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O cerință a societății românești:
renașterea PNȚCD
România, în criză
Astăzi, România se află, din nou, la o răscruce istorică. Grav
afectată de trei tipuri de criză – economică, instituțională și
morală, societatea românească are de ales, în următorii ani, între
înfăptuirea idealurilor pentru care românii au luptat și au murit
în urmă cu 24 de ani, și stagnare. Avem de ales între a continua
transformarea României într-o societate normală, liberă și
prosperă, și menținerea românilor în sărăcie și subordonare de
către o elită politico-economică incompetentă și coruptă.
Considerăm că răul cel mai mare din societatea românească de
astăzi este prizonieratul în care au fost ținuți românii timp de un
sfert de secol, de către statul asistențial și clientelar, proiectat,
construit și perfecționat de structurile politico-economice
moștenitoare directe ale aparatului de partid și de stat din
perioada comunistă.
Principala trăsătură a statului asistențial și clientelar o
reprezintă funcționarea acestuia exclusiv în beneficiul grupării
politico‑economice aflate la putere, indiferent de numele
acesteia și, de cele mai multe ori, împotriva intereselor românilor.
Componenta asistențială a statului actual are drept scop
menținerea unei mari părți a românilor la limita sărăciei, pentru
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ca partidul aflat la putere să poată avea la dispoziție o masă de
manevră electorală, întreținută prin sistemul „pomenii”, din
resursele obținute de la segmentele productive ale societății.
Componenta clientelară ține de satisfacerea intereselor
clientelei politice prin investiții și achiziții publice nerentabile
pentru societate, dar extrem de profitabile pentru gruparea
politico-economică aflată la putere.
Elita politică actuală, în marea ei majoritate incompetentă și
coruptă, precum și statul asistențial și clientelar pe care aceasta
îl controlează, sunt principalii responsabili de perpetuarea
crizelor pe care le traversează societatea românească.
Criza economică este amplificată de incapacitatea actualei
guvernări de stânga de a atrage ori stimula investițiile de
natură să creeze locuri de muncă, de măsurile finanicar-fiscale
aberante, care sufocă mediul privat, în special întreprinzătorul
român mic și mediu, precum și de lipsa cronică de viziune pe
care o manifestă guvernanții.
Criza instituțională și lipsa de încredere a românilor în propriului
lor stat sunt acutizate de tentativele (de multe ori reușite!) unor
politicieni de a subordona intereselor personale și de grup
instituții fundamentale ale Administrației Publice și, mai ales,
ale Justiției.
Criza morală este perpetuată prin impunerea ca modele pentru
societate a unor personaje publice al căror succes se bazează
pe fraudă, pe furt material și intelectual, pe disprețul manifest
față de persoana celuilalt, dar și prin agresarea permanentă a
valorilor morale tradiționale ale poporului român și ale Europei
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creștine: credința în Dumnezeu, libertatea și responsabilitatea
personală, familia.

Soluția la criză: PNȚCD - dreapta românească
Considerăm că singura soluție de depășire a acestei stări de
fapt este reconstrucția societății și a economiei românești pe
fundația valorilor de dreapta. Considerăm că România are nevoie
de un proiect de reconstrucție a țării pe acele baze economice
și morale de natură să transforme societatea românească într-o
societate normală, liberă și prosperă, proiect care nu poate fi
promovat decât prin construcția unei oferte politice de dreapta
serioase și credibile, capabilă să atragă și să unească toate
forțele și energiile creatoare ale românilor.
Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat poate și trebuie
să devină centrul acestui proiect. Îl recomandă trecutul său, dar
și idealurile, valorile și principiile sale care, indiferent de starea
în care s-a aflat partidul, au rămas mereu vii și de actualitate.
Aceste idealuri, valori și principii au rămas mereu vii pentru
că sunt idealurile, valorile și principiile românilor care vor ca
România să fie a lor, o Românie liberă, prosperă și demnă.
Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat este singurul
partid care păstrează valorile morale comune partidelor istorice
interbelice. Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat este
singurul partid care și-a păstrat statutul de partid de dreapta
de la reînregistrarea sa, în 1990. Partidul Național Țărănesc
Creștin-Democrat este singurul partid care a refuzat demagogia
și populismul, singurul partid care a preferat să guverneze
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pentru viitorul românilor decât să-i mintă la televizor pentru
beneficii electorale proprii. Partidul Național Țărănesc
Creștin‑Democrat este partidul care a realizat cel mai mult
pentru libertatea economică a românilor și pentru modernizarea
României, în primul rând prin inițierea și promovarea legilor
proprietății private, ca și prin inițierea și promovarea legilor
reformei administrației și finanțelor publice. Partidul Național
Țărănesc Creștin-Democrat este singurul partid care a refuzat
compromisul politicianist în scopul accesului cu orice preț
la putere. Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat este
partidul care a dat cei mai mulți oameni curajoși în lupta
românilor cu tirania comunistă, sute de mii dintre ei asumând
suferința și moartea pentru libertatea României. Partidul
Național Țărănesc Creștin-Democrat este partidul cu cea mai
mare vechime în familia popularilor europeni, fiind înscris
în internaționala Creștin-Democrată în 1987, de Seniorul
Corneliu Coposu. Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat
este singurul partid creștin-democrat românesc.
Rămânem fideli celor patru principii care constituie pilonii
doctrinari fondatori ai partidului, piloni stabiliți de Iuliu Maniu
și Ion Mihalache, și reafirmați de Seniorul Corneliu Coposu, la
reînființarea partidului.
• „Democrația desăvârșită”, care presupune garantarea
drepturilor fundamentale ale persoanei, cultura dialogului
și a negocierii, pluralism și un stat de drept fondat pe
separația și echilibrul puterilor legislativă, administrativă și
judecătorească.
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• Patriotismul luminat, care reflectă esența doctrinei
naționale a PNȚCD. Actul politic legitim este acela în
interesul națiunii, ca familie cu rădăcini comune în
economie, cultură, religie, istorie și tradiție. Actul politic
patriotic trebuie să plece de la premiza responsabilității
politicianului față de națiune înțeleasă ca organism care
înglobează toate generațiile trecute, prezente și viitoare.
• Morala creștină, ca fundament unic și natural al moralei
publice. Esența moralei creștine în aplicabilitatea ei socială,
asumată de PNȚCD, sunt libertatea și responsabilitatea
personală, fundamentate pe liberul arbitru, precum și
vocația persoanei de a trăi în comuniune și în comunitate,
fundamentată pe iubirea aproapelui.
• Dreptatea socială, înțeleasă, în primul rând, ca instituire
a unui echilibru între aspirațiile legitime ale persoanei și
tendința natural expansionistă a capitalului. Statul trebuie
să își exercite rolul de arbitru economic astfel încât libera
inițiativă și competitivitatea să nu fie afectate, dar și astfel
încât munca productivă și creativitatea să nu fie speculate
de poziția dominantă a capitalului.
În același timp, înțelegem și afirmăm că renașterea partidului
nu poate fi concepută fără adaptarea acestor valori la cerințele
actuale ale românilor, în primul rând ale oamenilor care produc
valoare adăugată în România și care vor ca România să fie a
românilor.
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O șansă istorică
Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat are, astăzi, șansa
istorică a renașterii politice ca răspuns la cerința românilor
de a construi un nou proiect național de natură să conducă la
depășirea stării de criză în care se zbate societatea noastră.
Acest proiect național, atât de așteptat de români, nu poate fi
generat de așa-zisele partide mari ale zilei, exponente ale unei
clase politice compromise. În cea mai mare parte a lor, aceste
partide și-au pierdut resursele de credibilitate prin modul în
care liderii și grupurile de interese care le conduc au înțeles
să se comporte față de români. Între majoritatea românilor și
aceste partide se cască, astăzi, o prăpastie vizibilă și în sondajele
de opinie, și în prezența scăzută la vot, și în stradă. Indiferent
de tema pe marginea căreia românii protestează în anul 2013,
există un element comun tuturor protestelor: gradul de saturație
și revoltă față de modul în care se comportă majoritatea clasei
politice, partidele mari, față de cetățeni. Românii s-au săturat să
fie mințiți, s-au săturat să fie furați, s-au săturat de guvernări
incompetente. Românii s-au săturat de clientelismul politic,
de partidele închise, constituite din grupări cu comportament
specific mafiot.
