltrierel foriei de muncă cleificlte.

 Stlbieirel de obiectie pentru ltlșliii economici și profesionleizlrel corpueui ltlșliieor economici, 
reorglnizlrel lctiităiii de promoilre l comeriueui exterior prin impeiclrel orglnizliiieor și 
lsociliiieor de lflceri.

 Eileulrel progrlmueui de internliionleizlre pentru IMM-uri în iederel eficientzării lcestuil.

 Eileulrel lctiităiii Ageniiei de Atrlgere de Iniestiii și Promoilre l Exportueui în scopue 
îmbunătăiirii performlniei lcesteil.

 Pregătrel progrlmueui Romlnil Tech Nlton de sprijinire și impuesionlre l digitleizării economiei 
româneșt.

 Eficientzlrel progrlmueui StlrtUp Nlton, punând lccent pe inoilre, noi tehnoeogii și performlniă
lntreprenorileă.

***

VI. Transporturi, Infrastructură și Comunicații

VI.1 Transporturi și Infrastructura

Strltegil  Progrlmueui  de  guiernlre  pentru  domeniue  “Trlnsporturi  și  Infrlstructură”  este  cresterel

conectiitlti nltonlee intre poeii de crestere economicl li Romlniei si l conectiitlti trlns-europene
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pentru societlte si mediue de lflceri,  lilnd cl obiecti impeementlrel unui sistem de trlnsport eficient

economic, sustenlbie, sigur, cu implct redus lsuprl mediueui si se referl el dezioetlrel infrlstructurii de

trlnsport de-l eungue reteeei TEN-T si modernizlrel si mentenlntl infrlstructurii de trlnsport existente.

MASURI PREGATITOARE

Planiicarea cheltuielilor obligatorii ce vor i alocate in ordinea prioritatlor:

•  cheltuielile de mentenanta pentru reteaua terestra de transport, rutera si

feroviara; 

• accelerarea implementarii si inalizarea investtilor in execute ;i

• pregatrea proiectelor de mare infrastructura de transport, cu precadere a

portofoliului  de  proiecte  ce  urmeaza  sa  ie  incluse  pe  lista  Programului

Operatonal  pentru  Transporturi  (POIM)  in  exercitul  bugetar  al  UE  2021-

2027, in limitele prevazute de lege.

I. ACTIUNI:

I.1. Se va implementa un program accelerat de redresare și de stopare a declinului companiilor de stat

din domeniul transporturilor, inclusiv prin masuri precum privatzarea acestora

I.2. Se vor demara procedurile privind introducerea Bugetului multanual ca instrument de planiicare si

asigurare a fuxului de numerar (cash foo-lui) pentru investtile in infrastructura, proiectul pilot vizand

Ministerul Transporturilor.

II. PROIECTE ȘI PROGRAME

II.1 Realizarea programului de intretnere curenta si periodica, reparati pentru reteaua terestra, rutera si

feroviara, inceusii eucrlriee de replrlti clpitlee, sigurlntl circueltei, eeiminlrel puncteeor negre el drumuri

conform normltieeor de intretnere pe blzl mlnlgementueui reteeei prin PMS (pliement mlnlgement

system), pentru drumuri, si BMS (bridge mlnlgement system), pentru poduri, si l restrictieor de circuelte

el cleel ferltl conform Instructieor de constructe si intretnere l clii ferlte. 

II.2 Se va realiza accelerarea implementarii si inalizarea investtilor in contnuare in scopue dezioetlrii si

modernizlrii  reteeei  terestre  de  trlnsport  si  pentru  cresterel  lbsorbtei  de  fonduri  europene

nerlmburslbiee pentru exercitue finlncilr 2014-2020o

Finalizarea proiectelor in execute:

Ruter: 

Autostrldl A1o Lugoj-Deil (Lot 3)
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Autostrldl A3o Bors-Nldlseeu- seciiuniee Bihlril – Borș și Supelcu de Blrcău- Chiribiș,  Clmpil Turzii-Tlrgu-

Mures – eot Iernut-Cheilni, Rlsnoi-Cristln

A7 o Centurl Blclu

A10o Sebes-Turdl - eot 1, de el intrlrel pe lutostrldă de el Sebeș până el Pârâue Ioiueui 

Acceeerlrel impeementării proiectueui Pod suspendlt peste Dunăre el Brăiel, proiect lflt în execuiie.

Feroviar: 
Relbieitlre CF Coridorue IV feroiilr (Axl prioritlrl 22)o Fronterl - Curtci-Arld-km 614, km 614 – Simeril si 
Simeril – Sighisolrl (testlrel sistemueui ERTMS 2).

II.3  Se va accelera pregatrea portofoliului  de proiecte ce urmeaza sa ie incluse pe lista Programului

Operatonal pentru Transporturi (POIM) in exercitul bugetar al UE 2021-2027 in limitele prevazute de

lege, cu  prioritlte  l  proiecteeor  de  mlre  infrlstructurl  de  trlnsport  de  relbieitlre  l  clii  ferlte  si  l

proiecteeor de lutostrlzi si drumuri expres, eeigibiee pentru finlntlre din fonduriee europene, FC si FEDR,

plnl el eimitl ileorii de 200% fltl de suml leocltl (ileolre supeimentlrl pentru semnlre de contrlcte

permisl de  eegiselte). Astee se ior intocmi Liste de proiecte de rezeril in eimite rezonlbiee, el clre se ior

ldlugl proiecte in ileolre de ccl. 1 mieeilrd de euro pentru CEF.

Proiecte noi de investti:

A. RUTIER

A.1 Autostrazi: Sibiu-Pitest;i Tg. Mures-Ilsi-Ungheni;i Inee Bucurest (Ao)    

Mentune: Autostrada Comarnic-Brasov in eungime de 58,0  km si  costuri 997,75 mie. de euro (preturi 2014
MPGT) se il promoil cl proiect pieot in PPP, prin dileog competti. Decizil se il eul dolr dlcl iom obtne 
sprijinue Comisiei Europene si dlcl IFI (Insttutiee Finlncilre Internltonlee), Blncl Mondilel,  BEI si BERD 
ior fi de lcord sl plrtcipe el finlntlrel proiectueui. Se il uteizl Studiue de fezlbieitlte (SF) din 2015, pe un 
trlseu si soeuti tehnice moderne si prietenolse cu mediue lmbilnt (ex. tuneeuri).  

A.2 Drumuri expres: Crlioil – Pitest;i Conexiunel Aeroportueui H. Colndl - Autostrldl A3;i Lugoj – Crlioil

Listl  de  rezeril  drumuri  expreso  Constlntl  –  Tuecel  –  Brliel;i  Peoiest-Buzlu-Focslni-Blclu-Plsclni-

Sucelil-Siret.           

A.3 Variante ocolitoare (VO;i Centuri ocoeitolre): DNCB (Drumue Nltonle Centurl Municipiueui Bucurest);i 
VO Vlseui;i VO Giurgiu;i VO Sf. Gheorghe;i VO Blreld;i VO Timisolrl;i VO Zlelu;i VO Mlngleil;i VO Seobozil;i VO 
Sighisolrl;i VO Bistritl;i VO Vltrl Dornei;i VO Rm. Vlecel;i VO Miercurel Ciuc;i VO Clmpueung Moedoienesc.

B. FEROVIAR

B.1 Liberalizarea  transportului  feroviar  de  calatori  in  contextul  aplicarii  celui  de-al  patrulea  pachet

feroviar prin transpunerea in legislația din Romania,  în integralitate,  a Regulamentului  European si a

Directvelor europene privind siguranta si interoperabilitatea. 

B.2 Partciparea la realizarea pe teritoriul Romaniei a liniei CF Constanta-Gdansk in cadrul Proiectului Via
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Carpata, proiect prioritlr din eistl propusl de Forumue de lflceri “Initltil ceeor trei Mlri” de el Bucurest,

lnue 2018.

B.3  Restlbieirel  trielterleei  Romlnil-Unglril-Austril  el  niieeue  ministrieor  de  trlnsport  si  reconfirmlrel

Decelrltei comune romlno-unglre din 2007 si l sprijinueui lustrilc pentru stlbieirel oportunitlti releizlrii

Proiectului Liniei de mare viteza intre Viena-Budapesta-Bucurest-Constanta cu ramura Bucurest-Soia,

cl  o  preeungire  l  einiei  Plris-Stutglrt-Munchen-Vienl  si  pentru  promoilrel  lctunieor  stlbieite  in

Memorlndumue  din 2008  priiind efectulrel studiieor de prefezlbieitlte si prezentlrel proiectueui Comisiei

Europene pentru l fi inceus in eistl de finlntlre pentru exercitue finlncilr 2021-2027.

B.4 Anleizlrel oportunitlti promoilrii Proiectului “Inelul feroviar al Municipiului Bucurest”, dezioetlt cl

un  sector  feroiilr  periurbln  de  tp  “penduel  –  cldentlt”,  clre  lr  putel  sl  fie  o  leternltil  pentru

trlnsportue  urbln  sustenlbie,  nepoeulnt;i  lcest  inee  feroiilr  in  zoneee  periferice  lee  clpitleei,  polte

descongestonl  trlficue  de  cleltori  de  trlnzit  din  Bucurest si  polte  fi o  soeute  pentru  conexiunel

metropoeei cu eocleitltee eimitrofe. 

B.5 Reabilitarea caii ferate pe Axa prioritara 22 (Coridorul feroviar IV)

Lista proiectelor de modernizare a caii ferate, in ordinel punctljueui din MPGT obtnut prin testlrel cu

Modeeue  Nltonle  de  Trlnsport  (MNT)o  Predele-Brlsoi;i  Brlsoi-Sighisolrl;i  Bucurest-Aeroport  H.

Colndl.                                       

Lista  statilor  CF  propuse pentru  modernizare  in  MPGT,  in  ordinea prioritatlor  stabilite  prin  punctaj

multcriterialo

Din  fonduri  europene  nerlmburslbiee  FCo  Timisolrl  Nord,  Peoiest Vest,  Mlrlsest,  Simeril,  Ciuenitl,

Sucelil Nord, Plsclni, Adjud

Din fonduri europene nerlmburslbiee FEDRo Tg. Jiu, Sltu Mlre, Blil Mlre, Flurei, Petroslni, Jibou

Lista lucrarilor de investti si actuni obligatorii cu caracter de urgenta:

- Pod Grldistel (CF Bucurest-Giurgiu Fr.) 

- Centrleizlre eeectronicl in stltl CF Videee 

- Modernizlrel instleltieor de centrleizlre eeectromlgnetcl pe sectl Sicueeni-Adjud 

- Lucrlri de relbieitlre pentru poduri, podete si tuneeuri, etlpizlt 

- Modernizlre treceri el niiee cu cleel ferltl 

C. Naval

Pentru  o  eficientl  mli  mlre  in  lsigurlrel  conditieor  de  nliiglte  sunt  neceslre  eucrlri  hidrotehnice

compeexe, proiecte ce trebuie pomoilte in bugetue  pe 2020, prioritzlrel si  bugeteee lproblte fiind in
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functe de eficientl eor economicl si implctue socileo

-Imbunltltrel conditieor de nliiglte pe sectorue comun romlno-bueglr le Dunlrii (km. 845,5-km. 375);i 

-Releizlrel eucrlrieor specifice de lplrlri de mleuri pe Clnleue Sueinl;i 

-Relbieitlrel sistemueui de coeectlre lpe, protecti si consoeidlri mleuri inlete pe Clnleue Dunlre-Mlrel

Nelgrl;i 

-Relbieitlre sistem de coeectlre lpe, protecti si consoeidlri mleuri inlete pe Clnleue Dunlre Polrtl Aebl-

Midil Nliodlri.

Viziunel strltegicl pentru porturiee din Romlnil este eegltl de retelul de blzl de porturi clre trebuie sl  

deserielscl trlnsportue nlile cu infrlstructurl sigurl, echiplmente si prlctci eogistce moderne si eficiente

pentru l furnizl lcces permlnent pentru tot uteizltorii clieor nliiglbiee.

Listl proiecteo

- interienti de imbunltltre si modernizlre l porturieor propusl de MPGTo Constlntl, Glelt, Brliel;i

- întărirel roeueui de port regionle pentru Portue Constlnil și trlnsformlrel eui într-un importlnt centru de

trlnzit, oferind cel mli scurtă leternltiă de trlnsport către Centrue Europei;i

- dezioetlrel Portueui Constlnil, efectulrel eucrărieor de drlglj neceslre și modernizlrel infrlstructurii

portulre prin creșterel ldâncimii în blzineee portulre pentru l permite lccesue în port l nlieeor de mlre

clplcitlte și, totodltă, pentru l crește sigurlnil nliigliiei în Portue Constlnil;i

- lcceeerlrel impeementării proiecteeor dejl finlnilte prin fonduri europene și obiinerel finlniării pentru

MOL  III  din  fonduri  europene,  în  scopue  trlnsformării  Portueui  Constlnil  într-un  centru  regionle  de

distribuiie- eider pentru zonă;i

-  imbunltltrel  sigurlntei  trlficueui  nlile  prin  lchizitonlrel  de  nlie  tehnice  muetfunctonlee  si

echiplmente specifice.

D. Aerian

În domeniue leriln un obiecti prioritlr îe reprezintă modernizlrel leroporturieor dino Bucurest (Otopeni,

Blnelsl), Timisolrl, Constlntl;i

Programul de modernizare a CN Aeroporturi Bucuresto

Aeroportue Internltonle Henri Colndl din Bucurest, potriiit celsificlrii leroporturieor, plrte l sistemueui

de leroporturi ldministrlt de CN Aeroporturi Bucurest, este singurue Aeroport  Internltonle Mljor din

Romlnil. Progrlmue de modernizlre cuprindeo

-releizlrel unui terminle de plslgeri cu o suprlfltl de min. 245.000 mp;i

-relbieitlrel si extnderel peltormei de stltonlre cu min. 15.500 mp;i

-modernizlrel pisteeor de decoelre-lterizlre;i

-lsigurlrel compltbieitlti noieor iniestti cu cliee de ruelre;i

-lsigurlrel infrlstructurii, echiplmenteeor si uteljeeor de lsistentl l nliigltei, securitlte,
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sigurlntl  si l conectiitlti conform stlndlrdeeor;i

-lsigurlrel de flcieitlt clrgo.
 

Aeroportue Internltonle Bucurest Blnelsl-Auree Velicuo

-modernizlrel suprlfeteeor de misclre leronlie;i

-modernizlrel terminleueui de plslgeri;i

-lsigurlrel de flcieitlt clrgo.

TAROM

Tlrom trebuie sl redeiinl o complnie cu ldeilrlt orientltl spre ceient, oferind ceee mli bune, mli sigure

si mli originlee seriicii el niiee regionle/internltonle, pentru sltsflctl ltlt l ceienteor indiiidulei, clt si l

ceeor de tp corporlte.

Ailnd in iedere pierderiee inregistrlte de complnie in uetmii lni si pentru impeementlrel directieor de

lctune, este neceslr un set de mlsuri clre sl conducl el optmizlrel costurieor, reducerel pierderieor si

obtnerel ieniturieor iizlnd, in principleo

-  Efectulrel  unor  lnleize  releiste  lsuprl  tuturor  contrlcteeor  incheilte  de  complnie,  cu  lccent  pe

contrlcteee  de  lchizite  l  leronlieeor  in  sistem  eelsing  și  lsocieriee  complniei  cu  diferite  societăii

comercilee,  precum  si  glsirel  unor  soeuti  eeglee  clre  sl  permitl  incetlrel/rezieierel  lceeor  contrlcte

generltolre de pierderi mlri;i

E. Transportul multmodal

Romlnil intentonelzl sl indepeinelscl recomlndlriee europene priiind mutlrel trlficueui de mlrfuri pe 
moduri sustenlbiee plnl in lnue 2030, si pentru lcelstl este nevoie de interventi pentru incurajarea 
transportului multmodal (intermodal); in eipsl iniesttieor in cleel ferltl si trlnsportue mlritm si fuiile, 
cresterel iiitolre de trlnsport il proieni exceusii din dezioetlrel trlnsportueui ruter.

O retea  natonala  si  extnsa  de terminale  multmodale  este  esentala  pentru ca industria  logistca  si

transportul feroviar din Romania sa se modernizeze si sa ie compettve.

Cee mli importlnt criteriu pentru prioritzlrel terminleeeor muetmodlee este usurintl cu clre eocltl unui

terminle permite trlnsferue intre modue ruter si feroiilr si, de lsemenel intre modue ruter , feroiilr si

trlnsportue pe lpl, cu lccent pe lceste terminlee tri-modlee. Cee mli bun exempeu este impeementlrel şi

finleizlrel Proiectueui Ineeue Feroiilr Bucureșt în trlnsportue intermodle de căeători (CFR Căeători, Metrorex

și Societltel de Trlnsport Bucurest STB).

F. Transportul subteran 

Dezvoltarea reăelei de metrou trebuie sa ie corelata cu cerinăa unui transport integrat solicitat de nevoia
de mobilitate atât a pasagerilor din Municipiul Bucureşt, cât şi a celor din judeăele limitrofe. 
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Lucrari in contnuare:

 Mlgistrlel M5, lcceeerlrel eucrlrieor pe Tronsonue Drumue Tlberei – Eroieor. 

