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1.2. Preşedintele responsabil
Pentru că deţine mandatul printr-un vot universal direct, Preşedintele României trebuie să invoce cât
mai rar constrângerile constituţionale, chiar dacă trebuie să le respecte întotdeauna. Nimeni nu vrea să
ştie ce NU poate face Preşedintele, pentru că, atunci când aleg, oamenii îşi pun în votul lor toate
speranţele şi pentru că mereu, până acum, viitorii preşedinţi nu au invocat aceste constrângeri în
campaniile electorale. Mai mult ca oricând, România şi românii au acum nevoie de un Preşedinte care
să îşi asume răspunderea că POATE face lucrurile de care ţara şi oamenii ei au nevoie. În România
politică aproape totul trebuie reconstruit şi, cel puţin în aparenţă, aproape toate forţele care compun şi
întreţin sistemul actual opun rezistenţă. Nu cred în oameni providenţiali în politică, nu cred că un
singur om e în stare să rezolve totul şi dintr-odată. Dar cred că există oameni care prin voinţă, curaj,
efort şi sacrificiu pot, în anumite împrejurări să dea un impuls hotărâtor lucrurilor, să rupă cercuri
vicioase, să deschidă drumuri şi să facă oamenii să-I urmeze. Cei mai mulţi dintre români vor
schimbări radicale, vor să străbatem drumul spre normalitate, vor să ieşim din fundătura în care am
ajuns. Rolul Preşedintelui e acela de a impune această direcţie, de a pune în mişcare energii, aspiraţii şi
competenţe, de a porni şi de a conduce reconstrucţia României şi a condiţiei de român. Pentru toate
acestea, viitorul Preşedinte are nevoie de pasiune şi echilibru, de compasiune şi de forţă.
Prima obligaţie a Preşedintelui este să asigure funcţionarea eficientă a instituţiilor statului. De ani buni,
în ciuda procesului de apropiere şi apoi de integrare în Uniunea Europeană, instituţiile României sunt
din ce în ce mai blocate. Statul funcţionează din ce mai puţin eficient dar din ce în ce mai costisitor.
Schimbarea continuă a conducerilor de tot felul după criterii arbitrare, împărţirea şi reîmpărţirea
perpetuă a autorităţii statului între clanuri politice şi clientele rivale, încălcarea continuă a statutului
funcţionarului public, presiunile politice, absenţa colaborării şi a dialogului au transformat statul într-un
mecanism uriaş şi inutil care acţionează împotriva cetăţeanului şi contribuabilului care îl plăteşte.
Preşedintele trebuie să fie cu adevărat garantul unui stat eficient, cu instituţii funcţionale, în care rostul
lui nu este acela de a se pricepe la orice, ci de a-I pune la lucru pe cei cu competenţele necesare în
fiecare domeniu şi de a respecta aceste competenţe. E un obiectiv dintre cele mai dificile şi de durată,
pentru că presupune reformarea statului ca atare, implicit a partidelor şi clasei politice. Dar Preşedintele
nu va trebui să piardă nici o zi din mandatul său fără a lucra în acest orizont şi fără a-şi găsi peste tot
acolo unde ei există, aliaţi în vederea acestui obiectiv.
Eficienţa acţiunii statului în ansamblu şi a diverselor sale instituţii este dată de servirea interesului
public. Condiţiile esenţiale pentru ca Preşedintele să poată impune şi controla această respectare a
interesului public sunt: voinţa politică personală, independenţa faţă de orice reţea de interese
clientelare, capacitatea de a aduna şi de a pune la lucru echipe care să nu se transforme în camarile la
rândul lor.
În calitate de cel mai înalt reprezentant al cetăţenilor României, Preşedintele este garantul drepturilor şi
libertăţilor acestora prevăzute în Constituţie. Numai în momentul în care cel mai defavorizat cetăţean
se va simţi apărat de lege şi de instituţii, statul şi Preşedintele vor putea considera că işi fac pe deplin
datoria. Statul român şi instituţiile sale, democraţia şi statul de drept pot căpăta consistenţă şi eficacitate
numai în momentul în care condiţia cetăţeanului definită de respectarea drepturilor, libertăţilor şi
obligaţiilor garantate şi impuse de Constituţie şi legi este pe deplin respectată, în fiecare moment şi în
fiecare împrejurare.
Marea provocare a societăţii româneşti, condiţia necesară pentru funcţionarea eficientă şi corectă a
ansamblului de instituţii ale statului, rămâne reforma fundamentală a clasei politice. Iar misiunea poate
cea mai importantă şi urgentă a Preşedintelui României este iniţierea şi conducerea acestei reforme.