Cei mai nemulțumiți dintre români sunt, în anul 2013,
românii de dreapta. Sunt acei oameni care au ieșit în stradă în
decembrie 1989, care au redactat Proclamația de la Timișoara
și care au demonstrat pentru libertate acum 23 de ani, în Piața
Universității. Sunt acei români cărora societatea le datorează
orice pas înainte făcut de România în ultimele două decenii: și în
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plan politic, și în plan economic, și în plan cultural. Deși, astăzi,
generează cea mai mare parte a Produsului Intern Brut al țării,
românii de dreapta sunt segmentul de populație cel mai puțin
reprezentat pe scena politică. Deși dau cel mai mult statului,
primesc cel mai puțin de la statul asistențial și clientelar.
Renașterea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat
înseamnă afirmarea acestuia ca partid al românilor care
împing România înainte, dar cărora li s-a furat România timp de
aproape un sfert de secol – partidul întreprinzătorilor români,
partidul liber-profesioniștilor români, partidul intelectualilor
români, partidul fermierilor români, partidul care, prin
susținerea românilor activi, reprezintă, în fapt, interesele
tuturor românilor.
Pentru a îndeplini acest deziderat și a fructifica șansa istorică de
renaștere a PNȚCD, am încheiat un protocol special cu Inițiativa
România Liberală, asociație constituită din oameni cu valori de
dreapta autentice (liberalism economic, conservatorism moral),
mulți dintre acești oameni preferând să fie excluși din partidul
din care făceau parte decât să renunțe la convingerile lor.
IRL contribuie la renașterea PNȚCD prin capitalul uman pe care
a reușit să-l coaguleze, prin resursa de competență în domeniul
economic de care dispune. Pe aceste temeiuri, reprezentanți ai
Inițiativei România Liberală și-au asumat principiile și valorile
noastre și vor face parte din conducerea partidului nostru.
De asemenea, vin alături de noi oameni cu valori și viziune
autentic de dreapta, care aderă la principiile și valorile PNȚCD.
Vom lucra, împreună, ca o echipă, la renașterea PNȚCD și la
proiectul nostru pentru România.
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„România ta” – proiectul PNȚCD
pentru România
România românilor: libertatea, libera inițiativă,
tradiția și cele zece porunci
„România ta” înseamnă transformarea statului român din
inamic al propriilor cetățeni, în partener al românilor. Acest
proces presupune afirmarea, promovarea și aplicarea unei
realități comune oricărui stat de drept: statul are mai multe
obligații față de persoană, decât are persoana față de stat. În
același timp, pentru ca această realitate să devină și realitate
românească, este nevoie de recuperarea instituțiilor statului de
sub influența grupărilor politico-economice care folosesc statul
și resursa publică în propriul beneficiu și împotriva intereselor
românilor.
„România ta” înseamnă un program economic de esență
liberală, care are în centru interesele economice ale românilor.
Acest program presupune stimularea inițiativei private,
încurajarea întreprinzătorilor și a liber-profesioniștilor români,
valorificarea resurselor naturale și umane având ca principal
criteriu beneficiile directe ale românilor (nu ale statului, ori
ale altcuiva), precum și valorificarea potențialului de creștere
economică a României prin stimularea domeniilor-cheie, în
primul rând a agriculturii românești.
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„România ta” înseamnă o societate în care copiii noștri să poată
fi crescuți după valorile și modelele în care ne-au crescut, pe
noi și pe cei dinaintea noastră, părinții și bunicii noștri: credință
în Dumnezeu, decență, bun-simț, cultul reușitei prin muncă,
respectarea legilor și a cuvântului dat. „România ta” înseamnă
promovarea valorilor tradiționale ale familiei.
„România ta” înseamnă România occidentală. Experiența
istorică a țării și a PNȚCD ne învață că o „Românie a românilor”
nu poate fi concepută în afara unei societăți de tip occidental,
în care libertatea persoanei și a comunităților este garantată și
apărată de stat.
În esență, „România ta” înseamnă libertate, liberă inițiativă,
tradiție și cele zece porunci, ca temei pentru domnia legii și
statul de drept.