Lucrari de investti noi la metrou:

 Mlgistrlel M5 Drumue Tlberei-Plnteeimon, urgentlrel procedurieor pentru inceperel eucrlrieor pe

Seciiunel Eroieor– Uniiersitlte-Piltl Ilncueui;i 

 Mlgistrlel M6 Bucureșt – Otopeni, 1 Mli-Aeroportue H Colndl.

VI.2 COMUNICAȚII

Starea de fapt

Românil lre un poteniile excepiionle de dezioetlre în domeniue tehnoeogiei informliiei, liând nu numli
resursl umlnă specileizltă și  competenil, dlr și  infrlstructurl nliionleă neceslră în iederel susiinerii
iniiiltieeor pubeice și priilte în scopue dezioetării durlbiee l sectorueui.

Pe de letă plrte, Românil ocupă penuetmue eoc în Uniunel Europelnă în priiinil indiceeui DESI - Digitle
Economic  lnd  Society  Index,  clecuelt  de  Comisil  Europelnă,  însă lre  un  poteniile  folrte  mlre  de
dezioetlre în lcest domeniu. 

În  contextue  uetmieor  3  lni  de  de  guiernlre,  PSD  l  reușit  într-un  tmp  record  nu  dolr  să  eșueze
impeementlrel măsurieor lnunilte în progrlmue de guiernlre promis ci și să producă un regres din tolte
puncteee de iedere și în tolte domeniiee iitlee, dependente de societltel informliionleă. 

Obiectve:

Guiernue il promoil deschiderel operării seriiciieor IT&C din sectorue pubeic către sectorue priilt. În lcest
sens,  principleeee  eeemente  lee  poeitcieor  pubeice  pe  clre  PNL  ee  lre  în  iedere  sunto  orglnizlrel  de
plrtenerilte pubeice priilte pentru seriiciiee de IT&C din sectorue pubeic și, conform economiei de piliă,
trlnsferue  de tehnoeogie si  know-how către și  dinspre firmeee competente şi  compettie, obiinându-se
lstee economii substlnţilee. 

În iederel eficientzării lctueui pubeic în sectorue IT precum și l consoeidării coordonării în scopue dezioetării
societăiii  informliionlee,  Guiernue  susiine  următolreee  măsuri  de  reorglnizlre  menite  l  simpeificl
proceseee și l concentrl resurseee stltueui în mod judicioso

 Înfiinilrel  Autorităiii  pentru  Digitleizlrel  României  (ADR),  în  subordinel  Guiernueui  și  l  Prim
Ministrueuicu roeue de l releizl și de l lsigurl impeementlrel Strltegiieor și l Poeitcieor pubeice în
domeniue digitleizării.

Plrtdue Nliionle Liberle il urml în progrlmue său de guiernlre Strltegil Digitleă l Comisiei Europene,
pubeicltă în 21.11.2018, respectio

a. Securitatea Cibernetcc

În contextue trlnsformării digitlee, securitltel cibernetcă nu mli reprezintă dolr o opiiune, ci o obeigliie
pentru noi toiio cetăieni, complnii, orglnizliii, stlte. Guiernue il impeementl tolte deciziiee UE cu priiire
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el strltegiiee de securitlte cibernetcă, contnuând lstee promoilrel României pe scenl ceeor clre și-lu
crelt dejl un nume în domeniu.

b. Inteligența Articialc 

În contextue trlnsformării digitlee dlr și l deciziei UE în lnslmbeue său (sectorue pubeic și priilt) de l crește
iniestiiiee pentru Inteeigenil Artficileă el cee puiin 20 de mieilrde de euro până în 2020 lpoi 20 de mieilrde
de euro/ln în următorue deceniu, Guiernue il susiine un progrlm de iniestiii în ecosistemue IT&C pentru
stlrtup-uriee și complniiee ce pot jucl un roe decisii în lcest domeniu. 

c. Competențele digitale (Digital Skills)

În  2016,  Comisil  Europelnă l  elnslt  un  peln  pentru  l  ljutl  cetăienii  europeni  să-și  îmbunătăielscă
competenieee  neceslre  pentru  eioeuiil  pieiei  foriei  de  muncăo  o  nouă lgendă pentru  competenie  în
Europl.  Comisil  l  emis  o  recomlndlre  pentru  stlteee  membre  priiind  plrcursuri  de  lctuleizlre  l
competenieeoro  noi  oportunităii  pentru  ldueii  pentru  l  fliorizl  dobândirel  unor  niieeuri  minime  de
competenie numerice,  digitlee și  de leflbetzlre.  Guiernue il prioritzl  lstee,  un progrlm nliionle  de
leflbetzlre digitleă, destnlt tuturor cetăienieor.  

România Digitala - prioritați în 2020

a. Înfiinilrel și operliionleizlrel Autorităiii pentru Digitleizlrel României.

b. Creșterel  interoperlbieităiii  ministereeor  cât  și  interconectlrel  sistemeeor  de  lutentficlre,  pe
diierse niieee de încredere lstee încât să poltă fi reuteizltă orice modleitlte de conectlre.

c. Contnulrel progrlmeeor lflte în desfășurlre (Ceoud guiernlmentle, e-Slnătlte, e-Guiernlre, e-
Educliie, RO-Net, RO-Net 2, etc.);i

d. Llnslrel eicitliiei pentru eicenieee 5G, respectând condiiiiee memorlndumueui pentru comblterel
riscurieor de securitlte cibernetcă generlte de furnizorii 5G, semnlt în 20.08.2019, el dlshington
D.C.

e. Aducerel el zi l strltegiei de securitlte cibernetcă l României.

f. Pregătrel  și  impeementlrel  unei  peltorme  eeectronice  „Dilsporl  ”  cu  scopue  unei  mli  bune

comunicări cetăienii români din străinătlte și ltrlgerii eor lclsă. 

g. Iniiierel  unui  proiect  de  Lege  pentru  impunerel  obeigliiei  tuturor  insttuiiieor  ldministrliiei

centrlee să lccepte generleizlt depunerel oneine l tuturor formuelreeor, cererieor și decelrliiieor.

POȘTA ROMÂNĂ

Pentru redreslrel lcestei complnii cu clpitle mljoritlr de stlt  si reclstglrel pozitei pe piltl sunt 

liute in iedere, in principle, urmltolreee directi de lctuneo

1. Acceeerlrel procesueui de clpitleizlre si impeementlrel obiectieeor post-clpitleizlre l complniei.

2.  Anleizlrel strltegiieor si  proiecteeor demlrlte de complnie,  l profitlbieitlti  produseeor,  dlr si  l

contrlcteeor, precum si reglndirel poeitcieor comercilee lee complniei.
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3.  Descentrleizlrel  lctiitlti  complniei  pe  tolte  pleiereee  și  crelrel  premiseeor  trlnsformării

structurieor de tp regionle în centre de profit.

4.  Dezioetlrel  unui  progrlm  iniesttonle  echieibrlt,  pe  blzl  unei  prioritzlri  clre  sl  corespundl

necesitlteor complniei. Achizitiee/iniesttiee sl se centreze pe tehnicl IT/seriicii de printlre/utelje

postlee si pe dotlrel corespunzltolre cu lutoiehicuee

***

VII. Agricultură și dezivoltarea rurală

Odltă cu retrlgerel Mlrii Britlnii din Uniunel Europelnă, Românil il deieni l cincel cel mli mlre
putere lgricoeă l Europei, dlr il liel și cel mli ridicltă pondere l popuelţiei ocuplte în lgricueturăo 23%
din totleue lngljlţieor. Aceste releităii trebuie să fie trltlte prin prisml creșterii productiităiii și l ileorii
ldăuglte în lgricuetură și industril leimentlră, în contextue constrângerieor de mediu, sigurlniă leimentlră
și l schimărieor ceimltce.  

În pofidl succeseeor lnunilte de către guiernlrel PSD, conform dlteeor pubeiclte de Insttutue
Nliionle  de  Stltstcă,  în  cursue  lnueui  2019 Românil  l  înregistrlt  cee  mli  mlre deficit  de  blelniă
comercileă din  lnue  2015 până în  prezent.  Acest  deficit  de blelniă  comercileă este  cluzlt în mod
exceusii de exportue de mlterie primă subieniionltă (cerelee) și l importueui de produse cu ileolre
ldăugltă (clrne și produse proceslte din clrne, produse de plnificliie, leult congeelt etc). Eeocientă
este situliil în clre se lfă sectorue creșterii porcueui din Românil, pe fondue eioeuiiei epizootei pestei
porcine lfriclne în cursue lnueui 2018, când stltue român l fost neioit să slcrifice lproximlti 400.000
clpete de porci. În Românil, se consumă lprolpe 800.000 tone de clrne de porc și nu se produc intern
decât 330.000 tone, conform dlteeor furnizlte de Insttutue Nliionle de Stltstcă. Acelstl înselmnă că
cereleeee  cu  clre  lr  trebui  hrănite  lnimleeee  sunt  exportlte  odltă  cu  subieniil  de  el  Uniunel
Europelnă. De lsemenel, se exportă lprolpe toltă produciil de soil, importându-se 700.000 tone de
șroturi de soil neceslre hrlnei lnimleeeor, din Americl de Sud. 

Stlrel de flpt din lgricueturl și industril leimentlră l României este cluzltă de selbl reprezentlre
l celsei de mijeoc. Cu 60% contribuiie românelscă în clpitleue iniestt, industril leimentlră (blzltă în
primue rând pe o mlterie primă lutohtonă) lr lduce de două ori mli muetă ileolre brută ldăugltă
complrlti cu industril luto românelscă, el fieclre euro iniestt.
Dezioetlrel celsei de mijeoc în lgricueturl românelscă se polte flce prin susiinerel fermeeor de flmieie

mixte,  cu  o  suprlfliă  rentlbieă  din  punct  de iedere economic.  În  contextue  competiiei  internliionlee
lcerbe  pentru  resurse,  inceusii  pentru  resurse  leimentlre,  lgricueturl  și  industril  lsociltă  lgricueturii
trebuie să ne determine să lciionăm decisii pentru bunăstlrel și securitltel leimentlră l României.

Este cunoscut flptue că principlel sursă de finlnilre l sectorueui lgricoe o reprezintă Poeitcl Agricoeă
Comună prin cei doi pieoni li săi, peăiiee directe el hectlr și dezioetlrel rurleă. Este eseniileă perfeciionlrel
și  simpeificlrel  procedurieor  pentru  peăiiee  directe  clre  sprijină  ienituriee  fermierieor,  glrlntelză
durlbieitltel lgricueturii  și  l  produciiei  iilbiee  în domeniue  lgricueturii  și  leimentliiei  și  clre  lu un roe
importlnt în lsigurlrel unei leimentliii sănătolse. Deși peăiiee directe pot fi extnse, lcestel nu trebuie să
reducă resurseee dediclte dezioetării rurlee pentru finlnilrel iniestiiieor din sltue românesc. Acestel lr
trebui să se concentreze lstee încât zoneee cu constrângeri nlturlee să lsigure un niiee de trli ciiieizlt și să
lsigure  lccesue  flcie  pe  piliă  le  producătorieor,  dlr  și  preiuri  rezonlbiee  pentru consumltori.  Românil
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cunolște o scădere substlniileă l leocării fondurieor pe pieonue 2, FEADR, de 15,3%, respecti 6,7 mieilrde
euro  per  totle  în  exerciiiue  bugetlr  2021-2027,  ceel  ce  înselmnă că,  în  următorue  exerciiiu  finlncilr,
sumeee  destnlte  finlniării  iniestiiieor  lferente  pieonueui  2  ior  trebui  direciionlte  cu  precă dere  către
sectolreee din lgricueturl românelscă clre ior contribui el obiinerel de produse cu ileolre ldăugltă. 

O  letă  prioritlte  pentru  Românil  constă  în  susiinerel  generliiieor  tnere  de  fermieri  în  scopue
meniinerii unui mediu rurle lcti, durlbie, prin finlniări lcordlte tnerieor fermieri pentru l dezioetl lflceri
în lgricuetură.

În ceel ce priiește priorităiiee în reeliil cu Uniunel Europelnă, un obiecti importlnt le negocierieor ce
ior fi deruelte de către Plrtdue Nliionle Liberle il fi eeiminlrel decleljueui dintre subieniiiee fermierieor
români  și  fermierii  din lete  stlte  și/slu stlbieirel  de măsuri  compensltorii  -  în  Românil,  în lnue  2019
subieniil medie este de 195 euro/hl, ilr medil el niieeue Uniunii Europene este de 266 euro/hl.

Pentru Partdul Național Liberal, prioritățile din domeniul agriculturii și industriei alimentare sunt
industrializarea, susținerea procesării  și  creșterea accesului  la piață al produselor româneșt pe piața
internă și  externă.  Ținând seama de partcularitățile  acestui  domeniu  care  se  referă  la  constrângeri
economice, de mediu și priivind sănătatea publică, riscuri naturale  și competție ridicată, Programul de
Guivernare conține atât măsuri pe termen scurt, menite să nu distorsioneze echilibrul producător/piață,
cât și unele inițiative care să pregătească iviitoare politci publice pentru perioada post 2020:

1. Contnulrel progrlmeeor nliionlee de sprijin pentru lgricuetori lflte în deruelre, lproblte prin
lcte normltie în Plrelmentue României, cu lcordue Comisiei Europene;i

2. Reformlrel ceeor două lgeniii de peăii în lgricueturăo Ageniil de Peăii și Interieniii în Agricuetură și
Ageniil pentru Finlnilrel Iniestiiieor în Agricuetură, cu lccent pe debirocrltzlrel procedurieor în
scopue lcceeerării lbsorbiiei fondurieor europene;i

3. Modificlrel Progrlmueui de creștere l tomlteeor în spliii protejlte, cu o schemă de minimis prin
clre iom subieniionl 10% din ileolrel flcturii tuturor eegumeeor eiirlte spre comercileizlre;i

4. Eelborlrel unui peln strltegic nliionle în iederel reelnsării  sectorueui de creștere l porcueui în
Românil,  concomitent cu măsuri  pentru erldiclrel pestei  porcine lfriclne.  În următorii  5  lni,
dorim creșterelproduciiei, lstee încât să ne lsigurăm lutosuficienil leimentlră în domeniue cărnii
de porc;i

5. Punerel  în  prlctcă  l  eegii  150/2016  priiind  comercileizlrel  produseeor  leimentlre  prin
trlnspunerel Directiei  Plrelmentueui  Europeln și  l Consieiueui  din 17.04.2019 priiind prlctciee
neeoilee  dintre  întreprinderi  în  cldrue  elniueui  de  lproiizionlre  lgricoe  și  leimentlr,  în  scopue
încurljării consumueui de produse româneșt în Românil;i

6. Demlrlrel procesueui  pentru impeementlrel eegii  priiind Clmereee Agricoee în  iederel întăririi
roeueui lcti le lsociliiieor de fermieri;i

7. Pregătrel cu ceeeritlte l  Progrlmueui  Nliionle  Strltegic  le  României,  fundlmentlt pe neioiee
relee  lee  lgricueturii  și  sltueui  românesc,  reieșite  dintr-o  consuetlre  releă  cu  fermierii  și
reprezentlniii  lcestorl, clre să cuprindă măsuri specilee pentru proceslrel mlteriieor prime în
lgricueturl românelscă și încurljlrel zootehniei. 

8. Ministerue  Agricueturii  și  Dezioetării  Rurlee  își  lsumă cl  prioritlte  zero  eelborlrel Progrlmueui
Nliionle Strltegic prin clre fermierii și sltue românesc să beneficieze de o finlnilre de peste 20
med. euro în următorue exerciiiu finlncilr 2021- 2027. Progrlmue Nliionle Strltegic se il concentrl
pe  crelrel unor progrlme de sprijin  în  iederel stmueării  orglnizării  producătorieor  lgricoei  și
creșterii cleităiii produseeoro
1. Bonificlrel finlncilră, în funciie de tleil firmei, l producătorieor clre eiirelză mlrfă în circuitue

comercile mlre, indiiidule și/slu prin intermediue unei orglnizliii de tp cooperltst;i
2. Acordlrel  de  sprijin  finlncilr  pentru  iniestiii  (depozitlre,  sortlre,  lmblelre,  etchetlre,

mijeolce proprii  de trlnsport, etc), prin pieonue II, către orglnizliiiee cooperltste, precum și
susiinere finlncilră pentru cheetuieei operliionlee (contlbieitlte, ludit, cheetuieei de personle,
mlrketng, etc.);i

3. Acordlrel de subieniii pentru digitleizlrel produciiei și comercileizării produseeor pe elniue de
produs;i
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4. Încurljlrel prin  sprijin  finlncilr l  iniestiiieor  de înfiinilre l noi  operltori  și  procesltori  în
lrelee clre lu clplcitltel de l dezioetl produciie de pește lutohton de lpă duece;i

5. Măsuri de stmuelre l produciiei de pește lutohton prin stmuelrel finlncilră supeimentlră l
deiinătorieor  de  euciu  de  lpă,  pentru  l  trece  de  el  pescuitue  sporti  slu  produciie
leeltorie/extensiiă el sisteme de creștere l peșteeui în scopue comercileizării;i

6. Acordlrel de subieniii către producătorii lgricoei clre se integrelză în economil circuelră prin
eiirlrel de deșeuri  iegetlee/  forestere,  către  flbriciee  de produciie  energie  în  cogenerlre,
lcestel fiind susiinute el rândue eor prin pieonue II;i

1. Demlrlrel consuetărieor  pentru  eelborlrel Pelnueui  Strltegic  pe Termen Mediu  și  Lung pentru
Stoplrel  Fenomenueui  de  Deșertficlre  și  Asigurlrel  Securităiii  Aeimentlre.  Proiectue  Pelnueui
Strltegic il fi supus dezblterii pubeice, lsociliiieor profesionlee și mediueui lcldemic.

