Program politic
Revoluția bunei guvernări

Context:
Pentru USR, 2020 de este anul în care consolidăm rezultatele a patru ani de muncă.
Patru ani în care, dintr-un grup mic de activiști în București, USR a devenit un partid
național care guvernează astăzi câteva dintre orașele importante ale României, o
voce puternică și respectată în Parlamentul național și în cel european.
Din orice unghi am privi, acești patru ani nu au fost deloc ușori, dar fiecare strop de
efort și fiecare oră de muncă a meritat. Am reușit să schimbăm discursul din politica
românească, modul în care se face politică și să punem pe agendă teme reale pe
care voi le-ați cerut.
Un milion de oameni au venit alături de noi în campania Fără Penali în Funcții
Publice.
Un milion șapte sute de mii au votat pentru noi la alegerile prezidențiale și două
milioane la europarlamentare.
Am trecut prin parlament Fără Penali în Funcții Publice, am trecut DNA-ul pădurilor,
am oprit legi toxice ale regimului Dragnea, am fost vocea străzii și a reformei în
momente care ne-au solicitat la maximum voința și resursele. Dar am rezistat mai
bine decât oricine pentru că aveam un mandat dat de voi, aveam speranțele puse în
noi, aveam dorința noastră comună de a construi o Românie care să privească doar
înainte.
Am făcut toate aceste lucruri cu doar nouă procente în Parlament, în condițiile unei
opoziții la o guvernare toxică și agresivă și al unui Parlament condus în cea mai mare
parte de Liviu Dragnea. Dar acest lucru ne-a mobilizat și mai mult, la fel cum ne-a
mobilizat și faptul că din octombrie 2017, de când am deschis partidul, erați tot mai
mulți cei care luați decizia să vă alăturați.
Eram mai puțin de 2000 atunci, suntem aproape 40.000 acum, după fuziunea cu
colegii noștri de la PLUS. Vom fi și mai mulți.
Ceea ce trebuie să facem e să continuăm, să creștem și să ne pregătim pentru
următoarea etapă din viața partidului. Etapa aceasta presupune tranziția de la o
opoziție dură la o guvernare bună.

Avem nevoie să ne susțineți să ducem mai departe acest proiect. Hotărâți,
consecvenți și eficienți.
O Românie dreaptă și fără hoție
Vom arăta că, după 30 de ani de ambiguități, furturi și incompetență, în România e
posibilă și o altfel de guvernare. Una care, la toate nivelurile, există pentru oameni și
în numele lor.
Concret:
În următorul mandat parlamentar, angajamentele pe care mi le asum, alături de
viitorii mei colegi parlamentari, sunt proiectele pe care trebuie să le ducem mai
departe. Unele au fost începute, altele au fost constant blocate de majoritatea toxică
din Parlament. Toate sunt priorități legislative și totodată angajamente de guvernare
nenegociabile pentru USR PLUS:
1. Referendumul Fără Penali în Funcții Publice: e ultimul pas înainte de
modificarea Constituției. 2020 trebuie să rămână ultimul ciclu electoral de
tristă amintire în care au putut să candideze la alegerile locale sau
parlamentare indivizi care au fost condamnați definitiv la pedepse privative de
libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
2. Repararea legilor justiției - amânată mult prea multă vreme de Parlamentul
actual - și repornirea luptei anticorupție. Avem nevoie de mecanisme noi de
numire și revocare a procurorilor de rang înalt în afara oricăror ingerințe
politice, de măsuri privind răspunderea materială a magistraților și de direcții
clare pentru recuperarea prejudiciilor din cauzele soluționate de instanțe.
3. Desființarea pensiilor speciale și a privilegiilor pentru demnitari. Toți
suntem egali în fața legii și a oamenilor. Excepționalismul - cînd acesta se
traduce prin pensii speciale sau imunitate parlamentară pentru a ocoli justiția trebuie să înceteze.
4. Reforma electorală și alegerea primarilor în 2 tururi. Aceasta va fi o
prioritate încă din prima zi de mandat și o condiție obligatorie pentru sprijinirea
viitoarei formule de guvernare, pentru că România trebuie să intre într-o
normalitate în privința dreptului suveran de a alege și nu de a transforma
cetățenii în victime ale matematicilor electorale conjuncturale.
5. Transparență radicală. Obligativitatea pentru toate autoritățile publice să
publice contractele de achiziții și stadiul derulării acestora, pentru informarea
permanentă a cetățenilor cu privire la cheltuielile din buget.