Program economic de dreapta
Nevoia unui program economic de dreapta pleacă de la o realitate
valabilă oriunde, dar, mai ales în România ultimilor 25 sau chiar
70 de ani: în materie economică, cel mai prost administrator
este statul. În România de astăzi, acestui deficit de competență
economică i se adaugă și caracterul statului de principal „asasin
economic”, prin aplicarea unor măsuri fiscale și prin impunerea
unui exces de reglementare a activității economice, care au ca
efect sufocarea întreprinzătorilor.
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Afirmăm, de aceea, că implicarea statului ca jucător în activitatea
economică trebuie drastic limitată. Rolul său principal trebuie să
fie cel de arbitru al relațiilor dintre agenții economici, un arbitru
care facilitează manifestarea liberei concurențe pe piață și care,
în același timp, împiedică ori sancționează acțiunile neconforme
cu interesul public și cu buna funcționare a economiei de piață.
A doua realitate de care trebuie să ținem cont este aceea
că, în 25 de ani, cei mai mulți dintre români au abandonat
mentalitatea etatistă și asistențială, și au îmbrățișat mentalitatea
specifică economiei libere. Factorul politic și cel instituțional
au rămas în urma acestei schimbări. Legislația economică, ori
cea financiar‑fiscală sunt în continuare nepermis de stufoase.
Politicile guvernamentale au rămas tributare principiului
conform căruia statul este stăpânul unui popor de asistați.
PNȚCD are, de aceea, datoria să instituționalizeze schimbarea
de mentalitate economică a segmentului dinamic și activ al
societății românești.
Pornind de la aceste principii și realități, apreciem că
unica soluție pentru ca România să depășească grava criză
economică pe care o traversează în ultimii 5 ani este aplicarea
unui program economic de dreapta, care are ca priorități:
reducerea fiscalității, încurajarea investițiilor, mai ales în
domeniile productive ale economiei (agricultura, în primul
rând), stimularea rațională a consumului pentru relansarea
producției interne. Printre altele, avem în vedere:
• Anularea impozitului forfetar;
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• Impozite mici, predictibilitate și stabilitate pentru mediul
de afaceri. Opțiunea noastră este îndreptată, în principal,
pe reducerea impozitării directe. Reducerea contribuțiilor
de asigurări sociale cu 10 puncte procentuale și reducerea
TVA la nivelul inițial, de 19%;
• Înlăturarea sarcinilor administrative inutile suportate
de către Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și scăderea
birocrației;
• Îmbunătățirea accesului IMM la Piața Europeană prin
creșterea informării cu privire la oportunitățile comerciale
din piața unică;
• Îmbunătățirea accesului IMM la finanțare, prin capitalizarea
Fondului de Garantare pentru IMM și înființarea unui
microfond pentru microîntreprinderi și asociații familiale;
• Asigurarea finanțării continue pentru activitatea de
cercetare, dezvoltare și inovare astfel încât ponderea
cheltuielilor să ajungă la echivalentul a 3% PIB din care cel
puțin 1% din surse publice;
• Creșterea ponderii serviciilor în PIB, prin externalizarea
activităților pe care statul le furnizează astăzi;
• Creșterea ponderii proiectelor orientate către creșterea
competitivității în programele cu finanțare internă și
comunitară, în special pe axa dezvoltării regionale (care
trebuie privită ca având impact economic și mai puțin edilitar);
• Stimularea creării locurilor de muncă în zone defavorizate,
inclusiv înființarea și dezvoltarea clusterelor de
competitivitate, in acord cu directivele europene.
13

RENAS‚ TEM pentru ROMÂNIA TA!

În viziunea noastră, domeniile prioritare pentru dezvoltarea
României pe termen mediu și lung, sunt:
• Agricultura și industria agroalimentară;
• Exploatarea și valorificarea competitivă a resurselor
naturale;
• Energia;
• Societatea informațională, înființarea și dezvoltarea
parcurilor științifice și tehnologice;
• Turismul.
În virtutea tradiției sale istorice, dar și a realităților României de
astăzi, Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat consideră
că programul său pentru societatea românească trebuie să
pună un accent deosebit pe dezvoltarea domeniului strategic
al agriculturii și industriei alimentare.