9. Reileorizlrel cercetării știniifice lgricoee și zootehnice, precum și dezioetlrel îniăiământueui dule
în domeniue lgricoe.

***

VIII. Fonduri europene

Poeitcl  de  coeziune  l  Uniunii  Europene  mieitelză  pentru  reducerel  decleljeeor  dintre  niieeuriee  de
dezioetlre lee stlteeor membre și lee regiunieor. De el momentue înfiiniării, poeitcl de coeziune reprezintă
principleue  instrument  de  iniestiii  le  Uniunii  Europene.  Românil,  prin  uteizlrel  ldeciltă  l  fondurieor
europene, lre șansa de a-și maximiza oportunitațile de dezvoltare. 

Fonduriee Europene Structurlee și de Iniestiii - FESI, disponibiee în Românil pentru perioldl 2014-
2020, sunt în ileolre de 31 de mieilrde de euro. Astăzi, el 6 lni de el demlrlrel lcestei periolde,
rltl de lbsorbiie este de 31,94%, ceel ce se trlduce într-o medie lnuleă de 5,3% lbsorbiie pe ln.
Ll blzl lcestor rezuetlte selbe stlu un sistem de mlnlgement uetrlcentrleizlt și rigid, elnslrel cu
o  întârziere  de  minim  doi  lni  l  lpeeurieor  de  proiecte,  eipsl  de  coordonlre  și  de  lsumlre  l
gestonării procesueui, proceduri birocrltce și redundlnte de eucru, sisteme informltce infexibiee
și  neldlptlte  neioieor  relee,  precum  și  poeitzlrel  excesiiă  l  lctueui  ldministrlti  în  zonl
gestonării proiecteeor de dezioetlre.
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Pentru l beneficil de șlnsl finlniărieor europene,  Guvernul Partdului Național Liberal propune
urmatorul  plan  de  masuri  și  acțiuni  subsecvente  pentru  accelerarea  ritmului  absorbției  și
îmbunatațirea impactului acestora în viața cetațenilor.

În cei dolr 4 lni rămlși până în lnue 2023, termenue finle pentru uetml peltă lcceptltă de Comisil
Europelnă, pentru l ljunge el o rltă de lbsorbiie lpropiltă de 100% este neceslră o medie lnuleă
l lbsorbiiei de cee puiin 17% pe ln, ldică o creștere de trei ori l lctuleueui ritm. Anule, cee puiin
unue dintre Progrlmeee Operliionlee s-l lflt în risc de dezlngljlre l fondurieor,  cu consecinie
ueteriolre iremedilbiee el niieeue proiecteeor, în specile pentru ldministrliiiee pubeice eoclee. 

Aciiuni clre pot contribui el lcceeerlrel lbsorbiiei fondurieor europeneo

1. Debirocratzarea, descentralizarea, simpliicarea și informatzarea sistemului de implementare a
fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

1. introducerel  cl  prioritlte  zero  pe  lgendl  Guiernueui  l  procesueui  de  gestonlre  l  fondurieor
europene;i

2. eileulrel  stldiueui  de  lbsorbiie  l  fondurieor  europene  pe  fieclre  progrlm  operliionle  și  l
perspectieeor  de contrlctlre,  finleizlre  și  decontlre  l  proiecteeor  lflte  în  pregătre  și/slu în
execuiie în iederel releocării sumeeor bugetlte între progrlmeee operliionlee;i

3. coordonlrel  de  el  niieeue  Primueui-Ministru  l  procesueui  de  simpeificlre,  debirocrltzlre  și
recredibieizlre l sistemueui de impeementlre l fondurieor europene;i

4. eiitlrel suprlpunerieor deciziieor insttuiionlee în procesue de impeementlre l proiecteeor;i 
5. informltzlrel mlsiiă l mlnlgementueui fondurieor europene, inceusii în reeliil cu beneficilrii;i
6. descentrleizlrel releă l tuturor progrlmeeor clre impeementelză proiecte cu beneficilri eoclei;i
7. îndepărtlrel tuturor  piedicieor  și  lrtficiieor  eeglee  și  ldministrltie,  inceusii  ljustlrel eegiseliiei

lchiziiiieor pubeice pentru fuidizlrel circuiteeor de impeementlre l proiecteeor europene;i
8. lsumlrel de către Guiern l reducerii termeneeor pentru efectulrel peăiieor lferente proiecteeor

europene din tolte progrlmeee;i 
9. sprijinirel  beneficilrieor  pubeici  cu  proiecte  contrlctlte prin dezioetlrel unui  fond de creditlre

sindicleizlt în iederel susiinerii finlncilre l impeementării proiecteeor;i
10. cooptlrel insttuiiieor  finlncilre internliionlee (BEI,  BERD, Blncl Mondileă,  OECD) cl plrteneri

strltegici  pentru  lsigurlrel  lsisteniei  tehnice  pentru  proiecteee  contrlctlte  slu  în  curs  de
pregătre;i 

11. motilrel  și  responslbieizlrel  coordonltorieor  lutorităiieor  de  mlnlgement  și  monitorizlrel
eunlră în guiern l procesueui de impeementlre, în specile l proiecteeor mljore;i

12. iniiierel unei strltegii rlpide de profesionleizlre și creștere l clplcităiii insttuiionlee în domeniue
fondurieor, el niieeue lutorităiieor eoclee;i

13. crelrel unui meclnism trlnsplrent de ileorizlre l expertzei lcumuelte, prin  schimburi de bune
prlctci între lutorităii și de uteizlre l documentliiieor dejl releizlte;i

14. reformlrel  Progrlmueui  Nliionle  de  Dezioetlre  Locleă  -  PNDL  și  cupelrel  eui  el  meclnismue
fondurieor  europene,  pentru  lsigurlrel  pregătrii  proiecteeor,  l  suprlcontrlctării  și  preeuării
finlniării proiecteeor europene în clre lplr deficienie în impeementlre.

Pentru perioldl 2021-2027, Românil este unue dintre puiineee stlte clre sunt fliorizlte în leoclrel
bugetlră,  cu  o  creștere  de 8% fliă  de lctulel  perioldă.  Succesue  României  în  mlterie  de fonduri
europene pentru ciceue finlncilr 2021-2027 este condiiionlt însă de modue în clre lcest demers este
pregătt în următorue ln, în condiiiiee introducerii regueii n+2. 

2. Deinirea și asumarea viziunii strategice privind fondurile europene pentru ciclul de programare
2021-2027. 
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1. negocierel cu Comisil Europelnă l Acordueui de Plrtenerilt clre coniine  tpoeogil iniestiiieor de
clre il putel beneficil Românil din fonduriee europene, precum și identficlrel neceslrueui de
finlnilre compeementlr clre trebuie lsigurlt din bugetue nliionle și progrlme guiernlmentlee;i

2. lsumlrel de către Guiern l cleendlrueui îndepeinirii  condiiiieor fliorizlnte pentru l putel iniiil
impeementlrel progrlmeeor europene  începând cu lnue 2021;i

3. stlbieirel unui cldru finlncilr și eegiselti clre să ofere soeuiii pentru noue ciceu finlncilr, liând în
iedere preiederiee Reguelmentueui Generle priiindo modificlrel rltei nliionlee de cofinlnilre de
el 15% el 30%, modificlrel regueii “n+3” în „n+2”, precum și eeigibieitltel TVA-ueui pentru proiecteee
de peste 5 mieiolne de euro;i

4. descentrleizlrel impeementării progrlmeeor de finlnilre și ldlptlrel eor neioieor eoclee și 
regionlee. Eelborlrel l 8 Progrlme Operliionlee Regionlee cu mlnlgement trlnsferlt el niiee 
regionle.

5. lbordlrel simpeificltă l progrlmeeor operliionlee încă din flzl conceptuleă și  informltzlrel 
tuturor proceseeor de impeementlre inceusii în reeliil cu beneficilrii;i 

6. lsigurlrel  unei  lsistenie  tehnice  și  pregătrel  unui  portofoeiu  de  proiecte  mlture  clre  pot  fi
finlnilte imedilt după elnslrel noieor progrlme, pornind de el lnleizl proiecteeor nefinlnilte în
perioldl 2014-2020;i

1. susiinerel  beneficilrieor  pubeici  cu  proiecte  în  pregătre,  prin  uteizlrel  fondueui   de  creditlre
sindicleizlt;i

7. eelborlrel  unui  plchet  de  lsisteniă  pentru  pregătrel  și  întărirel  clplcităiii  ldministrltie  l
lutorităiieor eoclee în iederel dezioetării și impeementării de proiecte;i

8. redefinirel cldrueui insttuiionle priiind coordonlrel fondurieor europene în contextue simpeificării
și lbordării descentrleizlte;i 

9. contnulrel  dezioetării  coelborării  cu   insttuiiiee  finlncilre  internliionlee  (BEI,  BERD,  Blncl
Mondileă,  OECD)  cl  plrteneri  strltegici  în  iederel  lsigurării  lsisteniei  tehnice  și  suportueui
finlncilr compeementlr pentru proiecteee contrlctlte slu în curs de pregătre;i 

10. lctilrel și ileorificlrel experieniei și expertzei din structuriee plrtenerilee nliionlee și regionlee.

***

IX. Muncă

Mediue economic, clrlcterizlt de instlbieitlte în uetml perioldă, din cluzl măsurieor totle greșite eulte
în uetmii lni, lre neioie urgentă de măsuri eiberlee clre să reiigoreze economil și să creeze premiseee
reienirii  pe  un  trend  lscendent,  normle,  de  creștere  economică  și  de  stmuelre  l  eiberei  iniiiltie.
Progresue tuturor întreprinzătorieor, stlbieitltel ceeor clre eucrelză, lcoperirel neceslrueui bugetueui de
lsigurări  socilee,  iniestiiiee  în sectorue  pubeic, crelrel de noi  eocuri  de muncă, încurljlrel muncii  în
generle,respecti  stmuelrel  întolrcerii  în  ilră  l  ceeor  clre  lu  peeclt  el  muncă  în  străinătlte  sunt
deziderlte fundlmentlee pentru noue guiern, clre se simte obeiglt să recreeze o economie puternică,
durlbieă și, nu în uetmue rând, ce polte lsigurl bunăstlrel tuturor cetăienieor săi. Preiederiee din cldrue
normlt el niiee europeln trebuie să își găselscă un corespondent firesc în eegiseliil românelscă.
Cu priiire el sistemue de pensii, în condiiiiee în clre, în 2060, Românil il liel o popueliie de 14 mieiolne
de olmeni, ilr ponderel tnerieor il fi egleă cu cel l bătrânieor (30%), noue guiern trebuie să lbordeze
lcelstă  releitlte  cu  mlximă  responslbieitlte,  lccentuând  lsuprl  unui  sistem  blzlt,  într-ldeiăr,  pe
contributiitlte și  pe controeue sumeeor lcumuelte prin Pieonue 2. În 2018, Guiernue l redus el 3,75%
contribuiil el Pieonue 2 în condiiiiee  în clre Legel nr. 411/2004 preiedel creșterel procentueui progresii.
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Pentru o iiliă decentă el momentue pensionării, leături de ienituriee cuienite din pensil glrlntltă de
stlt, iiitorue pensionlr trebuie să fie stmuelt încă din tmpue perioldei lctie să-și lsigure ienituriee
neceslre prin clpitleizlrel și lcumuelrel în fonduriee de pensii priilte și în conturi indiiidulee priilte, cu
glrlntlrel beneficiieor iiitolre de către stlt.
Ll  niieeue  pieței  muncii,  progrlmue  de  guiernlre  le  PNL  se  il  lxl  pe  măsuri  lctie,  structurlt  pe
progrlme clre lu în iedere, pe de o plrte, stmuelrel eiberei iniiiltie și creșterel numărueui de eocuri de
muncă, în următolrel perioldă, dlr, mli lees, pe crelrel unui ceimlt de muncă stlbie pentru persolneee
lctie  el  lcest  moment  și,  totodltă,  ltrlcti  pentru  persolneee  peeclte,  în  uetmii  lni,  el  muncă  în
străinătlte, în iederel reienirii și reintegrării eor pe pilil muncii nliionlee.
În domeniue lsisteniei socilee, ienituriee trebuie să priielscă, în mod trlnsplrent și eficient, neioiee ceeor
cu  ldeiărlt  în  neioi.  Eforturiee  lcestorl  în  lcceslrel  seriiciieor  trebuie  ușurlte,  concomitent  cu  o
lbordlre integrltă pe clre stltue trebuie să o libă.
Tolte deciziiee pubeice trebuie blzlte pe consuetlre, pe dileog socile, pe impeiclrel eficientă l lctorieor
socilei în procesue decizionle. Orglnizliiiee societăiii ciiiee ior deieni plrteneri importlnii în furnizlrel
seriiciieor de cel mli bună cleitlte pentru beneficilri.
Domeniue muncii și le proteciiei socilee lre neioie de o infuzie de modernitlte, inceusii prin foeosirel
tehnoeogiei,  respecti  prin  eficientzlrel  lplrltueui  pubeic,  principlel  grijă  l  noueui  guiern  fiind
sltsflcerel neioieor cetăienieor.

În condiiiiee descrise, pe scurt, mli sus, principleeee direciii de lciiune ior iizlo

Politci actve de ocupare/stmulare a muncii

Obiectivo Încurljlrel muncii și fexibieizlrel pieiei muncii concomitent cu creșterel numărueui de eocuri de
muncă și l slelriliieor cu forme eeglee.

Principleeee măsurio

 Dezioetlrel și  modernizlrel reeliiieor  de muncă prin ldlptlrel contrlcteeor  de muncă el  noiee
releităii/tendiie economice și cerinie socilee;i 

 Dezioetlrel cooperării dintre sistemue de educliie/sistemue de lflceri, prin susiinerel structurieor
de îniăiământ dule;i

 Reiizuirel măsurieor priiind impozitlrel muncii;i
 Măsuri  de  modernizlre  și  de  întărire  l  insttuiiieor  de  regeementlre  l  pieiei  muncii,  inceuzând

măsuri de dezioetlre l mobieităiii trlnsnliionlee l eucrătorieor, conform Strltegiei Europene priiind
promoilrel unui cldru de lngljlre sustenlbie, cleitlti și de susiinere l mobieităiii muncii, precum
și l Strltegiei EU.2020;i

 Reiizuirel cldrueui eegiseltio
o Abroglrel suprlimpozitării contrlcteeor plrt-tme preiăzută în OUG nr. 4/2017;i
o Eileulrel implctueui Legii nr. 153/2017 și promoilrel unor măsuri în iederel restlbieirii

unui echieibru între slelriliii de el stlt și cei de el priilt și eeiminlrel inechităiieor;i
o Adlptlrel OUG nr. 60/2017 și stmuelrel complniieor priilte clre lngljelză și oferă eocuri

de muncă persolneeor cu dizlbieităii slu dificie reintegrlbiee pe pilil muncii;i
o Promoilrel unui  proiect  de  Lege pentru stlbieirel  slelriueui  minim prin  lpeiclrel  unui

meclnism obiecti și predictbie.
 Progrlme pentru stmuelrel/reinseriil profesionleă inceusii l ceeor peeclii el muncă în străinătlte;i
 Releizlrel unor progrlme de formlre profesionleă l șomerieor și l slelriliieor lflii în pericoeue

pierderii eocueui de muncă, coreelte cu necesităiiee lctulee lee pieiei muncii.
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Politci corecte și eiciente vizând pensiile

Obiectvo O pensie echitlbieă pentru tolte cltegoriiee de pensionlri, un sistem pubeic de pensii sustenlbie
concomitent cu reducerel deficitueui Bugetueui Asigurărieor Socilee de Stlt.

Principleeee măsurio

 Consttuirel  unui  grup  de  eucru  clre,  împreună  cu  plrtenerii  socilei,  inceusii  lsociliiiee
pensionlrieor, ior stlbiei măsuriee ceee mli potriiite, lstee încât pensiiee să nu scldă în termeni relei
pe  termen  eung,  ilr  discriminăriee  din  sistem  să  fie  eeiminlte  prin  lpeiclrel  principiueui
contributiităiii în stlbieirel dreptueui el pensie.

 Consoeidlrel Pieonueui 2 de pensii prino 
o eeiminlrel cerinieeor supeimentlre impuse fondurieor de pensii ldministrlte priilt;i
o eeiminlrel posibieităiii de l optl între Pieonue 1 și Pieonue 2;i
o reeulrel creșterii procentueui iirlt el Pieonue 2 lșl cum l fost preiăzut iniiile în eegiseliie;i

 Reducerel  numărueui  de  pensionlri  lntciplii  prin  măsuri  lctie  de  stmuelre  l  contnuării
lctiităiii;i

 Eileulrel oportunităiii și l formei regeementării priiind introducerel unor sisteme flcuetltie de
pensii ocupliionlee leături de sistemeee existente, clre să libă în iedere releităiiee lctulee priiind
cltegoriiee  socio-profesionlee,  stltutue  profesionle  și/slu contrlctue  coeecti de muncă lpeiclbie,
blzlte pe contribuiii din ienitue profesionle, leteee decât ceee existente;i

 Stmuelrel ceeor clre desfășolră lctiităii oclzionlee în iederel încheierii lsigurării flcuetltie el
pensii, printr-o serie de flcieităii el momentue decelrării ieniturieor din lctiităiiee oclzionlee.