6. Cetățenie fără birocrație: prin digitalizarea statului vom statua principiul că
nici o instituție a statului nu iti mai poate cere informații pe care le are deja o
altă instituție
7. Împădurim România. Mediul rămâne una dintre preocupările majore ale
USR atât din punctul de vedere al protejării sale cât și al exploatării
responsabile a resurselor pe care ni le oferă natura. Vom duce la bun sfârșit
proiectul DNA-ul pădurilor, chiar dacă astăzi i se găsesc cusururi
constituționale - acestea vor fi soluționate tot în Parlament.
8. Repornirea economiei după criză prin măsuri legislative de încurajare și
flexibilizare a muncii și de relaxare a poverii fiscalității pe muncă
9. Educație de secol XXI: indiferent că este vorba despre măsuri legislative
pentru sprijinirea dezvoltării educației pe toate palierele - educația timpurie,
atât de necesară și de ignorată, grădiniță, școală, universitate sau învățământ
dual, cât și despre alte inițiative - cum a fost educația pentru sănătate, profund
deformată de interpretarea îngustă a Curții Constituționale, voi sprijini cu toate
eforturile din Parlament orice demers menit să ducă școala și educația în
secolul XXI.
10. Sănătate și siguranță în context de criză globală. Legislatura următoare va
sta în continuare sub spectrul crizei globale de sănătate, de aceea mandatul
nostru în Parlament nu va fi o frână în calea măsurilor de protejare a
cetățenilor, așa cum a procedat actuala majoritate parlamentară, ci va fi o
garanție a apărării dreptului la sănătate și la o corectă informare.

Aceste priorități sunt asumate în numele candidaturii pentru un nou mandat
parlamentar, dar și în calitate de co-președinte al USR PLUS care va fi parte din
proiectul viitor de guvernare pentru România, care are o viziune clară asupra
direcției în care trebuie să mergem. Și conștiința faptului că avem o nevoie urgentă
de a recupera decalaje majore și prea mult timp pierdut de guvernele de până acum
în căutarea explicațiilor pentru nu se poate.
Dar votul meu este în același timp și votul sibienilor, cărora le cer din nou încrederea,
cu angajamentul ferm că voi face toate eforturile, în limitele mandatului, pentru a
sprijini dezvoltarea județului în direcția asumată de colegii mei din administrația
locală. Anul viitor începe un nou exercițiu financiar din fonduri europene pentru
perioada 2021 - 2027 și este critic ca aceste resurse să fie folosite în județul nostru
pentru obiective clare care se înscriu în prioritățile de finanțare: creșterea
competitivității și susținerea inovării, investiții verzi, asigurarea accesibilității
persoanelor și a conectivității localităților și dezvoltarea serviciilor publice de calitate
pentru sibieni. Sprijinul meu va fi necondiționat în Parlament pentru orice proiect

legislativ care va avea impact direct în susținerea investițiilor din fonduri
europene în administrația locală, dar dincolo de activitatea parlamentară, rămân
un om atașat de acest domeniu de care m-am ocupat din poziție guvernamentală și
prin urmare deschis și dispus să sprijin idei valoroase de a folosi resursele europene
pentru dezvoltare locală în Sibiu.
Marile proiecte de infrastructură care vizează județul Sibiu - autostrada A1 Sibiu Pitești, A 13 Sibiu - Brașov - Bacău, investiții în calea ferată pentru conexiune la
aeroport - sunt parte din agenda aplicată pentru județul nostru pe care le voi urmări
îndeaproape în viitorul mandat, atât în calitate de parlamentar, cât și de reprezentant
al partidului care va forma viitorul executiv.

Angajament:
Proiectul meu este unul politic și de politici. Vin în fața dumneavoastră cu un plan
care implică o echipă, iar garanția succesului acestui proiect sunt oamenii care vor
face parte din el. Și am convingerea că USR PLUS poate da această echipă
competentă care să înceapă revoluția bunei guvernări în România. Vă cer sprijinul
să mergem în continuare împreună în această echipă!