Încurajarea transformării micii gospodării țărănești în fermă
trebuie să devină o prioritate națională! În acest context, de o
maximă importanță este industrializarea agriculturii. În acest
fel, se pot rezolva trei dintre marile probleme ale agriculturii
românești. Cea dintâi este cea a fragilității pieței produselor
agricole. Cea de-a doua se referă la suprapunerea proprietății
cu managementul, ceea ce face ca agricultura românească să
fie o agricultură de subzistență, în care țăranul român este,
mai degrabă, grădinar decât fermier. Separarea proprietății
de management și dezvoltarea fermelor agricole este un pas
necesar în modernizarea agriculturii românești. În al treilea
rând, industrializarea satului românesc și o mai bună conectare
14
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a agriculturii la industrie va duce la fiscalizarea sectorului agricol
și utilizarea forței de muncă latente din mediul rural.
Încurajarea formelor asociative este obligatorie în condițiile în
care dorim să scoatem sectorul agricol din starea de izolare și din
condițiile arhaice în care funcționează. Asocierea proprietarilor
de terenuri, fie că este vorba de activitatea de producție, fie
de cea de aprovizionare sau de desfacere a produselor, este
singura modalitate care poate scoate agricultura din starea de
economie naturală.
Agricultura românească trebuie să se deschidă către industrie și
către piață. Iar deschiderea către piață presupune organizarea
agriculturii pe baze capitaliste. Acest lucru nu exclude utilizarea
subvențiilor pentru încurajarea și orientarea producției agricole.
La aceasta trebuie să se adauge refacerea sistemelor de irigații
și crearea unui sistem de finanțare a agriculturii care să aibă ca
verigă intermediară Camerele de Comerț Agricole, constituite
prin transferarea către sectorul privat a actualelor direcții
agricole județene. Pe de altă parte, promovarea agriculturii și
conectarea ei la sectorul industrial vor avea efecte considerabile
asupra ocupării forței de muncă, asupra reducerii deficitului
comercial și, mai ales, asupra veniturilor bugetare.

Statul, în slujba românilor
Reforma instituțională trebuie să aibă la bază două principii:
• Statul este un serviciu pus la dispoziția individului/cetățeanului.
• Orice reformă trebuie să genereze un sistem stabil.
15
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Instabilitatea și eșecurile succesive ale reformelor, ori ale
tentativelor de reformă din ultimii 25 de ani, au demonetizat
conceptul în ochii românilor. Într-o societate normală, fiecare
domeniu este reglementat pentru decenii, nu pentru un an
sau pentru șase luni. Numai astfel putem recâștiga încrederea
românilor în propriul stat!
Administrația publică. Fiecare guvernare postdecembristă a
încercat să-și impună nemijlocit propria viziune asupra „binelui
public”: de la viziunea de stânga, a binelui comun exercitat prin
intermediul direct al statului, la viziunea populistă a binelui
pe care l-ar stabili administrația publică prin simplul efect al
descentralizării. Ambele abordări ignoră realitatea că fiecare
român și fiecare comunitate își definesc și promovează mai
bine propriile interese decât autoritatea centrală. Se impune,
așadar, o nouă viziune asupra modului în care este administrată
și guvernată România.
PNȚCD consideră că stabilirea distanței dintre politic și
administrație reprezintă principala problemă a cărei
soluționare va încheia tranziția acestui domeniu în România.
PNȚCD consideră că tranziția în administrația publică trebuie
să se încheie prin atingerea a trei obiective esențiale:
reforma reglementărilor, descentralizarea, reforma corpului
funcționarilor publici.
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În ceea ce privește reforma reglementărilor, PNȚCD consideră
că principiile de bază ale acestei reforme sunt: principiul
subsidiarității, al proporționalității, al responsabilității și al
transparenței care vor asigura eficiența, corecta fundamentare
și consecvența actelor normative și a politicilor publice.
Descentralizarea și regionalizarea. PNȚCD consideră că acest
proces trebuie realizat aplicând principiul subsidiarității,
care presupune că, într-o comunitate, decizia administrativă
aparține, în principal, comunității respective. Descentralizarea
și regionalizarea trebuie realizate potrivit acestui principiu și
dublate de transferul de resursă financiară de la autoritățile
centrale către autoritățile locale.