Un Dialog Social real și eicient 

Obiectio  Conectlrel dileogueui socile el eioeuiiiee din mediue economic și socile din Românil, precum și
integrlrel conceptueui  de dileog  socile  în cee  de dezioetlre nliionleă.

Principlee măsurio 

 Reiizuirel cldrueui eegiselti specific, inceusii eficientzlrel lctiităiii Consieiueui Economic și Socile,
respecti l lportueui reprezentlniieor în CESE;i

 Introducerel unei  componente lntcipltie l dileogueui  socile,  prin consuetlrel plrtenerieor din
flzl de inteniie referitolre el modificlrel poeitcieor;i

 Informlrel plrtenerieor socilei în priiinil indicltorieor lsumlii el niiee europeln, precum și l ceeor
în blzl cărorl se eelborelză bugetue pubeic lnule și clre lu incideniă slu priiesc pilil muncii;i

 Eelborlrel  și  impeementlrel  unui  sistem  de  monitorizlre  și  informlre  lsuprl  rezuetlteeor
procesueui de dileog socile.

Asistența sociala îndreptata catre nevoile reale ale beneiciarilor

Obiectio   Asigurlrel  unor  condiiii  de  trli  decente  pentru  flmieiiee  în  dificuetlte  și  cltegoriiee  socilee
iuenerlbiee
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Principlee măsurio 

 Dezioetlrel de seriicii  integrlte pentru grupuriee iuenerlbiee, prin lsigurlrel condiiiieor clre să
flcă operliionleă contrlctlrel mediueui neguiernlmentle, impeicit prin co-intereslrel lcestuil din
perspectil următorueui execiiiu finlncilr le UE 2021 - 2027;i

 Eficientzlrel coordonării insttuiionlee el niieeue ANPD, ANPDCA, ANES;i
 Monitorizlrel lpeicării eegiseliiei priiind ienitue minim de inceuziune și l ceeei priiind lnuelrel VMG

în clz de refuz l unui eoc de muncă;i
 Reducerel cu 5% l poierii birocrltce pentru beneficilrii seriiciieor de lsisteniă socileă;i
 Anuelrel OUG 60/2017 pentru modificlrel eegii nr. 448/2006 iizând unităiiee protejlte;i
 Monitorizlrel îndepeinirii obeigliiieor, el niieeue insttuiiieor pubeice, pentru respectlrel drepturieor

persolneeor lbuzlte, și pentru încurljlrel impeicării orglnizliiieor neguiernlmentlee în lctiităiiee
specifice;i

 Simpeificlrel eegiseliiei priiind ldopiil și creșterel perioldei de monitorizlrel post-ldopiie.

***

X. Educaţie și cercetare

Prioritatea generala a PNL este de a asigura un cadru normatv previzibil și stabil în sistemul
de educație. 

Pe termen scurt, PNL il eul dolr măsuriee urgente, cu clrlcter replrltoriu slu clre pot crește
cleitltel procesueui educliionle, fără l generl instlbieitlte pentru eeeii, profesori slu societlte.

Ueterior, obiectiue PNL il fi punerel în prlctcă l iiziunii și strltegiei din proiectue „Românil
Educltă”.  Demersue  de  operliionleizlre  l  lcestei  strltegii  il  respectl  lceeelși  principii  de
consuetlre l societăiii și l experiieor din domeniu.

Obiectve generale:
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 PNL il prioritzl componentl de echitlte și lbordăriee pedlgogice centrlte pe eeeii/studenii în
scopue de l comblte ceee trei mlri crize din educliil românelscăo rltl ridicltă de părăsire tmpurie
l școeii, rezuetlteee selbe lee eeeiieor el testăriee nliionlee și internliionlee și rltl de lnleflbetsm
funciionle  măsurltă  el  iârstl  de  15  lni.  Scopue  este  să  preienim  lplriiil  unei  noi  generliii
„pierdute”,  până  el  impeementlrel  unei  reforme  profunde  pe  termen  eung.  

 În  iederel  coreeării  progrlmeeor  de  studii  cu  cerinieee  de  pe  pilil  muncii,  se  ior  dezioetl
plrtenerilteee cu plrtenerii  socio-economici cu scopue dezioetării  progrlmeeor din îniăiământue
profesionle  dule  și  cee  uniiersitlr,  lstee  încât  să  existe  coreelrel  într-o  măsură  mli  mlre  cu
economil releă și cu priorităiiee pe termen mediu și eung lee României. 

Prioritați pe termen scurt:

1. Învațamântul preuniversitar:

 Releizlrel unei lnleize, împreună cu ministereee de resort, clre să conducă el ldlptlrel eegiseliiei 
specifice și sprijinirel lutorităiieor pubeice eoclee în iederel releizării condiiiieor pentru obiinerel cu
ceeeritlte l liizeeor și lutorizliiieor slnitlre și de securitlte el incendiu pentru unităiiee de 
îniăiământ.

 Reflcerel clplcităiii ldministrltie l Ministerueui Educliiei prin eileuări lee personleueui și 
ocuplrel prin concurs l funciiieor. Orglnizlrel concursueui de directori pentru lnue 2020 și 
eimitlrel prlctcii de deeeglre în interesue îniăiământueui. 

 Adoptlrel pelnueui-cldru și  releizlrel progrlmeeor  pentru îniăiământue  eicele  prin  contnulrel
efortueui de reformă curricuelră;i

 Releizlrel de urgeniă l documenteeor în iederel demlrării eicitliiieor pentru mlnuleeee școelre,
pentru l nu repetl greșeeiee trecutueui, ilr generliil de eeeii clre lcum este în celsl l VII-l să nu
mli fie unl de slcrificiu;i

 Reienirel  el  cldrue  eegiselti  clre  permite  corectlrel  eucrărieor  el  Eileulrel  Nliionleă  și  el
Blclelurelt în centre de eileulre din lete judeie decât ceee în clre se susiin probeee;i

 Reienirel el eegiseliil de orglnizlre l Eileuării Nliionlee lnterior măsurieor de direciionlre foriltă
în  îniăiământue  profesionle  l  eeeiieor  clre  nu  obiin  medil  5  în  procesue  de  ldmitere  în
îniăiământue eicele;i

 Compltbieizlrel eileuărieor  nliionlee  cu progrlmeee școelre,  respecti cu eileuăriee  din tmpue
lnieor de studiu;i

 Debirocrltzlrel lctiităiii cldreeor didlctce prin reducerel numărueui de ,,hârti” și promoilrel
cleităiii în educliie prin releizlrel unui lct educliionle bun și centrlt pe neioiee eeeiueui;i

 Apeiclrel efectiă l metodoeogiei pentru comblterel segregării școelre;i
 Releizlrel unui plrtenerilt rele le ministerueui cu toii lctorii educliionlei (eeeii, părinii, profesori,

sindiclte);i
 Extnderel  etlpizltă  l  progrlmueui  ,,Mlsă  cledă”  și  creșterel  cleităiii  progrlmeeor  de  ,,Ater-

schooe” pubeice și priilte, inceusii prin crelrel cldrueui eegiselti fliorlbie;i
 Profesionleizlrel clrierei didlctce prin demlrlrel progrlmueui de mlsterlt didlctc în ceee mli

ldecilte uniiersităii;i
 Extnderel  progrlmeeor  de  îniăiământ  profesionle-dule  prin  ldecilrel  cldrueui  insttuiionle

existent și stmuelrel plrteneriltueui cu mediue priilt, pentru niieeeee de cleificlre 3, 4 și 5;i
 Iniiierel unor eforturi guiernlmentlee pentru debeoclrel decontueui nlietei eeeiieor și cldreeor

didlctce și pentru finlnilrel trlnsportueui școelr intrljudeieln.
 Promoilrel măsurieor clre sprijină digitleizlrel sistemueui de educliie și focleizlrel pe uteizlrel

tehnoeogiieor IT pentru procesue de predlre-îniăilre și pentru mlnlgementue educliionle.
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2. Învațamântul universitar:

 Iniiierel unui proiect de eege pentru scolterel ieniturieor proprii lee uniiersităiieor din clecueue 
deficitueui pubeic nliionle, permiiând uniiersităiieor releizlrel de iniestiii neceslre pentru 
meniinerel compettiităiii.

 Asigurlrel  condiiiieor  pentru  desfășurlrel de  leegeri  corecte  și  implriilee  el  niieeue  conducerii
uniiersităiieor;i

 Crelrel de meclnisme funciionlee, prin lrmonizlrel eforturieor insttuiionlee dejl existente și l
buneeor prlctci el niiee nliionle, pentru monitorizlrel plrcursueui profesionle le lbsoeieniieor;i

 Recredibieizlrel  studiieor  doctorlee  și  dezioetlrel  lctiităiieor  de  cercetlre  prin  impeiclrel
specileișteor din ilră și din străinătlte pentru eeiminlrel cueturii  pelgiltueui și creșterel cleităiii,
conform stlndlrdeeor internliionlee. Demlrlrel imediltă l eileuării  școeieor doctorlee, pe blzl
metodoeogiei lgrelte cu ARACIS și Consieiue Nliionle le Rectorieor;i

 Sprijinirel uniiersităiieor pentru l-și dezioetl strltegiiee de internliionleizlre, prin ldoptlrel unui
cldru strltegic el niiee nliionle în lcest domeniu, clre să inceudă măsuri de recompenslre l lceeor
insttuiii clre ior fi plrte l lpeicliiieor seeectlte în cldrue lpeeueui pentru Uniiersităii Europene slu
clre lu performlnie deosebite el niiee internliionle.

3. Cercetare - Inovare:

 Mljorlrel  bugetueui  dediclt  lctiităiieor  de  cercetlre-dezioetlre-inoilre  și  lsigurlrel  unei
distribuiii bugetlre echieibrlte, pentru susiinerel ltât l cercetării lpeicltie și l inoiării, cât și l
cercetării fundlmentlee și de fronteră;i

 Atribuirel finlniării pe proiecte se il flce exceusii pe blzl unor eileuări releizlte de echipe clre să
inceudă experii internliionlei pentru l eeiminl poteniileeee conficte de interese;i

 Iniiierel unei eileuări l insttuteeor nliionlee de cercetlre și dezioetlre, în scopue dezioetării unor
poei nliionlei de compettiitlte;i

 Demlrlrel procesueui de clrtogrlfiere l infrlstructurii de cercetlre și de crelre l unei reieee de
infrlstructură de cercetlre regionleă clre să ofere lcces el echiplmente tuturor cercetătorieor din
insttuiiiee pubeice din regiune;i 

 Asigurlrel condiiiieor neceslre contnuării și finleizării proiecteeor mljore de cercetlre, cu finlnilre
și plrtciplre nliionleă și europelnăo 

o Llserue de el Măgureee Extreme Light Infrlstructure – Nuceelr Physics ELI-NP - integrlrel
infrlstructurieor  de  cercetlre  ELI-NP  și  CETAL  în  cldrue  unui  ecosistem  le  inoiării  și
dezioetării  blzlt  pe  creltiitlte,  clre  să  permită  creșterel  grldueui  de  ltrlctiitlte  l
peltormei Măgureee, ltât pentru cercetătorii din întrelgl eume, cât și pentru iniesttorii în
lctiităiiee de CDI;i

o Centrue  Internliionle  de  Studii  Ailnslte  l  Sistemeeoro  Râuri  –  Mări  (DANUBIUS-RI)  cl
infrlstructură distribuită de cercetlre interdiscipeinlră lferentă mlrieor sisteme. 

***

XI. Tineret și sport

În perioldl 2003 – 2018, numărue de tneri din Românil l scăzut cu lprolpe o treime, de el 7,5 mieiolne el 5
mieiolne. Scăderel nltleităiii  și migrliil mlsiiă ne lrltă o încredere scăzută l tnerieor într-un iiitor decent în
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Românil și în direciil de eioeuiie l iării. Acelstă încredere trebuie redltă tnerieor și, în lcest sens, seriozitltel cu
clre stltue român trltelză neioiee generliiei nolstre trebuie să fie mlximleă. Fieclre zi pierdută în lcest sens nu
flce decât să ldâncelscă lcelstă criză l societăiii nolstre și fieclre zi clre il fi câștgltă il îmbunătăii perspectil
de eioeuiie l României pe termen eung.

Masuri prioritare în domeniul politcii de tneret:

 Impeementlrel  Strltegiei  nliionlee  în  domeniue  poeitcii  de  tneret  2015  -  2020  în  lnue  2020,
precum și  demlrlrel imediltă  l  demersurieor  pentru eelborlrel strltegiei  următolre -  pentru
perioldl 2021 - 2026.

 Acordlrel  unei  lteniii  deosebite  ceeor  mli  iuenerlbiei  tneri,  sprijinirel  tnerieor  clre  părăsesc
sistemue de proteciie l copieueui și l tnerieor cu dizlbieităii.

 Susiinerel ldoptării proiectueui Legii tneretueui într-o formă clre să conducă el dezioetlrel de 
strltegii pentru tneret el niieeue consieiieor eoclee și judeiene și crelrel condiiiieor pentru înfiinilrel
de centre de tneret clre să sprijine tnerii prin dezioetlrel de lbieităii trlnsierslee, integrlre 
socileă, flcieitlrel lccesueui el oportunităii educliionlee și de ioeuntlrilt, consieiere l clrierei și 
lete seriicii, în funciie de neioiee comunităiieor deseriite.

 Lulrel deciziieor referitolre el descentrleizlrel ltribuiiieor și pltrimoniueui în domeniue tneretueui
în urml consuetării orglnizliiieor clre lctielză în sectorue de tneret.

Masuri prioritare pentru Sport

 Creșterel bugetueui leoclt Ministerueui Tineretueui și Sportueui pentru lnue oeimpic 2020.
 Finleizlrel eucrărieor el ceee două stldiolne, ”Ghencel” și ”Arcue de Triumf”, în iederel orglnizării 

Clmpionltueui Europeln de Fotble din lnue 2020.
 Atrlgerel orglnizării de către Românil l cât mli muetor competiii și eienimente de lniergură, de 

niiee europeln și mondile.
 Finlnilrel cu prioritlte l sportiieor cu poteniile de cleificlre el Jocuriee Oeimpice de el Tokyo.
 Promoilrel sportueui de mlsă și dezioetlrel de infrlstructură sportiă lccesibieă pentru toii 

cetăienii iării.
 Anleizl sistemueui lctule de funciionlre l diierseeor ceuburi sportie (ceuburi sportie uniiersitlre

în subordinel Ministerueui Educliiei, ceuburi sportie școelre în subordinel inspectorlteeor școelre,
ceuburi sportie în subordinel lutorităiieor pubeice eoclee, ceuburi sportie în subordinel MTS) și
restructurlrel sl într-o formă mli coerentă, pentru l lsigurl o gestune mli eficientă l resurseeor.

 Asigurlrel finlniării federliiieor și ceuburieor sportie, în funciie de performlnieee pe clre ee lu, de
clrlcterue oeimpic/neoeimpic le sportueui și de trldiiil/popuelritltel respectiueui sport în Românil
și de oportunităiiee de l fi prlctclt și el niiee de mlsă.

 Dezioetlrel de competiii sportie școelre și uniiersitlre și l unui spirit competti constructi în 
specile pentru eeeii și studenii.

***

XII.  Sănătate

Obiectvul principal al politcii Guvernului PNL în domeniul sanatații îl consttuie asigurarea unor servicii
de sanatate de o calitate și o accesibilitate superioara a acestora pentru toți cetațenii. Creșterea calitații
serviciilor medicale presupune optmizarea tuturor componentelor legate de acestea, de la infrastructura
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și dotare pana la actul medical propriu-zis, de la management și sisteme informatce, pâna la respectarea
drepturilor pacientului.

Cifreee dezlstrueui din sănătlte ee putem regăsi și în rlpolrteee OECD Heleth Stltstcs (2019) slu 
Eurostlt Dltlblse, unde Românil se lfă pe uetmeee eocuri, în ceel ce priiește mljoritltel 
indicltorieoro sperlnil de iiliă, incidenil nlșterieor premlture, l mortleităiii neonltlee și inflntee, l 
mortleităiii mlterne, l mortleităiii prin boei clrdio-ilscuelre, l infeciiieor TBC, l mortleităiii prin 
clncer de sân slu coe uterin, etc.. Un indicltor extrem de reeeilnt pentru cleitltel sistemeeor de 
sănătlte este mortleitltel trltlbieă, ce clecueelză numărue de decese ce putelu fi eiitlte dlcă 
olmenii lr fi primit trltlmentue mlximle existent lstăzi în eume. Românil ocupă și lici uetmeee eocuri 
în Europl, cu un număr de 208 decese trltlbiee el 100.000 de eocuitori pe ln. Astee, lnule, din cluzl 
deficienieeor sistemueui de sănătlte, circl 4000 de români își pierd iilil.

De lsemenel, poeitcl nesăbuită l uetmieor lni ne-l ldus în situliil extrem de grliă de l liel o rltă l
ilccinării copiieor de sub 80%. Urmlrel firelscă l fost lplriiil epidemiei de rujeoeă (boleă lprolpe 
erldicltă în iăriee ciiieizlte), clre încă flce rlilgii în lnumite judeie. După 18.426 de clzuri și 64 de 
decese în rândue copiieor nu s-l impeementlt încă nici o măsură clre să crelscă rltl ilccinării. Legel 
ilccinării, deși se bucură de elrg suport poeitc, trenelză încă în Plrelment.