Vorbim de ani buni despre această temă primordială, am asistat la o întreagă serie de "reforme" şi
"revoluţii", am ascultat nesfârşite declaraţii de bune-intenţii, dar realitatea românească, dupa 2o de ani,

este dezolantă în această privinţă.
Avem o clasă politică ineficientă, neconvigătoare, nepăsătoare, coruptă, complice sau măcar tolerantă
la corupţie. Duplicitatea, demagogia, discursul autist cantonat în sfera îngustă a propagandei de partid,
lipsa de personalitate, curaj şi spirit critic, lipsa de credibilitate elementară în faţa societăţii civile sunt
caracteristicile dominante şi deja de bună vreme consacrate ale celor mai mulţi dintre politicienii
români şi ale tuturor partidelor politice româneşti. Reforma clasei politice înseamnă un amplu şi
anevoios proces de schimbare de oameni, practici, mentalităţi, criterii şi valori autentice şi pentru
iniţierea şi dezvoltarea acestui proces e necesar un efort conjugat al tuturor factorilor de forţă şi
influenţă din societate (oameni politici, lideri de opinie publică, jurnalişti, reprezentanţi legitimi ai
societăţii civile).
Dacă Preşedintele României, liderii principalelor partide politice, liderii de opinie, liderii mass-media,
reprezentanţii sindicatelor şi ai grupurilor economice semnificative vor continua să vorbească despre
reformă doar când le convine conjunctural, doar despre aplicarea criteriilor asupra altora, dacă
partizanatele interesate, simpatiile şi antipatiile vor continua să prevaleze asupra unor principii generale
şi ferme, atunci "tranziţia" către o nouă clasă politică se va prelungi pe o perioadă nedeterminată, va
ramâne închisă în cerc vicios, va alimenta în continuare frustrarea şi disperarea unei societăţi întregi
rătăcite din drumul către normalitate. Reforma clasei politice este posibilă cu câteva condiţii
elementare: voinţă politică maximă, curaj şi onestitate depline, criterii clare şi ferme, aplicate fără
excepţii, înţelegerea mecanismelor politice şi sociale, capacitatea de a impune public valori.
Reforma este posibilă în cadrul actualei Constituţii, cu actualul sistem instituţional, cu actualele partide
politice consacrate, cu oameni din cadrul actualului personal politic şi administrativ. Reforma nu poate
veni din afara sistemului, ci din interiorul său, modificându-l, ameliorându-l, deschizându-l. Există în
interiorul actualei clase politice şi administraţiei româneşti oameni, nu foarte mulţi dar destui, care pot
întruni condiţiile amintite mai sus. Obligaţia şi şansa Preşedintelui este de a impune, în realitate şi nu
declarativ, valorile şi direcţia în jurul cărora aceştia să-şi adune energiile şi efortul. Pentru că cea mai
mare parte din "răul" politicii româneşti a venit, în toţi aceşti ani, de la vârf. De la vârful statului, de la
vârful partidelor, de la vârful principalelor instituţii. Selecţia şi promovarea s-au făcut, în spatele
vorbelor, pe criterii şi în scopuri contrare interesului public, ducând la izolarea din ce în ce mai
accentuată a lumii politice de restul societăţii, la reducerea dramatică a reprezentativităţii şi comunicării
publice.
Azi trăim într-o ţară în care între politiceni şi diversele lor clientele, pe de o parte şi restul cetăţenilor,
pe de altă parte, există dispret reciproc, interese şi aspiraţii diferite, "agende" diferite. Acest zid trebuie
şi poate fi spart iar acest lucru trebuie să se petreacă din interiorul sistemului politic înspre restul
societăţii. E misiunea Preşedintelui României, pe care o definesc şi o asum, aceea de a-i aduce laolaltă
pe oamenii care, în toate partidele, în toate instituţiile, doresc spargerea acestui zid.
Mandatul viitorului preşedinte trebuie să însemne alianţa acestuia cu presiunea publică şi exigenţele
societăţii în raport cu clasa politică, precum şi alianţa cu toate forţele autentic reformatoare din
interiorul acesteia. Preşedintele îşi poate îndeplini misiunea doar dacă exprimă şi foloseşte presiunea
publică fără a deveni un demagog populist de tip "plebiscitar" şi dacă reuşeşte să impulsioneze şi să
coordoneze demersul reformator al unor oameni din interiorul clasei politice fără a construi un partid
"prezidential", caricatură a partidului unic.