Justiția. Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat consideră
că răspunsul pentru remedierea fragilității instituționale din
Justiție trebuie să aibă în vedere următoarele direcții strategice:
• Întărirea independenței Justiției și stoparea atacurilor
factorului politic asupra instituțiilor anticorupție și de
integritate, în primul rând DNA și ANI.
• Continuarea procesului de reformă legislativă, pentru
ca legea în România să fie echitabilă, modernă, stabilă,
predictibilă. Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat
susține că prin noile coduri de procedură, civilă și penală,
sistemul judiciar va dispune de anumite soluții pentru
degrevarea instanțelor și parchetelor, pentru simplificarea
procedurilor, reducerea termenelor și eliminarea
17
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posibilităților de tergiversare a acestora. Noile coduri
au menirea de a înlătura anacronismele ce persistă în
sistemul de drept românesc, pe care îl aliniază la practicile
și principiile europene actuale. Acest cadru general al
reformei în justiție trebuie, însă, consolidat prin:
- Unificarea practicii judiciare, care constituie o direcție
de reformă indispensabilă pentru sistemul de justiție
din România.
- Utilizarea metodelor alternative de soluționare a
disputelor – medierea.
• Rezolvarea problemelor financiare și de resurse umane
ale sistemului judiciar. Puterea Judecătorească are
nevoie, complementar față de reașezarea profundă ce
prin adoptarea noilor coduri, de o gestionare eficientă
a resurselor umane și materiale. Prin urmare, Propunem ca
principiul director pentru buna administrare a Justiției, să fie
descentralizarea la nivelul managementului administrativ
și financiar, prin degrevarea Ministerului Justiției și Plenului
CSM de sarcini ce pot fi îndeplinite mai bine la nivel local.
Învățământul. PNȚCD consideră că decizia politică în cea ce
privește modernizarea sistemul de învățământ trebuie să se
bazeze pe principiul conform căruia educația reprezintă mai
întâi o investiție și abia apoi un cost social. Investiția în educație
înseamnă o investiție în viitor deoarece afirmarea societății
românești într-o lumea modernă, o lume a cunoașterii, nu este
posibilă fără o educație de calitate.
18
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PNȚCD consideră că dezvoltarea sănătoasă a școlii românești
înseamnă, în primul rând, o educație în spiritul valorilor morale
tradiționale, ale libertății personale dublate de responsabilitate,
inseparabilă de un mediu competițional real între școli, programe
educaționale, ambianțe și idei.
În viziunea PNȚCD obiectivul central pe care îl urmărește
reformarea sistemului educațional este calitatea. Pentru a
atinge acest obiectiv, sunt necesare:
• Descentralizarea sistemului public de învățământ, ca
principiu fundamental al eficientizării învățământului
românesc. Şcoala trebuie redată comunității din care face
parte, adică beneficiarilor ei reali: familiile și comunitatea
locală.
• Asigurarea egalității de șanse și modernizarea
infrastructurii sistemului public de învățământ. Egalitatea
de șanse reprezintă o prioritate și de aceea trebuie eliminat
decalajul care diferențiază în mod dramatic mediul rural de
cel urban.
• Centrarea procesului educativ pe beneficiar, prin asigurarea
finanțării elevului, și nu a instituției școlare.
• Acordarea de credit fiscal de 100% contribuabililor pentru
sumele direcționate către finanțarea unităților școlare,
cercetare științifică sau burse școlare.
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• Crearea unui parcurs de carieră pentru corpul profesoral
prin coroborarea legislației specifice cu cea a muncii, cea
a salarizării în scopul asigurării predictibilității pe parcursul
activității profesorilor.
• Stimularea educației în regim privat prin crearea unui
cadru legislativ favorabil înființării de noi școli private, ca
alternativă la educația publică, cu condiția respectării unor
standarde de infrastructură și calitate educațională.
• Educația permanentă, ca program prioritar de educație
a adulților pe toată durata vieții. În ceea ce privește
învățământul superior obiectivul care urmărește creșterea
calității se traduce prin adaptarea la piața muncii,
deschiderea către excelență și consolidarea cercetării.