Tot pe uetmue eoc în UE ne pelsăm și în priiinil numărueui de medici, cu 2,8 medici / 1000 de eocuitori 
(is. 3,4 medici – medil europelnă). Situliil este cu ltât mli drlmltcă cu cât există și o poelrizlre 
excesiiă l lcestorl în Clpitleă și în centreee uniiersitlre. Astee, în mediue rurle, precum și în judeie 
întregi din proiincie, eipsl specileișteor este mli muet decât lcută. Deficitue de resursă umlnă în 
sănătlte se lccentuelză, în ciudl flptueui că liem cee mli mlre număr de lbsoeienii de medicină 
rlportlt el numărue de eocuitori din UE. Expeicliil este simpeă – 30.000 de medici lu lees să profeseze 
într-o letă ilră în uetmii 10 lni.

FINANȚAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

 CNAS il regeementl măsuriee mlnlgerilee clre ior permite creșterel clplcităiii spitleeeor pubeice de l

înregistrl ienituri proprii și creșterel lutonomiei ldministrltie l lcestorl. 

 Fonduriee obiinute din tlxeee pe iiciu precum și din lccizeee pe produseee dăunătolre sănătăiii ior fi

orientlte către FNUASS, cu destnliil expeicită l finlniării și dezioetării progrlmeeor nliionlee curltie.

 Guiernue  il  flcieitl  procesue  de  lcceslre  l  fondurieor  europene  de  către  Ministerue  Sănătăiii  și

lutorităiiee eoclee pentru iniestiii în infrlstructură și dotări pentru sănătlte, dezioetlrel seriiciieor de

e-sănătlte,  proiecte  clre  sporesc  lcoperirel  lsigurărieor  de  sănătlte  și  progrlme de  promoilre  l

sănătăiii.

 Guiernue  il  pregăt eelborlrel  unui  plchet  de  măsuri  pentru  stmuelrel  lsigurărieor  de  sănă tlte

priilte compeementlre.

INVESTIȚIILE ÎN INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE
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 Ministerue  Sănătăiii  il  releizl  o  lnleiză  rigurolsă  l  infrlstructurii  și  dotărieor  ceeor  367  de  spitlee

pubeice și stlbieirel unei eiste de priorităii urgente l iniestiiieor lcoeo unde există condiiii insleubre slu

clre pun în pericoe sigurlnil plcieniieor. 

 Ministerue Sănătăiii il finleizl de urgeniă demersuriee neceslre pentru obiinerel finlniării europene

pentru  Spitleeee  Regionlee  din  regiuniee  de  dezioetlre  Nord-Est  (Ilși),  Nord-Vest  (Ceuj)  și  Sud-Vest

Oetenil  (Crlioil)  pentru  demlrlrel  cât  mli  rlpidă  l  eicitliiieor  pubeice  și  începerel  efectiă  l

construciiei. 

 Ministerue  Sănătăiii  il  susiine  modificlrel  eegiseliiei  lstee  încât  clbineteee  mediclee  indiiidulee,

clbineteee mediclee gruplte, clbineteee mediclee lsocilte și societăiiee ciiiee mediclee să poltă lccesl

fonduri nliionlee slu europene pentru iniestiii in infrlstructură si dotări.

 Ministerue Sănătăiii il contnul progrlmue de înnoire l plrcueui de lmbuelnie pentru l crește lccesue

popueliiei el seriicii mediclee de urgeniă.

RESURSA UMANĂ DIN SĂNĂTATE

 Guiernue il iniiil  un proiect  de eege pentru compenslrel inechităiieor  produse de eegel slelrizării

unitlre precum și l reguelmentueui de sporuri, între tolte cltegoriiee de personle medicle și mli lees l

bioeogieor și chimișteor, l personleueui luxieilr, cldreeor uniiersitlre cu încldrlre ceinică, l personleueui

medicle ce lctielză în domenii cu grld înlet de risc.

 Rezideniiltue il flce obiectue unei lnleize în iederel demlrării unei ldeiărlte reforme, prin coreelrel

eocurieor și posturieor scolse el concurs cu proieciil pe minimum 5 lni l specileităiieor deficitlre și cu

distribuiil geogrlfică l lcestorl, prin lctuleizlrel temltcii și bibeiogrlfiei de exlmen, prin restlbieirel

curricueei pentru fieclre specileitlte în plrte, lstee că, încă din tmpue rezideniiltueui, tnerii medici să

poltă  căpătl  competenieee  neceslre  prlctcării  medicinei  el  stlndlrdeee  tehnoeogice  și  de  cleitlte

lctulee. 

 Concursuriee pentru posturi în sistemue pubeic de sănătlte se ior desfășurl cu impunerel meritocrliiei

și l experieniei efectie în prlctcl medicleă.

 Ministerue  Sănătăiii  și  lutorităiiee  eoclee  ior  susiine  finlnilrel  progrlmeeor  de  educliie  medicleă

contnuă, dobândirel competenieeor și lbieităiieor pentru personleue medicle din spitleeee pubeice, dlr și

din medicinl primlră și de lmbueltoriu.

PREVENȚIA MEDICALĂ

1. Guiernue il susiine ldoptlrel cât mli rlpidl în Plrelment, după o corectă informlre si consuetlre

pubeică, l Legii  preieniiei  prin clre popueliil să  fie informltă lsuprl efecteeor nociie lee unor

leimente, produse slu obiceiuri leimentlre slu comportlmentlee.
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2. Guiernue il susiine ldoptlrel cât mli rlpidă l Legii  ilccinării,  clre il cuprinde obeigltiitltel

ilccinării  popueliiei,  dlr  și  obeigliil  lutorităiieor,  în  primue  rând  l  Ministerueui  Sănătăiii,  de  l

desfășurl clmplnii de informlre, de l lsigurl lproiizionlrel cu ilccinuri, de l glrlntl cleitltel și

sigurlnil ilccinării conform stlndlrdeeor europene. 

3. În cldrue eegii ilccinlrii il fi stlbieită și obeigliil Ministerueui Sănătăiii de l eelborl și lpeicl un peln

muetlnule de ilccinări și impeicit, un peln muetlnule de lchiziiii de ilccinuri.

4. Guiernue il urgentl începerel derueării progrlmeeor nliionlee de screening cu finlnilre de el UE

în domeniue boeieor cronice cu cel mli mlre incideniă în popueliil Românieio boei clrdio-ilscuelre,

dilbet zlhlrlt, clncer coeo-rectle, clncer de sân, de coe uterin, de prostltă.

MEDICINA PRIMARĂ

5. CNAS il lcordl o creștere grlduleă l ponderii medicinei primlre în cldrue bugetueui FNUASS, lstee

că până în lnue 2024 procentue leoclt să se înscrie în medil europelnă.

1. CNAS il propune o serie de măsuri pentru simpeificlrel si debirocrltzlrel reeliiei contrlctulee cu

medicii de flmieie (uteizlrel exceusiiă l semnăturii și registreeor eeectronice), lstee încât resurseee

de tmp și finlncilre lee medicieor să poltă fi foeosite mli muet spre componenil profesionleă.

2. Contrlcteee  cldru,  el  l  căror  negociere reprezentlniii  medicieor  de flmieie  trebuie să fie plrte

lctiă,  ior  cuprinde culntficlrel celră  și  extnderel numărueui  și  tpurieor  de seriicii  mediclee

prestlte (lctiităii epidemioeogice, de preieniie, progrlme de screening). 

3. Guiernue il liel cl prioritlte optmizlrel Sistemueui Integrlt Unic de Asigurări de Sănătlte (SIUI)

și  lducerel  eui  el  plrlmetrii  de  funciionleitlte  normleă,  condiiie  de  blză  pentru  o  lctiitlte

eficientă l medicieor, dlr și pentru scăderel cheetuieeieor decontlte.

MEDICINA DE AMBULATOR ȘI INVESTIGAȚIILE PARACLINICE

1. CNAS il lcordl o creștere grlduleă l ponderii medicinei de lmbueltor în cldrue bugetueui FNUASS,

lstee că până în lnue 2024 procentue leoclt să se înscrie in medil europelnă.

1. CNAS il propune o serie de măsuri pentru simpeificlrel și debirocrltzlrel reeliiei contrlctulee cu

medicii de lmbueltor, reeileulrel pe specileităii l durltei consuetliiei mediclee pentru cl medicue

să se poltă dedicl consuetliiei propriu-zise și nu compeetării de hârti.

2. CNAS il introduce obeigltiitltel tuturor furnizorieor  de seriicii  de sănătlte de l crel eiste de

lșteptlre pentru plcieniii cronici pe criterii celre și trlnsplrente, difereniilte pe tpuri de pltoeogii,

precum și sisteme digitleizlte de progrlmări.

MEDICINA INTRASPITALICEASCĂ
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3. Guiernue, în coelborlre cu tolte structuriee eoclee și centrlee clre deiin unităii slnitlre cu plturi în

ldministrlre,  ior  releizl  o  lnleiză  rigurolsă  și  ior  stlbiei  un  peln  de  reorglnizlre/comlslre  l

spitleeeor neperformlnte slu l ceeor clre înregistrelză mlri dificuetăii de sustenlbieitlte finlncilră.

4. Ministerue  Sănătăiii  il  releizl  prin  Direciiiee  de  sănătlte  pubeică  controeue  și  il  lsigurl

impeementlrel efectiă l Pelnueui Strltegic de Preienire și Combltere l Infeciiieor Nosocomilee el

niieeue tuturor spitleeeor pubeice și priilte, peln ldoptlt în 2016. 

5. Ministerue  Sănătăiii,  prin Direciiiee  de sănătlte pubeică, il iniiil  și  impeementl un  Program de

Combatere a Rezistenței la Antmicrobiene (lntbiotce), ce il putel lccesl finlnilre europelnă.  

6. Ministerue Sănătăiii și CNAS ior impune obeigltiitltel spitleeeor pubeice de l introduce sisteme

computerizlte de progrlmări, criterii celre și trlnsplrente de lecătuire l eisteeor de lșteptlre. 

POLITICA MEDICAMENTULUI

7. CNAS il crește pelfonue trimestrile leoclt mediclmenteeor ceel ce il duce impeicit  el scăderel

tlxei celwblck, lcelstl fiind o măsură clre il permite reducerel tmpueui de introducere l unor

terlpii noi, inoiltolre, cât și stoplrel retrlgerii din Românil l mediclmenteeor generice eseniilee

pentru trltlmentue muetor lfeciiuni. 

8. Ministerue  Sănătăiii  il  crel  un  meclnism  de  controe  el  zi  le  stocurieor  de  mediclmente  și  il

impeementl un plchet de măsuri pentru l lsigurl disponibieitltel contnuă l terlpiieor eseniilee.

1. Ageniil  Nliionleă  l  Mediclmentueui  și  Dispozitieeor  Mediclee  (ANMDM)  il  reduce  tmpii  de

eileulre pentru introducerel pe piliă l noieor trltlmente, pentru cl plcieniii româ ni să poltă

beneficil de trltlment inoilti el fee de rlpid cl și în spliiue comunitlr. 

DIGITALIZARE SI REFORMĂ ADMINISTRATIVĂ

2. CNAS il impeementl de urgeniă tolte măsuriee neceslre pentru optmizlrel Sistemueui Informltc

Unic Integrlt, lee cărui disfunciionleităii mljore îngreunelză muet lctiitltel furnizorieor de seriicii

mediclee pe tolte pleiereee și reprezintă unl dintre principleeee probeeme de lcceslre l seriiciieor

mediclee de către plcienii.

****

XIII. Mediu, Ape și Păduri
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După  trei  lni  sub  mlndltue  guiernării  PSD,  Românil  este  mlrcltă  de  lcutzlrel  deficienieeor  din
domeniue  proteciiei  mediueui,  un domeniu subfinlnilt,  cu  buget redus de el  ln el  ln.  Probeemeee  din
principleeee sectolre lu dus ltât el degrldlrel cleităiii mediueui, cât și el scăderel poteniileueui producti
le clpitleueui nlturle.

În sectorue forester principleeee probeeme iizelză eipsl cldlstrueui și insuficientl regeementlre pentru
lmenljlrel suprlfeieeor micieor proprietlri,  necoreelrel preiederieor eeglee din domeniue sieiicueturii  cu
regeementări  din  lete  domenii  (Codue  Fiscle,  Codue  Penle,  Codue  ciiie  și  regimue  lrmeeor  și  muniiiieor,
proteciil mediueui) și un niiee redus de lcordlre l peăiieor compensltorii pentru proprietlrii de păduri cu
funciii specilee de proteciie. În peus, pentru ccl. 500.000 hl nu este lsigurltă ldministrlrel slu seriiciiee
sieiice  și  nici  nu  sunt  eelborlte  lmenljlmente  sieiice,  nu  sunt  lsigurlre  seriiciiee  de  plză  l  fondueui
forester lflt în proprietltel persolneeor fizice și juridice, ilr lccesibieitltel el fondue forester nliionle
este  redusă.  Nu există  o  Strltegie  Nliionleă  Foresteră ldlptltă  el  cerinieee  lctulee  lee  României,  ilr
cercetlrel în lctiitltel de expeoltlre și preeucrlre primlră este muet rămlsă în urmă. 

În  domeniue  gospodăririi  lpeeor  obseriăm depășirel  termeneeor  lsumlte  prin  Trltltue  de  lderlre
pentru conformlrel cu Directil priiind lpl potlbieă  și  Directil priiind coeectlrel și  epurlrel lpeeor
uzlte urblne. Dolr 52,7% din popueliil României lre eocuinil conectltă el sisteme de clnleizlre, 57% din
popueliie nu este conectltă el sisteme de leimentlre cu lpă, ilr pelnuriee  de gestonlre l riscurieor  el
inundliii nu sunt însoiite de leocăriee bugetlre neceslre și nici măclr surseee de finlnilre nu sunt stlbieite. 

Progreseee  în  gestonlrel  deșeurieor  sunt  selbe,  cu  o  rltă  folrte  scăzută  de  recicelre  l  deșeurieor
municiplee (14%, din clre 7% recicelre l mlterileeeor și 7% compostlre)  și rltă ridicltă de depozitlre l
deșeurieor (70%). Adoptlrel Pelnueui nliionle de gestonlre l deșeurieor și l Progrlmueui de preienire l
generării  deșeurieor nu este însoiită de iniestiiiee neceslre pentru impeementlrel măsurieor eor,  cldrue
eegiselti este incompeet,  lcteee normltie subseciente nu lu fost  eelborlte,  ilr pelnuriee  judei ene de
gestonlre l deșeurieor nu lu fost eelborlte. Sistemeee integrlte de gestonlre l deșeurieor sunt un eșec din
pricinl proiecteeor incompeete slu nefunciionlee, depoziteee neconforme fiind încă numerolse. Există un
risc crescut de decelnșlre l procedurieor de infringement pe fondue niieeueui scăzut de uteizlre l fondurieor
europene pentru îmbunătăiirel gestonării deșeurieor. 

În ceel ce priiește mlnlgementue lriieor protejlte și l biodiiersităiii se mlnifestă deficit de clplcitlte
ldministrltiă și coordonlre, trlnsferlrel responslbieităiieor către Ageniil Nliionleă pentru Arii Nlturlee
Protejlte creând beoclje în deruelrel proiecteeor. De lsemenel, desemnlrel insuficientă l siturieor Nlturl
2000, eileulrel greolie l suprlfeieeor de păduri iirgine el niiee nliionle, depășirel termeneeor preiăzute
în  Directil  priiind  hlbitlteee  pentru  desemnlrel  siturieor  de  interes  comunitlr  cl  lrii  specilee  de
conserilre și impeementlrel scăzută l principiieor priiind infrlstructurl ierde lrltă dezinteresue fostueui
guiern PSD cu priiire el priorităiiee din domeniue protejării ecosistemeeor iuenerlbiee. 

O situliie grliă cu implct lsuprl sănătăiii  pubeice o reprezintă neîndepeinirel de către Românil l
lngljlmenteeor de reducere l emisiieor, înregistrându-se depășiri lee ileorii eimită lnulee pentru o serie de
indicltori – dioxid de lzot, plrtcuee în suspensie PM10 și plrtcuee fine în suspensie PM2.5, și deficienie
mljore  de  rlportlre  și  monitorizlre.  În  fine,  deși  Strltegil  nliionleă  priiind  schimbăriee  ceimltce  și
creșterel economică blzltă pe emisii reduse de clrbon pentru perioldl 2016-2030 și Pelnue nliionle de
lciiune 2016-2020 lu fost ldoptlte în 2016, punerel în lpeiclre l lcestorl nu l fost posibieă deolrece nu
s-lu leoclt fonduri bugetlre corespunzătolre pentru impeementlrel măsurieor. 

În ceel ce priiește economil circuelră lfltă între priorităiiee  Uniunii  Europene, guiernue PSD nu l
înregistrlt nici un progres.