1.3. Preşedintele - reper al îndeplinirii marilor obiective naţionale
Cu o clasa politică în proces de reformare, în consecinţă cu instituţii ale statului din ce în ce mai
eficiente, Preşedintele va putea să-şi asume responsabilitatea urmăririi permanente a marilor obiective
de ţară, care ţin de interesul naţional. În conlucrare cu Parlamentul, cu Guvernul, cu celelalte instituţii
importante ale statului, cu partidele politice, cu principalii actori economici, cu partenerii sociali, cu
centrele semnificative de exprimare a opiniei publice, Preşedintele are misiunea de conduce România
în direcţia marilor sale obiective: stat de drept autentic, cu instituţii eficiente în slujba interesului

public, economie de piaţă performantă şi capabilă să genereze prosperitate, sistem coerent, democratic
şi performant de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, profil internaţional bine definit şi
consistent.
Situat cu adevărat deasupra intereselor partizane, partinice, conjuncturale sau electorale, Preşedintele
este singura instanţă publică a cărui menire şi obligaţie va fi aceea de a urmări în permanenţă
îndeplinirea în ansamblu a interesului naţional, aşa cum este formulat în marile obiective de ţară, în
programul prezidenţial şi în mandatul pe care electoratul român i l-a acordat.
1.4. Un Preşedinte care spune adevărul
În prezent, românii sunt pe cale să nu mai creadă pe nimeni. La grupurile de interese care exprimă
viziuni şi interese proprii şi partizane, aşa cum, în mod natural, sunt şi partidele, se adaugă, din
nefericire, chiar Preşedintele actual, atât de implicat în lupta politică încât transmite societăţii
informaţii false, trunchiate sau determinate de interese de moment. Cetăţeanul român nu poate primi de
la nimeni o prezentare credibilă despre starea naţiunii şi despre viitorul acesteia.
Şeful statului trebuie să devină rapid o sursă credibilă de informare şi evaluare pentru cetăţeanul român
şi pentru partenerii externi ai României. Un asemenea statut presupune ieşirea din jocul politic partizan
şi recunoaşterea publică a faptului că Preşedintele este un om de stat şi nu un om de partid.
Corectitudinea comunicării este măsura cinstei şi a respectului pentru cei pe care îi reprezintă. Rolul de
comunicator al preşedintelui este cu atât mai important într-o societate aflată în schimbare, aflată întrun proces de reaşezare a instituţiilor, practicilor şi mentalităţilor publice, iar în raport cu prerogativele
şi constrângerile constituţionale şansa comunicării este esenţială pentru Preşedintele României. Avem
nevoie, după atâtea decenii de minciună, de adevăr, de tot adevărul.
Îmi asum răspicat, în condiţia de Preşedinte al României, să vă spun adevărul, mereu şi până la capăt.
2. UN PROIECT NAŢIONAL PENTRU ROMÂNIA – RECONSTRUCŢIA UNEI SOCIETĂŢI
După reuşita integrării europene şi euro-atlantice, România nu a mai avut niciun proiect naţional. Noul
Preşedinte trebuie să propună acest proiect, care să fie continuat în anii viitori. Acest proiect poate fi
formulat, în modul cel mai concentrat şi general, ca transformarea României într-o democratie
consolidată.
În calitate de candidat la Preşedinţia României, îmi asum un proiect naţional, care se poate sintetiza
astfel:
1) ordine în societatea românească, prin impunerea în realitate a regimului democratic, a statului de
drept, a instituţiilor publice eficiente şi dedicate exclusiv interesului public;
2) şanse pentru fiecare român, prin:
- încurajarea şi dezvoltarea unei economii performante, capabile să ofere bunăstare, locuri de munca
corect plătite,
- protecţie socială pentru cei cu adevărat defavorizaţi,
- acces universal şi egal al cetăţenilor la justiţie, educaţie şi servicii medicale
- politică externă capabilă să identifice şi să valorifice avantajele competitive ale României într-o lume
globală şi concurenţială, în folosul cetăţenilor ei.
Preşedintele României nu se va substitui, ca în prezent, nici Parlamentului, nici Guvernului, nici
administraţiei publice locale, nici justiţiei. El nu va decide nivelul impozitelor şi taxelor, nu va stabili
conţinutul programelor scolare, nu va mări salarii şi pensii, nu va fixa rata dobânzii, nu va da sentinţe
judecătoreşti.
Dar el trebuie să propună societăţţi o filosofie asupra conducerii ţării, o viziune care să se reflecte la
nivel guvernamental, de la deciziile asumate de executiv şi până la atitudinea membrilor acestuia faţă
de cetăţeni, faţa de opoziţie, faţă de partenerii sociali, faţă de jurnalişti. El are obligaţia de a strâng,e în
jurul său, forţele politice parlamentare şi de a construi consensul în jurul unei viziuni asupra României
legitimată de cetăţeni prin vot. În deplina respectare a separaţiei puterilor în stat, Preşedintele trebuie să

lucreze, împreună cu celelalte instituţii, pentru proiectul scoaterii României din criza multiplă în care se
află şi al îndreptării spre normalitate.