Sănătatea. PNȚCD consideră că sistemul național de sănătate
trebuie readus în paradigma eficienței ca serviciu public, obiectiv
pierdut odată cu creșterea influenței negative a birocrației
statului.
Apreciem că eficacitatea sistemului public de sănătate actual
trebuie evaluată, în primul rând, în funcție de incidența bolilor.
PNȚCD consideră că este nevoie de autonomia administrativă
și financiară a unităților spitalicești în scopul creării unei reale
concurențe în ceea ce privește furnizarea serviciilor de sănătate.
Sustenabilitatea financiară a sistemului de sănătate trebuie să
se bazeze pe resursele reale ale acestuia.
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Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat consideră că
interesul public pentru finanțarea sistemului de sănătate
trebuie să urmărească alocarea de resurse publice alături de
cele private prin instituirea unor mecanisme directe (exemplul
plăților complementare) sau indirecte (sistemul de asigurări
private de sănătate).
Singura cale de creștere a calității serviciilor de sănătate în
sectorul public este concurența din partea alternativei private.

Cele zece porunci și familia
În centrul doctrinei creștin-democrate se află persoana umană,
definită ca unica ființă pe care Creatorul a înzestrat-o cu suflet
și libertate. În virtutea acestui fapt, omul este unica ființă
capabilă să genereze, să înțeleagă și să aplice norme morale în
societatea în care trăiește. De aceea, reafirmăm convingerea
noastră că morala creștină trebuie să fie temeiul oricărei forme
de morală aplicată în societatea românească de astăzi. Urmăm,
astfel, tradiția fondatorilor Partidului Național Țărănesc CreștinDemocrat și a Seniorului Corneliu Coposu, care și-au sacrificat
viețile pentru această convingere.
Criza morală a societății românești de astăzi este cauzată de cei
45 de ani de ateism militant comunist, precum și de relativismul
moral impus în spațiul public românesc în ultimii 25 de ani.
Considerăm că este de datoria PNȚCD să promoveze, prin toate
mijloacele pe care le are la dispoziție ca formațiune politică,
reașezarea ierarhiilor valorice ale societății românești pe temeiul
moralei creștine.
21
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PNȚCD consideră că un program politic creștin-democrat
trebuie să trateze familia în mod prioritar, aceasta fiind prima
comunitate în care persoana umană se manifestă și își găsește
temeiul existenței. Din păcate, familia se află într-o criză fără
precedent în istoria românilor. Rata crescută a divorțurilor,
extinderea familiilor monoparentale, scăderea dramatică a
natalității și, în consecință, îmbătrânirea populației, pun în
pericol viitorul României.
Este de datoria noastră să identificăm și să aplicăm cele
mai bune soluții pentru încurajarea familiei ca instituție și
pentru stimularea natalității. Vom iniția programe comune
și parteneriate cu toate instituțiile și organizațiile care
promovează și apără familia, în primul rând cu Biserica
Ortodoxă Română, cu Biserica Greco‑Catolică, cu Biserica
Romano-Catolică, precum și cu celelalte cultele creștine de pe
teritoriul României.
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„România ta”,
România europeană
Suntem partidul care a afirmat încă de la reînființarea sa, în 1990,
că drumul României trebuie să fie drumul occidental, că viitorul
țării noastre nu poate fi conceput decât prin desprinderea
definitivă de comunism și prin aderarea noastră la marea
familie a statelor libere. Suntem partidul care a făcut cel mai
mult și a sacrificat cel mai mult (inclusiv viitorul politic) pentru
ca România să poată deveni cât mai repede o democrație de
tip occidental. Suntem partidul care a făcut cel mai mult (chiar
dacă, într-un timp scurt) pentru ca România să adere la Uniunea
Europeană și la NATO.
În virtutea acestei tradiții, reafirmăm adeziunea noastră la
parcursul occidental la României. Ne pronunțăm și acționăm
în sensul consolidării Europei Unite, în sensul întăririi
poziției României în acest proiect, precum și pentru întărirea
parteneriatului strategic pe care România îl are cu Statele
Unite ale Americii.
Vom acționa în acest sens valorificând statutul nostru de
cel mai vechi partid românesc membru al Internaționalei
Creștin‑Democrate și al Partidului Popular European (PPE).