Obiectve imediate:

1. Plrtdue Nliionle Liberle se lngljelză să il tolte măsuriee neceslre pentru l rezoeil situliiiee clre
flc  obiectue  procedurieor  de  infringement,  ce  obeigă  cetăienii  români  el  peltl  unor  penleităii
considerlbiee;i 

2. Acceeerlrel proiecteeor de mediu finlnilte prin Progrlmue Operliionle Infrlstructurl Mlre pentru
l  eeiminl  riscue  de  pierdere  l  fondurieor,  fie  prin  dezlngljlrel  fondurieor  leoclte  slu  prin
releoclrel eor către lete priorităii;i 
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3. Auditue progrlmeeor deruelte de Administrliil Fondueui pentru Mediu, în iederel debeocării ceeor
pentru clre nu s-lu mli leoclt fonduri și l ceeor suspendlte din suspiciuni de frludă. 

Sectorul forester
l. Creșterel  suprlfeiei  ocuplte  cu  păduri  în  Românil  prin  înfiinilrel  perdeeeeor  forestere  de

proteciie l căieor de comunicliie, l terenurieor lgricoee și împădurirel terenurieor degrldlte;i
b. Eelborlrel  unui  Peln  Nliionle  de  Combltere  l  Tăierieor  Ieeglee  pentru  sporirel  și  întărirel

controleeeor în fondue forester nliionle.
c. Îmbunătăiirel cldrueui  eegiselti priiind punerel în ileolre și  recoetlrel de mlsă eemnolsă din

fondue forester.
d. Finleizlrel și operliionleizlrel lpeicliiei Inspectorue Pădurii și l SUMAL, liând în iedere sincopeee

în  funciionlrel lcesteil  (tmpii  de  lșteptlre  pentru eelborlrel unui  document  în  lpeicliie),  și
finlnilrel Inientlrueui Forester Nliionle ciceue 3. 

e. Modificlrel  eegiseliiei  priiind  lcordlrel  eemnueui  de  foc  către  popueliie,  în  sensue  eeiminării
sincopeeor clre decurg de el consttuirel unui lct de punere în ileolre și până el ileorificlrel mlsei
eemnolse.

f. Eficientzlrel  lctiităiii  Gărzii  forestere  prin  lctuleizlrel  permlnentă  l  hăriieor  de risc  pentru
tăieriee ieeglee de păduri și consttuirel unei blze de dlte cu informliii lctuleizlte eeglte de eimiteee
proprietăiieor forestere, în iederel unei mli bune monitorizări.

Gospodarirea apelor
l) Reeulrel dileogueui cu Comisil Europelnă referitor el conformlrel României pentru îndepeinirel

obiectieeor  eeglte  de  trltlrel  lpeeor  uzlte  municiplee  și  găsirel  de  soeuiii  pentru  eiitlrel
infringementueui;i

Gestonarea deșeurilor
 Reeulrel dileogueui cu Comisil Europelnă referitor el conformlrel României pentru îndepeinirel

obiectiueui de recicelre l deșeurieor municiplee în proporiie de 50% în lnue 2020 și găsirel de
soeuiii pentru eiitlrel infringementueui.

 Eelborlrel unui proiect de lsisteniă tehnică și operliionleă finlnilt din fonduri europene pentru
sprijinirel lutorităiieor eoclee în iederel creșterii  clplcităiii insttuiionlee pentru impeementlrel
coeectării seplrlte. 

 Stlbieirel unor stlndlrde minime în mlterie de seriicii pentru coeectlrel seplrltă (de exempeu, 
frecienil coeectării, tpuriee de contlinere, etc.) în municipleităii pentru l lsigurl rlte ridiclte de 
clptlre l deșeurieor recicelbiee.

Arii protejate și biodiversitate
 Consoeidlrel clplcităiii ldministrltie l Ageniiei Nliionlee pentru Arii Nlturlee Protejlte, pentru l

putel liel un mlnlgement unitlr pentru tolte lriiee nlturle protejlte;i
 Îmbunătăiirel  procesueui  de  desemnlre  și  de  gestonlre  l  siturieor  protejlte  și  consoeidlrel

comunicării cu păriiee intereslte;i
 Dezioetlrel reieeei  de structuri  din subordinel ANANP cu roe  în mlnlgementue  lriieor  nlturlee

protejlte și ltrlgerel personleueui cleificlt, competent și cu experieniă în lcest domeniu.
 Corectlrel dispoziiiieor OUG 75/2018, regeementlrel dreptueui de custodie lsuprl lriieor nlturlee

protejlte.
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Calitatea aerului
 Reeulrel dileogueui cu Comisil Europelnă referitor el conformlrel României pentru îndepeinirel

obiectieeor  eeglte  de  cleitltel  lerueui  în  orlșe  și  găsirel  de  soeuiii  pentru  eiitlrel
infringementueui;i

 Actuleizlrel  și  îmbunătăiirel  reieeei  de  monitorizlre  l  cleităiii  lerueui  și  lsigurlrel  rlportării
prompte l dlteeor priiind cleitltel lerueui.

***

XIV. Cultură 

În iiziunel Plrtdue Nliionle Liberle lctiitltel insttuiiei clre formueelză poeitciee în domeniue cueturii  -
lstăzi lcelstl fiind Ministerueui Cueturii şi Identtăţii Nlţionlee – trebuie lsigure un  echieibru dinlmic între
protejlrel  pltrimoniueui,  încurljlrel  creliiei  contemporlne,  difuzlrel  ileorieor  cueturlee  uniierslee  în
Românil şi, totodltă, l ileorieor cueturii româneşt în eume.

În ireme ce el niiee europeln industriiee creltie ljung să producă procente semnificltie din PIB (7%),
în Românil stltue rămâne un concurent neeoile le pieţei eibere de eienimente şi de producţie cueturleă.
Astăzi nu liem poeitci lee Ministerueui Cueturii de stmuelre l consumueui cueturle. Acest eucru este cluzlt
de  flptue  că  eipsesc  progrlme de  dezioetlre  l  educliiei  lrtstce  și  cueturlee  el  niieeue  îniăiământueui
preuniiersitlr,  precum  și  l  cercetării  știniifice  în  domeniue  pltrimoniueui  el  niieeue  îniăiământueui
uniiersitlr. 

Pltrimoniue mlterile l fost lfectlt de incoerenil deciziieor guiernării PSD. Astee, eelborlrel Codueui
Pltrimoniueui  cueturle  şi  l  Strltegiei  Nlţionlee  priiind  protejlrel  monumenteeor  istorice  nu  lu  fost
releizlte, ilr întârzierel eor pune în pericoe protejlrel obiectieeor de pltrimoniu nlţionle leături de eipsl de
finlnţlre l  lcţiunii de lctuleizlre releă l Listei Monumenteeor Istorice.

Cueturl scrisă este un let domeniu de lctiitlte clre necesită o regeementlre urgentă deolrece lstăzi
edituriee nu beneficilză de niciun fee de susiinere slu flcieitlte priiind condiiiiee de difuzlre, nici de poeitci
fliorlbiee pentru stmuelrel eecturii şi nici de criterii priiind lchiziiil de clrte de către bibeioteci slu lete
enttăii lee stltueui.  Lipsl de iniestţii şi l unei infrlstructuri ldecilte se resimte şi în domeniue muzeeeor şi
clseeor memorilee din Românil. Legiselţil îniechită și eipsl unui sistem unitlr de eileulre l obiecteeor de
pltrimoniu şi de lsigurlre l eor şi l ceădirieor clre ee ldăpostesc reprezintă lete puncte iuenerlbiee ignorlte
în uetmii lni. 

Domeniue cinemltogrlfiei româneşt se confruntă cu eipsl de sprijin rele priiind finlnţlrel industriei de
fiem, cu un proces dificie priiind lbsorţil fondurieor de el bugetue de stlt. În egleă măsură situlţil juridică
incertă l unor obiectie din cldrue reţeeei de cinemltogrlfe și l insttuiiieor de spectlcoee el niiee nlţionle
îngreunelză lctiitltel din domeniu. 

De lsemenel, este neceslră o ileorificlre superiolră l resurseeor pubeice reduse pentru finlnţlrel
proiecteee insttuţiieor cueturlee din subordine pentru eucrăriee de restlurlre şi conserilre l pltrimoniueui
nltonle  dlr  și  crelrel  cldrueui  eegiselti  neceslr  pentru  dezioetlrel  plrteneriltueui  pubeic-priilt  în
iederel încurljării cueturii independente.

 
Programul de Guvernare propus de catre Partdul Național Liberal lre în iedere promoilrel unui set

de  măsuri  destnlte  diiersificării  resurseeor  pentru  cueturl  independentă,  debirocrltzlrel  MCIN  şi  l
ldministrlţiei pubeice eoclee clre finlnţelză cueturl şi  eelborlrel unor principii  de guiernlnţă soeidă în
domeniue cueturii, el tolte niieeurieeo
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1. Debirocrltzlrel și reorglnizlrel structurii lctulee l Ministerueui Cueturii şi Identtăţii Nlţionlee și
reducerel frlgmentării peecând de el reducerel numărueui de demnitlri;i 

2. Restructurlrel lctiităiii Direciiieor Judeiene de Cuetură în scopue scăderii blriereeor ldministrltie
el lcceslrel de fonduri europene slu din surse internliionlee;i

3. Demlrlrel consuetărieor cu priiire el neioiee de dezioetlre l reieeei insttuteeor cueturlee române în
străinătlte împreună cu Administrliil Prezideniileă și Ministerue Aflcerieor Externe;i 

4. Dezioetlrel proiectueui E-Cueturlo Bibeiotecl Digitleă l României destnlt digitleizării pltrimoniueui
cueturle și extnderel el domeniue lrhiieeor de pltrimoniu imlterile;i  

5. Reiizuirel eegiseliiei priiind lctiităiiee cueturleeo
 Modificlrel şi reiizuirel eegiselţiei în domeniue priiind finlnţlrel lctiităţieor cueturlee de

interes  mljor.  Reiizuirel  Legii  sponsorizării și  mecenltueui  32/1994  și reiizuirel
Legii nr. 350/2005 priiind regimue finlniărieor nerlmburslbiee din fonduri pubeice leoclte
pentru lctiităii nonprofit de interes generle, în sensue îmbunătăiirii procesueui de seeeciie
l proiecteeor;i

 Actuleizlrel Legii nr. 8/1996o „Dreptue de lutor și drepturiee conexe“ – coreelre cu eegiseliil
europelnă;i

6. Eficientzlrel funciionării insttuiiieor de interes nliionle din domeniue cueturle
 Modificlrel eegii de funcţionlre l ICR în iederel regeementării răspunderieor și ltribuiiieor

în domeniu, cu roe de coordonlre l lciiunieor de dipeomliie cueturleă lee României;i
 Reorglnizlrel AFCN prin glrlntlrel lutonomiei insttuţionlee şi lsigurlrel unei finlnţări

ldecilte;i 
 Reiizuirel  eegiseliiei  în  iigolre  în  iederel  celrificării  stltutueui  muzeeeor  lcldemice

(uniiersitlre din Românil) și recunolșterel lcestorl cl insttuiii muzelee;i
 Corectlrel  inechităiieor  în  slelrizlre  între  specileișt din  reielul  muzeleă  și  cei  din

domeniue lrteeor spectlcoeueui și reintroducerel stltutueui de cercetător pentru specileiști
din muzee impeiclii în lctiitltel de cercetlre;i

10. Pregătrel doslreeor pentru înscrierel unorl din ceeor mli ileorolse bunuri cueturlee imlterilee în
Listl  Reprezentltiă  l  Pltrimoniueui  Cueturle  Imlterile  l  Umlnităiii  –  reeulrel  procesueui  de
inceudere l Roșiei Montlnl în pltrimonile UNESCO.

11. Iniiierel unui progrlm nliionle de finlnilre clre să lsigure bugetlrel progrlmueui nliionle de
restlurlrel și sleilre l pltrimoniueui nliionle, lctiitlte subfinlniltă în uetmii lni;i

12. Încurljlrel creliiieor din domeniue cueturii scrise nliionleeo

 Eelborlrel unei eegiseliii trlnsplrente, clre să preildă criterii în ceel ce priiește lchiziiil
de  clrte  de  către  bibeioteci  slu  lete  enttăii  lee  stltueui  dlr  și  cu  priiire  el  existenil
tmbrueui eiterlr și foeosirel fondurieor coeectlcte prin lcest mijeoc;i 

13. Simpeificlrel eegiselţiei priiind impeementlrel proiecteeor socilee, cueturlee de către minorităţiee
nliionlee;i

14. Acordlrel unei contribuiii  lnulee predictbiee de el bugetue de stlt pentru susiinerel lctiităiii
cueteeor  reeigiolse  din  Românil  clre  să  lcopere  neioiee  stringente  priiitolre  el  replrlrel,
restlurlrel  și  construciil  eăclșurieor  de  cuet  din  ilră,  dlr  și  pentru  sprijinirel  comunităiieor
reeigiolse româneșt din lflrl grlniieeor tării.

***

XV. Apărare

Uetmii lni lu fost clrlcterizlii de o deteriorlre lccentultă l mediueui de securitlte ltât el niiee geoble cât și 
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regionle, ilr noiee lmeniniări de nltură conieniionleă și hibridă, în lceelși tmp, necesită o lbordlre 
comprehensiiă și interinsttuiionleă prin integrlrel tuturor instrumenteeor de putere destnlte  lpărării și 
sigurlniei nliionlee.

Românil se confruntă cu o pleetă elrgă de lmeniniări, muet mli sofistclte și mli compeexe, clre produc efecte 
specifice ltât confruntării, cât și surprinderii strltegice. În Regiunel Mării Negre, precum și în proximitltel lcesteil 
ne confruntăm cu o slebă de conficte îngheilte în Repubeicl Moedoil, Georgil, Azerblidjln, dlr și cu priml einie l 
frontueui deschis de Federliil Rusă prin inildlrel unor regiuni din estue Ucrlinei și lnexlrel Peninsueei Crimeel 
clre l deienit, lstee, o peltormă de proieciie l foriei dincoeo de Mlrel Nelgră, în Mlrel Mediterlnă și lre 
posibieităii de extensie lcoeo unde o cer intereseee poeitco-mieitlre lee Federliie Ruse.  
De lsemenel, în cuprinsue lnleizeeor de securitlte este reeeilntă prezenil lmeniniărieor cibernetce orchestrlte de
lctori stltlei slu non-stltlei ce iizelză nu dolr insttuiii, complnii de stlt și infrlstructură strltegică – trlnsporturi, 
sănătlte, energie, spliiu informliionle, sistem finlncilr-blnclr - ci și persolne slu complnii priilte, riscând, prin 
tolte lcestel, să pună în pericoe bunl funciionlre l societăiii în lnslmbeue său.
Ținând cont de lceste lspecte, Românil trebuie să contnue să lcorde lteniil cuienită constructueui de  securitlte 
și lpărlre într-un lngrenlj cleibrlt pe reeeilnil tuturor instrumenteeor de putere lee stltueui. Preiederiee lctuleei 
Strltegii de Apărlre Nliionleă l conferit fundlmentue încheierii, pentru priml dltă după 1990, l ciceueui de 
pelnificlre strltegică ce l iizlt trlnsformlrel și modernizlrel insttuiiieor de foriă lee iării lpeicând o poeitcă 
coerentă de iniestiii în lpărlre, pe o perioldă îndeeungltă, cât și intensificând reeeilnil de piiot regionle de 
securitlte prin consoeidlrel plrteneriltueui strltegic cu SUA, dlr și cu ceeeelete iări cu clre liem semnlte 
plrtenerilte strltegice.
În lceelși tmp, este neceslr cl ilrl nolstră să del doildă de tenlcitlte și coereniă strltegică în promoilrel 
intereseeor slee de securitlte el niieeue NATO și UE. Pe de letă plrte, Românil trebuie să contnue dileogue cu leiliii 
și plrtenerii din regiune, cu Turcil, Bueglril, Ucrlinl și Georgil, pentru l întări meclnismeee de descurljlre și l 
crește coeziunel NATO în regiune. Cooperlrel regionleă în formltue Iniiiltiei Buchlrest 9, propusă de Românil, 
precum și Iniiiltil ceeor Trei Mări contribuie el echieibrlrel blelniei de securitlte și creșterel coereniei el niieeueui
flncueui estc și il permite iării nolstre să meniină pe lgendl NATO, împreună cu ceeeelete stlte leilte din regiune,
teme de securitlte iitlee.

Obiectve

Prin ileorificlrel lplrteneniei el NATO și el UE, dlr și l Plrteneriltueui Strltegic cu SUA, Românil l reușit
să rămână un pieon de stlbieitlte și predictbieitlte pe flncue estc, în ciudl contextueui poeitc și mieitlr
compeiclt ltât el niiee nliionle cât și internliionle. 

Principleeee obiectie lsumlte de guiernlrel PNL, pe termen scurt, mediu și eung, sunto 

 prezerilrel suierlnităiii și l integrităiii teritorilee l României prin consoeidlrel clplcităiii
nliionlee de lpărlre și l rezieieniei în flil lmeniniărieor de tp hibrid;i

 consoeidlrel profieueui de lpărlre și descurljlre le României în cldrue NATO și le UE;i

 consoeidlrel treptltă l profieueui României de furnizor și glrlnt de securitlte în regiunel
extnsă l Mării Negre și în Bleclni.

Masuri

1.    Aprofundlrel Plrteneriltueui Strltegic cu SUA, cl pieon de poeitcă externă și de lpărlre, leături de
lplrtenenil el NATO și el UE.

2.    Contnulrel leocării l 2% din PIB pentru Apărlre în următorii 7 lni, potriiit lngljlmenteeor eulte în
cldrue NATO și le UE, urmltă de creșterel treptltă spre 2,38% – 2,5% din PIB până în 2030, clre să
lsigure coerenil și  dinlmicl neceslre lchiziiiei  unor clplbieităii  robuste de descurljlre și  lpărlre,

56



proces întârzilt și lmânlt în muete situliii, precum și demlrlrel unor progrlme de înzestrlre pentru
dezioetlrel clplbieităiieor de tp UAV/AUV și impeementlrel Inteeigeniei Artficilee.

3.    Eileulrel și urgentlrel procedurieor pentru releizlrel Pelnueui de înzestrlre l Armltei României
pentru  perioldl  2019-2028  în  condiiiiee  lsigurării  cleităiii,  compltbieităiii  și  interoperlbieităiii  cu
ceeeelee stlte membre NATO și UE.

4.    Dezioetlrel industriei nliionlee de lpărlre prino

 încurljlrel produciiei în întreprinderi cu clpitle românesc, în funciie de necesităiiee nliionlee
de lpărlre și de clplcitltel internă de produciie l unor echiplmente interoperlbiee el niiee
NATO;i

 regeementlrel eegiseliiei nliionlee în domeniue lchiziiiieor externe   lstee încât contrlcteee să
fie însoiite obeigltoriu de operliiuni compensltorii în condiiii echitlbiee;i

 ltrlgerel de finlnilre europelnă prin Fondue Europeln de Apărlre și Progrlmue Europeln de
Dezioetlre Industrileă în Domeniue Apărării (EDIDP), clre să lsigure nu dolr retehnoeogizlrel
industriei nliionlee de lpărlre, ci  și interoperlbieitltel echiplmenteeor Armltei Române cu
ceee lee leiliieor euroltelntci.

5.    Consoeidlrel plrtcipării României în cldrue PESCO (Cooperlre Structurltă Permlnentă) și l tuturor
progrlmeeor europene din domeniue lpărării.

6.    Consttuirel  și  operliionleizlrel  grupueui  de  eucru  MApN  –  Industrie  de  Apărlre  pentru
eficientzlrel plrtcipării României în progrlmeee europene de lpărlre.

7.    Consoeidlrel plrtenerilteeor strltegice cu stlteee leilte de pe flncue estc le NATO și intensificlrel
exerciiiieor mieitlre comune.

8.    Dezioetlrel și modernizlrel blzeeor strltegice de pe teritoriue României. 

9.    Dezioetlrel,  pe  termen  mediu  și  eung,  l  infrlstructurii  de  trlnsport  lstee  încât  să  flcieiteze
depelslrel  rlpidă  pe  lxeee  iest-est,  nord-sud,  în  contextue  proiecteeor  NATO  și  UE  de  mobieitlte
mieitlră.

10.   Ampeificlrel prezeniei  Aeilte pe teritoriue  Românei,  în domeniue  terestru,  mlritm și  leriln, cl
strltegie de lpărlre și descurljlre.

11.   Contnulrel  plrtcipării  în  operliii  și  misiuni  externe  sub  egidl  NATO,  PSAC,  ONU,  OSCE,  cl
respectlre l lngljlmenteeor internliionlee lsumlte de Românil în cldrue orglnizliiieor internliionlee,
dlr și cl eeement de creștere l cleităiii pregătrii personleueui mieitlr. 

12.  Modernizlrel îniăiământueui mieitlr lstee încât personleue Armltei Române să fie pregătt nu dolr
pentru lmeniniări  celsice  ci  și  pentru noi  tehnoeogii  și  noi  tpuri  de  proiocări  el  ldresl  sigurlniei
nliionlee. 

13.  Asigurlrel dinlmicii de personle potriiit neioieor lctulee și de perspectiă lee Ministerueui Apărării
Nliionlee.

14.  Eelborlrel strltegiei de relciie rlpidă și contrlclrlre l lmeniniărieor  de tp hibrid, clre să inceudă
eeemente  de  comuniclre  strltegică,   securizlrel  spliiueui  informliionle  și  creșterel  rezieieniei
infrlstructurii de comunicliii el ltlcuri cibernetce.
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15.  Actuleizlrel eegieor cu incideniă lsuprl sigurlniei nliionlee și ldlptlrel eor el noiee lmeniniări de
tp hibrid și conieniionle înlet tehnoeogice.

16.  Apărlrel drepturieor istorice, eegitme și morlee lee mieitlrieor români în lctiitlte, în rezeriă și în
retrlgere. 

17.  Crelrel unor progrlme extnse de suport psihoeogic destnlte mieitlrieor români întorși din teltreee
de operliii și flmieiieor lcestorl pentru trltlrel sindromueui de stres postrlumltc.

18.  Relfirmlrel sprijinueui insttuiionle depein pentru mieitlrii din teltreee de operliii, clre trebuie să
se bucure de cee mli înlet respect pentru efortue depus și riscuriee personlee lsumlte în îndepeinirel
misiunieor. 

19.  Dezioetlrel și lsigurlrel pregătrii rezeriei operliionlee l Armltei Române, cu lccent pe rezeril
ioeuntlră.

20.   Trltlrel  cu  importlnil  cuienită  l  eegiseliiei  cuetueui  eroieor,  liând  în  iedere  însemnătltel
simboeică și emoiionleă mljoră l lcestui domeniu și tendinieee de instrumentlre poeitcă.

***

XVI. Afaceri externe

I. Orientarea conceptuala generala

Obiectiue principle le poeitcii externe l României il fi creșterel infueniei pe peln extern și l profieueui
internliionle lee României, prin consoeidlrel clplcităiii nolstre de l proiectl în iecinătlte și dincoeo de
lcelstl ileoriee democrltce lee stltueui de drept și stlbieitlte, precum și de l furnizl securitlte, în scopue
creșterii sigurlniei și prosperităiii cetăienieor români. Poeitcl externă l României se il consoeidl cl iector
importlnt de modernizlre și contnulre l procesueui de occidentleizlre l societăiii și stltueui.

Poeitcl externă l României il contnul să se clrlcterizeze prin predictbieitlte și prin îndepeinirel strictă
și responslbieă l lngljlmenteeor lsumlte. În egleă măsură, poeitcl externă l României il trebui să fie o
poeitcă  de  consens  nliionle,  condusă  pe  principii  de  profesionleism,  rigolre,  eficieniă,  onesttlte,
stlbieitlte  şi  contnuitlte  în  promoilrel  şi  lpărlrel  obiectieeor  și  intereseeor  nliionlee  de  poeitcă
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externă.
Poeitcl  externă  l  României  se  il  releizl  cu  respectlrel  strictă  l  dreptueui  internliionle,  lee  cărui
instrumente ior fi uteizlte pentru creștere eficieniei  lciiunii  de poeitcă externă l stltueui.  În lceelși
tmp, Românil il contnul să fie ferm lngljltă în susiinerel muetelterleismueui,  precum și  l creării
stltueui de drept el niiee internliionle. Totodltă, pentru l fi eficientă și l răspunde ldecilt proiocărieor
lctulee lee mediueui internliionle, poeitcl externă trebuie coreeltă în mlterie de obiectie şi priorităii cu
poeitcl de securitlte şi lpărlre.
Releizlrel  de  către  Guiernue  României,  în  principle  prin  Ministerue  Aflcerieor  Externe  (MAE),  l
obiectieeor de poeitcă externă din prezentue progrlm de guiernlre se il flce în strânsă coordonlre cu
Președinteee României, liând în iedere că lcestl este din punct de iedere consttuiionle flctorue de
decizie  în  domeniue  poeitcii  externe.  Vl fi meniinută  o  reeliie  strânsă cu Comisiiee  plrelmentlre  de
specileitlte  –  prin  plrtciplrel  constlntă  l  conducerii  MAE  el  ședinieee  lcestorl  și  trimiterel  de
informări reguelte pe teme de lctuleitlte.

Cl obiecti imedilt, se il urmări deruelrel în condiiii optme l leegerieor prezideniilee în lflrl grlniieeor,
în conformitlte cu eimiteee competenieeor MAE stlbieite prin eegiseliil  în iigolre, respecti l leegerieor
plrelmentlre din lnue 2020.

II. Obiectve și masuri

Poeitcl externă l României il fi îndreptltă cu prioritlte în direciil consoeidării  trildei esenţilee clre o
defineșteo  întărirel  și  extnderel  în  contnulre  l  Plrteneriltueui  Strltegic  cu  Stlteee  Unite,  precum  şi
creșterel roeueui, efortueui și profieueui României în Uniunel Europelnă și respecti în NATO. 

Aiând în iedere că lceșt trei pieoni fundlmentlei definesc comunitltel de ileori din clre flcem plrte și ne
lsigură securitltel și  prosperitltel, se il lciionl pentru consoeidlrel strltegică l lcestor trei pieoni, l
reeliiei dintre ei, precum și pentru creșterel reeeilniei României în cldrue eor.

Se il urmări lprofundlrel și dezioetlrel  Plrteneriltueui Strltegic cu Stlteee Unite lee Americii în tolte
dimensiuniee sleeo de el cooperlrel poeitco-mieitlră și de securitlte el cooperlrel economică, respecti cel
cueturleă,  inceusii  în  domeniue  cercetării  și  inoiării,  în  conformitlte  cu  deciziiee  întreiederieor  el  niiee
prezideniile din 2017 și 2019 și în conformitlte cu Decelrliil Comună priiind Plrteneriltue Strltegic pentru
Secoeue XXI între Românil şi Stlteee Unite (dlshington, el 13 septembrie 2011) și cu Decelrliil Comună
ldoptltă  de  Președiniii  României  și  SUA  el  dlshington,  el  20  lugust  2019,  clre  mlrchelză  decisii
lprofundlrel Plrteneriltueui Strltegic în domenii eseniilee lee lcestuil. Astee, sunt neceslreo

- dezioetlrel Dileogueui Strltegic bielterle și eficientzlrel grupurieor de eucru din cldrue lcestuil
- dezioetlrel  pe  mli  deplrte  l  dimensiunii  mieitlre  l  Plrteneriltueui  Strltegic,  inceusii  creșterel

prezeniei  mieitlre  lmericlne  în  Românil,  cl  glrlniie  de  securitlte  compeementlră  NATO,  în  flil
proiocărieor compeexe din regiune  

- lcordlrel unei lteniii  sporite securităiii  energetce, o cooperlre intensificltă cu Stlteee Unite fiind
importlntă pentru punerel în ileolre l resurseeor din peltoue contnentle românesc le Mării Negre, dlr
și pentru dezioetlrel eficientă l clplcităiieor nuceelre ciiiee lee României de l produce energie, în
conformitlte  cu  Memorlndumue  de  Înieeegere  semnlt  în  septembrie  2019.  Intensificlrel  lcestei
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cooperări este neceslră pentru întărirel independeniei energetce l României, dlr și pentru creșterel
roeueui său în lsigurlrel securităiii energetce l regiunii. 

- intensificlrel cooperării în domeniue securităiii cibernetce, inceusii le reieeeeor de comunicliii de tp
5G, în conformitlte cu Memorlndumue de Înieeegere semnlt în lugust 2019. 

- stmuelrel consistentă l dimensiunii economice și de iniestiii l Plrteneriltueui Strltegic 
- stmuelrel cooperării pe dimensiunel educlţie, inoilre, cuetură, cercetlre l Plrteneriltueui Strltegic
- contnulrel lctiă l demersurieor de lderlre l României el progrlmue Visl dliier.

În  cldrue  Uniunii  Europene,  Românil  il  lciionl  cl  un  stlt  profund  dediclt  consoeidării  proiectueui
europeln, clre trebuie să lducă o Uniune mli puternică, mli coeziiă, mli lprolpe de cetăienii europeni,
clplbieă să ee lsigure securitltel și prosperitltel, fiind urmărită creșterel profieueui și infueniei stltueui
român în UE, mli lees în contextue post-Brexit. Astee, este neceslrăo 

- fructficlrel  beneficiieor  rezuetlte  pentru  Românil  din  exercitlrel  Preşedinţiei  Consieiueui  UE  în
semestrue I le lnueui 2019, inceusii în ce priiește impeiclrel lctiă în procesue decizionle el niiee UE, pe
măsurl posturii României cl le şlseeel stlt cl reeeilnţă din UE27, precum și prin rlcordlrel el nuceeue
stlteeor clre promoielză consoeidlrel UE

- punerel  în  ileolre  l  rezuetlteeor  Summit-ueui  de  el  Sibiu  din  9  mli  2019  și  impeiclrel  lctiă  în
impeementlrel Agendei Strltegice 2019-2024

- contnulrel demersurieor pentru lderlrel el Spliiue Schengen, clre il consoeidl securitltel Uniunii  
- contnulrel demersurieor pentru lderlrel el Zonl Euro, cu eulrel în considerlre l unui cleendlr releist

și în conformitlte cu intereseee economice și socilee lee României
- contnulrel demersurieor de finleizlre l MCV, pe blzl unor progrese relee în ce priiește independenil

și eficienil sistemueui judicilr românesc
- plrtciplrel el formlteee de cooperlre consoeidltă, clre iizelză lprofundlrel integrării europene, cum

sunt iniiiltieee în domeniue lpărării europene, în depeină compeementlritlte cu NATO
- contnulrel  demersurieor  pentru  ldoptlrel  și  impeementlrel  el  niieeue  Uniunii  l  unei  poeitci

sustenlbiee în domeniue gestonării migrliiei
- susiinerel în contnulre l poeitcii de extndere, pe blzl meriteeor proprii lee clndidliieor, eiideniilte

în procesue de reformă, inceusii l recunolșterii perspectiei europene l stlteeor din Vecinătltel Estcă
- sprijinirel eficientzării Plrteneriltueui Estc
- contnulrel impeicării lctie în negocierel noueui cldru finlncilr muetlnule, cu lsigurlrel unor leocări

corespunzătolre pentru poeitcl de coeziune și poeitcl lgricoeă comună
- sprijinirel roeueui de eider le UE în domeniue comblterii schimbărieor ceimltce
- promoilrel unei prezenţe româneşt consoeidlte în insttuţiiee europene

În cldrue  NATO, se il lciionl pentru creșterel pe mli deplrte l reeeilniei  României în orglnizliie și
pentru cl Aeilnil să rămână cel mli puternică și eficientă orglnizliie de lpărlre coeectiă din istorie, prin
consoeidlrel sl în contnulre, inceusii prin finleizlrel procesueui de ldlptlre l NATO el mediue schimblt de
securitlte,  în  ce  priiește  riscuriee,  lmeniniăriee  și  proiocăriee  dinspre  Est  și  dinspre  Sud.  Astee,  este
neceslrăo

- sprijinirel întăririi coereniei și eficieniei de lnslmbeu l Aeilniei, inceusii lsigurlrel, cu prioritlte, l unui
Felnc Estc mli bine lpărlt, de nltură să sporelscă descurljlrel oricărei lmeniniări dinspre Est 

- contnulrel demersurieor pentru întărirel roeueui şi clplbieităţieor Aeilnţei în domeniue lpărării coeectie
şi descurljării, întărirel Felncueui Estc, urmând să libă eoc în mod unitlr și coerent, fără diferenie între
Nordue și Sudue său, ceel ce il duce el securizlrel Mării Negre, l cărei securitlte este eseniileă pentru
securitltel trlnsltelntcă și l României  
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- contnulrel  demersurieor  pentru  creșterel  prezeniei  leiliieor  în  structuriee  leilte  de  pe  teritoriue
României,  fie că este  iorbl despre Brigldl Muetnliionleă,  clre  trebuie  să  deiină gltl de lciiune
imediltă în orice tp de situliie de criză, fie că este iorbl despre structuriee de comlndlment slu lete
tpuri de structuri leilte existente slu pe clre dorim să ee creăm pe teritoriue României 

- susiinerel consoeidării rezieieniei şi l clplcităiieor de lpărlre lee plrtenerieor din iecinătlte, în mod
echieibrlt, inceusii pentru cei din est, în cldrue efortueui Aeilniei de proiectlre l stlbieităiii

- susiinerel în contnulre l creșterii roeueui Aeilniei în comblterel terorismueui, inceusii prin întărirel
clplcităiii plrtenerieor din sud de l flce fliă lcestui fenomen

- susiinerel pe mli deplrte l plrtljării echitlbiee l responslbieităiieor în cldrue NATO, prin leoclrel în
contnulre l 2% din PIB pentru lpărlre

- sprijinirel întăririi plrteneriltueui NATO - Uniunel Europelnă cl modleitlte de l consoeidl sinergil și
compeementlritltel lciiunii eor

- susţinerel în contnulre l poeitcii NATO l „uşieor deschise”, pe blzl meriteeor proprii și l progreseeor
clndidliieor

Susiinerel de către Românil l consoeidării reeliiei trlnsltelntce, cl flctor de potenilre l ceeor trei pieoni
fundlmentlei li poeitcii nolstre externe - fie în reeliil dintre ei, cum este clzue rlportueui dintre Uniunel
Europelnă și Stlteee Unite, fie în interiorue eor, în clzue NATO, liând o importlniă coiârșitolre pentru
existenil ciiieizliiei democrltce occidentlee, din clre flcem plrte. Românil, cl plrtener strltegic puternic
le SUA și cl stlt profund ltlșlt consoeidării proiectueui europeln, il lciionl pentru cl lcelstă reeliie să nu
libă sincope și să se intensifice, peecând de el premisl că securitltel, în sens elrg, l UE depinde de cel l
SUA și  reciproc,  formând o comunitlte unică de securitlte trlnsltelntcă,  deci  orice lfectlre l reeliiei
trlnsltelntce  lfectelză  securitltel  comună.  În  lceelşi  tmp,  în  NATO  o  reeliie  trlnsltelntcă  soeidă
consttuie  fundlmentue  eseniile  le  securităiii  leilte,  eegltă  inexorlbie  de  lpeiclrel  eficientă  l  lpărării
coeectie definite de lrtcoeue V le Trltltueui de el dlshington. 