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PNȚCD – partidul dreptei,
partidul românilor activi
Un alt comportament politic față de români
Partidul Național Țărănesc Creștin-Democrat va deveni partidul
dreptei, al românilor activi, dacă și numai dacă vom reuși să-i
convingem pe acești oameni că ne comportăm față de ei altfel
decât o fac așa-zisele partide mari.
Românii nu mai pot fi mințiți, răbdarea lor a ajuns la limită. Iar
noi, țărăniștii, în competiția noastră cu așa-zisele partide mari
actuale, avem un avantaj de necontestat: avantajul moral. PNȚCD
a refuzat compromisul politicianist de dragul puterii și și-a riscat
viitorul politic pentru a reconstrui România ca societate liberă,
prosperă și demnă. Considerăm că este de datoria noastră să
manifestăm aceeași consecvență și astăzi. Reafirmăm și întărim,
de aceea, patru poziții politice de la care PNȚCD nu a abdicat
niciodată de la reînființarea sa:
• PNȚCD a fost, este și va rămâne un partid anticomunist.
Noi nu suntem doar împotriva ideologiei totalitare
anticomuniste, ci și a acțiunii politice specifice, lăsate
moștenire de partidul comunist și de structurile fostei
Securități. Considerăm că aceasta este cea mai grea
moștenire, răul cel mai mare făcut societății românești
contemporane de fostul regim totalitar.
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• PNȚCD a fost, este și rămâne un partid pro-monarhist.
PNȚCD afirmă că instituția care garantează cel mai bine
buna funcționare a instituțiiilor statului de drept și care
poate unifica națiunea în jurul unor valori și idealuri
naționale, mai presus de partizanatul politic, este monarhia
constituțională. Vom milita, și pe viitor, pentru dreptul
românilor de a-și alege singuri forma de guvernământ,
drept igonirat și încălcat de elitele politice din 1947 până
astăzi.
• PNȚCD a fost, este și va rămâne un partid al unității
naționale a românilor. PNȚCD rămâne un susținător ferm
al unității românilor. PNTCD afirmă că idealul unității
românilor de dincoace și de dincolo de Prut este unul
peren. Basarabia a fost și este pământ românesc.
• PNȚCD a fost, este și va rămâne un partid susținător al
unificării dreptei românești în jurul valorilor, principiilor
și politicilor. Susținem unificarea dreptei după modelul
inaugurat și promovat de Seniorul Corneliu Coposu,
model care transcende orgoliile și ambițiile politicienilor,
interesele politicianiste personale ori de grup. Dacă acest
deziderat nu se va putea împlini, vom fi pregătiți să ne
asumăm competiția și să câștigăm încrederea majorității
românilor.
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În perioada rămasă din anul 2013 și pe tot parcursul anului
electoral 2014, prioritare vor fi două direcții principale de
acțiune politică:
• Partid deschis românilor! Deschiderea partidului către
români prin atragerea de noi membri, în principal oameni
care au refuzat să se implice până acum în politică, ori
s-au retras din politică dezamăgiți de clasa politică și de
sistemul politic. Românii refuză politica pentru că percep,
în mod corect, actualele partide ca pe niște grupări
închise, dominate de găști sau de grupuri de interese
politico‑economice care țin membrul onest de partid
departe de actul deliberativ ori de decizia politică.
• Partid subordonat românilor! Trebuie să le spunem
românilor că programele, proiectele și viziunea noastră
despre viitorul României sunt acelea propuse de ei și
sunt construite împreună cu ei. Românii s-au săturat
de politicieni și de structuri politice care impun agenda
proprie societății românești, de lipsa de transparență
în decizii a guvernanților. Românii cer să fie reprezentați
de o formațiune politică orientată către implicarea lor în
promovarea valorilor și principiilor în care ei cred, precum și
în stabilirea politicilor care îi vizează. Iar această formațiune
vom fi noi, Partidul Național Țărănesc Creștin‑Democrat.
Îi chemăm alături de noi pe toți românii care vor să ne luăm
România înapoi. Renaștem împreună cu ei, alături de ei și
pentru ei. Pentru România lor, pentru România noastră!
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