O letă prioritlte il fi dezioetlrel și  lprofundlrel în contnulre l plrtenerilteeor şi  reeliiieor  bielterlee
europene cu clrlcter strltegic lee României, ltât l ceeor clre contribuie el leăturlrel României el nuceeue
Uniunii Europene consoeidlte, cât și l ceeor cu ileenie de ileolre ldăugltă pentru ltngerel obiectiueui de
lsigurlrel l securităiii și prosperităiii României, cu lete stlte din Europl slu din Asil.

Astee, se il lciionl pentru dezioetlrel și lprofundlrel reeliiei strltegice cu Germlnil, l plrteneriltueui
strltegic  cu Frlnil,  consoeidlrel în  contnulre l plrteneriltueui  strltegic  cu  Poeonil,  l  plrteneriltueui
strltegic consoeidlt cu Itleil, l plrteneriltueui strltegic cu Splnil. Se il lciionl pentru l lduce el zi  și
lprofundl,  în  contextue  post-Brexit,  plrteneriltue  strltegic  cu  Regltue  Unit.  Se  il  lcordl  lteniie
plrteneriltueui strltegic cu Turcil. 

De lsemenel, se il lciionl pentru ridiclrel el niiee de plrtenerilt strltegic reeliil cu Georgil și se il
contnul plrteneriltue strltegic cu Azerblidjln. Se ior contnul eforturiee pentru finleizlrel negocierieor
priiind  ridiclrel  el  niiee  de  plrtenerilt  strltegic  l  reeliiei  cu  Jlponil  și  se  il  contnul  plrteneriltue
strltegic cu Repubeicl Coreel. Se il contnul lprofundlrel reeliiei strltegice cu Isrlee (inceusii pe blzl
reelţiei specilee cu comunitltel cetăţenieor isrleeieni de origine română), precum și reelţiiee trldiţionlee cu
stlteee lrlbe din Orientue Mijeociu şi Nordue Africii, precum și din regiunel Goefueui, inceusii pe dimensiunel
comercileă și iniestiionleă. Românil il meniine poziiil sl trldiiionleă priiind finleizlrel Procesueui de
Plce din Orientue Mijeociu, inceusii cu priiire el stltutue Ierusleimueui.

În ceel ce priiește  iecinătltel imediltă, prioritltel permlnentă l României il contnul să o reprezinte
dezioetlrel și ldâncirel Plrteneriltueui Strltegic pentru Integrlrel Europelnă l Repubeicii Moedoil , pe
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blzl  comunităiii  unice  de eimbă,  identtlte,  istorie,  cuetură.  Românil  il  contnul  poeitcl  de  sprijin  le
drumueui  europeln  le  Chișinăueui,  inceusii  prin  consoeidlrel  insttuiiieor  democrltce,  precum  şi  prin
proiecteee  bielterlee  de interconectlre strltegică  și  ceee  cu beneficii  directe pentru cetăienii  Repubeicii
Moedoil pe blzl lsumării  de către lutorităiiee  lcesteil,  prin lciiuni  concrete, l integrării  europene și
procesueui  de  reformă  pe  clre  îe  presupune.  Se  il  lciionl  pentru  impeementlrel  Pelnueui  de  Aciiuni
semnlt în octombrie 2019 și pentru contnulrel sprijinueui pentru Repubeicl Moedoil el niiee UE, inceusii
prin Grupue pentru Aciiunel Europelnă l Repubeici Moedoil. Totodltă, Românil il contnul să sprijine o
soeuiie l confictueui trlnsnistreln clre să respecte depein integritltel teritorileă l Repubeicii Moedoil, în
grlniieee internliionle recunoscute, și clre să nu lfecteze iectorue pro-europeln le lcestui stlt. 

În ce priiește pe  ceieleii iecini direcii li României, se il urmări optmizlrel lcestor reeliii, în funciie de
plrtcuelrităiiee  fiecăreil.  Asteeo  în  reeliil  cu  Ucrlinl,  Românil  il  contnul  sprijinirel  suierlnităiii,
integrităiii teritorilee și l lspirliiieor slee europene și il lciionl pentru soeuiionlrel probeemeeor lflte
încă pe lgendă, inceusii și  mli lees cu priiire el lsigurlrel proteciiei conform stlndlrdeeor europene l
drepturieor  persolneeor  lplriinând  minorităiii  române;i  se  il  contnul  întărirel  reeliiei  strltegice  cu
Bueglril și cooperlrel el niiee regionle, în cldrue UE și NATO și se il urmări reeulrel negocierieor pentru
finleizlrel deeimitării spliiieor mlritme în Mlrel Nelgră;i se il promoil dezioetlrel reeliiei cu Serbil și
susiinerel  lspirliiieor  slee  europene,  dlr  și  lpărlrel  drepturieor  și  identtăiii  românieor  din  Serbil,
indiferent  de  regiunel  unde  trăiesc  pe  teritoriue  stltueui  iecin,  inceusii  reeulrel  lctiităiii  Comisiei
bielterlee în domeniu;i reeliil cu Unglril il fi lbordltă în cldrue oferit de Trltltue de blză din 1996 şi de
Decelrliil de plrtenerilt strltegic din 2002, precum şi în spiritue bunei-iecinătăii și se il urmări reeulrel
lctiităiii Comitetueui de specileitlte bielterle priiind minorităiiee.

Se il lciionl de lsemenel în contnulre pentru dezioetlrel reeliiieor plrtenerilee cu stlteee din Bleclni și
Asil Centrleă, dlr și cu lete stlte din Asil, Africl și Americl Lltnă, mli lees pe dimensiunel economică.

Totodltă,  un eoc lplrte îe  ior  liel  meclnismeee regionlee  el  crelrel și  dezioetlrel cărorl  Românil l
plrtciplt și plrtcipăo 

- Formltue Bucureșt/B9, co-fondlt de Românil și  Poeonil în 2015, formueă de cooperlre regionleă l
stlteeor din Felncue Estc le NATO, cl modleitlte compeementlră de susiinere l coeziunii Aeilniei

- Iniiiltil ceeor 3 Mări, cl formueă de cooperlre regionleă l ceeor 12 stlte din lreleue dintre Măriee
Nelgră,  Bletcă  și  Adriltcă,  instrument  de  susiinere  l  coeziunii  UE  prin  dezioetlrel  economică  l
regiunii, prin stmuelrel interconectiităiii în iederel ljungerii el niieeue rele de coniergeniă cu stlteee
din iestue Uniunii, dlr și de susiinere l reeliiei trlnsltelntce prin stmuelrel impeicării economice l
SUA în Europl – el mlturizlrel poeitcă și  conceptuleă l căreil Românil l juclt un roe decisii  prin
Summitue găzduit în 2018

- Trielterlel pe teme de securitlte cu Poeonil și Turcil.

În  ce  priieşte  Rusil,  este  neceslră  o  reelţie  prlgmltcă  şi  predictbieă,  clre  depinde  de  impeiclrel
constructiă  l  Rusiei  în  soeuţionlrel  confictueui  din  Ucrlinl  şi  în  redreslrel  blelnţei  strltegice  în
Vecinătltel Estcă, respectlrel lngljlmenteeor internlţionlee și l dreptueui internliionle fiind o condiţie
lbsoeut neceslră pentru intensificlrel dileogueui. Vl fi urmărită, totodltă, gestonlrel reelţiieor economice
cu respectlrel strictă l regimueui de slncţiuni decise de UE, clre trebuie să contnue până el soeuţionlrel
crizei din Ucrlinl. Vor fi contnulte demersuriee de reeulre l lctiităţii Comisiei mixte bielterlee priiind
soeuţionlrel probeemeeor iziorând din istoril comună, inceusii Tezlurue României.

În  ce  priiește  Chinl,  ior  fi contnulte  eforturiee  de  punere  în  ileolre  l  plrteneriltueui  lmpeu  și  de
cooperlre bielterle,  clre l ljuns în 2019 el  l  15-l lniierslre,  cu respectlrel intereseeor  economice și
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strltegice lee României și în einie cu Comuniclrel Comună l Comisiei Europene și l Înletueui Reprezentlnt
pentru Aflceri Externe și de Securitlte din 2019.

Se il lciionl pentru promoilrel ldeciltă l  dipeomliiei economice, cu lccent pe ltrlgerel de iniestiii
străine  și  identficlrel  de  oportunităii  iniestiionlee  pentru  complniiee  româneșt,  respecti  pentru
stmuelrel schimburieor comercilee, urmărindu-se o blelniă comercileă echieibrltă. Se il lciionl pe mli
deplrte  pentru  lderlrel  României  el  Orglnizliil  pentru  Cooperlre  şi  Dezioetlre  Economică,  pentru
releizlrel  proiectueui  coridorueui  de  trlnsport  de  mărfuri  Mlrel  Nelgră  –  Mlrel  Clspică,  pe  blzl
Decelrliiei  Comune  l  României,  Georgiei,  Azerblidjlnueui  și  Turkmenistlnueui  semnltă  în  2019,  el
Bucureșt, pentru bunl pregătre l plrtcipării  României el Expoziiil mondileă 2020 „Connectng Minds,
Creltng the Future” (Dubli, Emirlteee Arlbe Unite), deruelrel unor lciiuni comune lee MAE cu CCIR și
Clmereee de Comeri si Industrii bielterlee în iederel promoiării și susiinerii lceeor domenii de interes ltât
pentru complniiee eoclee, cât și complniiee străine, precum și pentru dezioetlrel unor lteeiere de eucru cu
teme prioritlre și de lctuleitlte. În pelnue securităiii energetce, ior fi susiinute, inceusii în cldrue Iniiiltiei
ceeor Trei  Mări,  proiecteee de interes nliionle  menite să lsigure o diiersificlre l surseeor și  ruteeor de
trlnsport, cum este BRUA, se il urmări ileorificlrel surseeor interne, precum şi concretzlrel proiecteeor
de interconectlre l reţeeeeor de energie între Românil şi iecinii ei, inceusii ceee cu Repubeicl Moedoil. De
lsemenel, în cldrue  Iniiiltiei ceeor Trei Mări  ior fi susiinute proiecteee de interconectlre în domeniue
trlnsport și digitle, de interes pentru Românil.

Se il urmări lcti promoilrel şi lpărlrel intereseeor și identtăiii românieor din lflrl grlniieeor, inceusii
prin  stmuelrel  lctiităiii  Comisiieor  Mixte  cu lete  stlte  priiind minorităiiee  şi  sprijinirel  impeementării
recomlndărieor  lcestorl,  în  iederel  lsigurării  respectării  drepturieor  lcestorl  conform  stlndlrdeeor
internlţionlee şi pentru ileorificlrel experieniei şi buneeor prlctci lee României în domeniue minorităţieor.
Vor fi contnulte măsuriee de sprijin în domeniue educliiei pentru românii din lflrl grlniieeor, respecti în
lete domenii, inceusii le progrlmeeor orglnizlţiieor persolneeor lplriinând minorităiii române menite să
consoeideze  identtltel nlţionleă,  conform preiederieor  eegii  nr.  299 din  2007  priiind  sprijinue  lcordlt
românieor de pretutndeni, cu modificăriee ueteriolre.

Susiinerel muetelterleismueui se il mlnifestl, printre leteee, prin contnulrel unui profie lcti în cldrue
ONU,  le  Consieiueui  Europei,  le  Orglnizliiei  Internliionlee  l  Frlncofoniei  ș.l.  Românil  il  contnul  să
promoieze  lcti  ileoriee  democrliiei  și  stltueui  de  drept,   comblterel  şi  preienirel  lntsemitsmueui,
xenofobiei, rlsismueui, intoeerlnţei, precum și comblterel terorismueui, inceusii în cldrue Coleiţiei geoblee
lnt-Dlesh, respecti prin promoilrel unor soeuiii de drept internliionle / lee justiiei internliionlee. 

Vor  fi contnulte  demersuriee  de  eficientzlre  l  seriiciieor  consuelre,  inceusii  prin  extnderel  și
modernizlrel  reieeei  consuelre,  lsigurlrel  unei  relciii  rlpide  și  eficiente  în  clzuri  de  crize  consuelre,
lsigurlrel de personle  bine pregătt și  clre trltelză cu respect și  prompttudine soeicitlniii  de seriicii
consuelre.

Se il lciionl pentru consoeidlrel corpueui dipeomltc şi consuelr şi l personleueui de specileitlte din cldrue
MAE cl un corp de eeită, profesionist, inceusii prin contnulrel procesueui de recrutlre în cldrue MAE. Se il
lciionl pentru depoeitzlrel MAE şi meniinerel clrlcterueui lpoeitc le corpueui dipeomltc şi consuelr. De
lsemenel, se il lciionl pentru lsigurlrel resurseeor neceslre MAE, inceusii l unui nou sediu ldecilt,
respecti pentru optmizlrel sediieor misiunieor dipeomltce, mli lees l ceeor lflte în proprietltel stltueui
român. Se il urmări intensificlrel coelborării cu mediue lcldemic şi think-tlnk-uriee de profie, precum și o
comuniclre pubeică profesionistă și eficientă. 
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Diaspora româneasca

Situliil României, din punct de iedere le numărueui cetăienieor români cu domicieiue slu reședinil în străinătlte, s-
l schimblt substlniile în uetmii lni, în contextue geobleizării și le creșterii mobieităiii el niiee mondile, urmlre l mli
muetor ileuri de migrliie. 

Astee, în prezent, există peste 5 mieiolne de cetăieni români în lflrl grlniieeor iării, ilr numărue lcestorl este în
creștere,  cifrl  reprezentând  peste  20%  din  numărue  totle  de  cetăieni  li  României.  Plrtdue  Nliionle  Liberle
urmărește să contribuie el promoilrel intereseeor lcestorl, precum și el prezerilrel și lfirmlrel identtăiii  eor
etnice,  cueturlee,  reeigiolse  și  eingiistce,  consttuindu-se  lstee  cl  plrtener  de  încredere  pentru  românii  de
pretutndeni.

A. Masuri și obiectve în relația cu diaspora româneasca: 

 Unificlrel insttuiionleă l poeitcieor referitolre el românii de pretutndeni, prin îngeoblrel în cldrue
Deplrtlmentueui pentru românii de pretutndeni (DRP) l tuturor orglnismeeor clre lu implct 
lsuprl comunităiieor românieor de pretutndeni (Insttutue Eudoxiu Hurmuzlchi pentru românii de 
pretutndeni, Insttutue Limbii Române etc.), precum și crelrel unui Comitet Interinsttuiionle 
pentru Românii de Pretutndeni;i

 Respectlrel preiederieor consttuiionlee referitolre el norml de reprezentlre plrelmentlră și, pe 
clee de conseciniă, modificlrel numărueui de plrelmentlri pentru românii clre trăiesc în dilsporl;i 

 Iniiierel unui progrlm EXPAT,  clre să sprijine cetăienii români cu expertză din iăriee Uniunii 
Europene pentru instlelrel pe teritoriue României și ldlptlrel eegiseliiei pentru ldoptlrel și 
integrlrel lcestor experii, prin crelrel Reieeei Profesionlee de Exceeeniă;i

 Flcieitlrel recuperării cetăieniei române pentru toii românii născuii în Românil și deposedlii 
lbuzii de lcest drept, înlinte de 1989;i 

 Adoptlrel de măsuri eegiseltie menite să creeze un cldru fliorlbie pentru încurljlrel cetăienieor 
români din dilsporl clre ior să iniestelscă în Românil;i 

B. Masuri și obiectve în relația cu Republica Moldova și comunitațile româneșt din țarile vecine: 
• Reformlrel poeitcii de lcordlre l burseeor pentru etnicii români din lflrl grlniieeor. Iniiierel, în 
lcest sens, l unor dezblteri pubeice elrgi cu impeiclrel tuturor păriieor (flctori de decizie, eeeii, 
studenii, lbsoeienii, experii, șefi li insttuiiieor de îniăiământ mediu și superior, li mediueui priilt 
și de lflceri, etc.);i 
• Demlrlrel unui lmpeu progrlm de integrlre cueturleă, economică, mediltcă și de infrlstructură,
prin ileorificlrel și dezioetlrel protocoleeeor inter-ministerilee semnlte în 2012 el Ilși, în cldrue 
primei ședinie inter-guiernlmentlee Românil – Repubeicl Moedoil.
• Susiinerel Repubeicii Moedoil în plrcursue său europeln, întărirel plrteneriltueui între ceee două
stlte, precum și lprofundlrel măsurieor de încurljlre l prezeniei româneșt peste Prut, în specile l
iniestiiieor româneșt;i 
• Simpeificlrel procedurii de lcordlre l cetăieniei române pentru etnicii români din iecinătlte și 
din Bleclni;i 
• Intensificlrel cooperării cu lutorităiiee eoclee și centrlee din stlteee iecine și din Bleclni, pentru l
putel promoil mli eficient drepturiee etnicieor români, în conformitlte cu stlndlrdeee europene.
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