În realitatea anului 2009 şi a anilor imediat următori, drumul către normalitate în viaţa publică
înseamnă masuri clare, eficiente şi urgente de ieşire din criza economică şi politică, un set de idei şi
măsuri menite să redreseze sectoarele economice afectate de criză, să stimuleze domenii de activitate şi
zone ale ţării neglijate până acum. Primul pas este depăşirea rapidă a crizei şi protejarea nivelului de
trai al romanilor, urmat de impunerea unui pachet de idei noi şi realiste de dezvoltare pentru viitor.
2.1. IEŞIREA DIN CRIZA ECONOMICĂ
Prioritatea fundamentală a momentului este ieşirea din criza economică. În paralel cu conturarea unei
noi direcţii pentru România şi cu evoluţiile impuse de o amplă reformă a statului şi a clasei politice,
este nevoie de un eficient şi rapid plan de ieşire din criză. Acest plan necesită un guvern competent şi
responsabil, o majoritate parlamentară dispusă la susţinerea acestui guvern şi impunerea câtorva
principii economice de bun simţ, cerute de profesioniştii din România, principii care funcţionează deja
în Occident şi a căror aplicare este posibilă imediat.
a. Reducerea cheltuielilor bugetare şi stoparea risipei banilor publici
a) Bugetul statului trebuie orientat spre priorităţi de politici publice transparente, în interesul
contribuabililor şi nu spre clientela politicienilor;
b) Guvernul trebuie restructurat masiv. Nu avem nevoie de mai mult de 12 ministere şi 30 de agenţii
guvernamentale (prin comasarea celor peste 120 existente în prezent). Exemple de ministere inutile:
Economie, IMM-uri, Turism, Telecomunicaţii, Tineret şi Sport.
c) Cheltuielile trebuie ţinute mult mai bine sub control, inclusiv printr-o reglementare care să asigure
transparenţa utilizării banilor în lucrările publice, pe toată durata derulării acestora (de la atribuire şi
până la finalizare).
b. Stimularea relansării economice
a) Măsuri de relaxare şi simplificare fiscală, pentru atragerea investiţiilor străine şi crearea locurilor de
muncă:
- scăderea cotei unice de impozitare la 10% ;
- scăderea TVA la 15% ;
- scăderea contribuţiilor sociale cu până la 50%;
- reduceri între 5 şi 10% pentru plata la termen a impozitelor.
b) Stimularea creării locurilor de muncă în zone defavorizate prin diverse pachete de stimulente fiscale
acordate întreprinderilor mici şi mijlocii;
c) Liberalizarea pieţei financiar-bancare, pentru a stimula circulaţia capitalului. Aceasta presupune
liberalizarea sistemului de reglementare pentru a permite apariţia de noi instituţii financiare, nonbancare;
d) Fixarea adoptării monedei EURO în România ca obiectiv prioritar al politicii monetare
2.2. REFORMA STATULUI: ELITE VERSUS CLIENTELE
Ca şef al statului şi ca mediator între stat şi cetăţean, voi crea condiţiile unei schimbări fundamentale a
statului.
Tranziţia de 20 de ani de la statul totalitar la statul de drept nu a reuşit să refacă din temelii relaţia
dintre stat şi cetăţean, în sensul unui stat puternic şi drept, aflat permanent în slujba cetăţenilorcontribuabili care îl întreţin.
În România, statul are un prea mare control în societate în raport cu viaţa economică, de pildă, sau un
mult prea slab control în raport cu infracţionalitatea, cu corupţia generalizată, cu risipirea banului
public sau cu fraudele de tot felul.

Disproportiile şi paradoxurile structurale ale statului roman actual sunt multiple. Acesta este tabloul
dezolant al unui amestec iraţional de forme ale civilizatiei democratice europene cu realităţi care ţin de
un "feudalism" postcomunist întreţinut, sub aparenţele modernităţii, de către principalii decidenţi din
clasa politică, susţinuţi constant de factori ilegitimi de influenţă. Neîncrederea fără precedent a
majorităţii cetăţenilor în instituţiile politice şi politicieni (preşedinte, parlament, guvern, partide)
provine din perpetuarea şi agravarea acestei stări de lucruri, în ciuda integrării europene şi în ciuda
numeroaselor promisiuni şi speranţe generate de diversele campanii electorale şi alegeri.
Direcţiile principale de acţiune pentru reformarea statului sunt:
1) separaţia reală a puterilor în stat;
2) transformarea statului birocratic, clientelar, costisitor şi ineficient într-un stat suplu, eficient şi drept,
prin descentralizare, debirocratizare şi dereglementare.
a. Separaţia reală a puterilor în stat
De 20 de ani, separaţia puterilor în stat este o iluzie. Interferenţele sunt frecvente, controlul
Parlamentului asupra Guvernului e doar o aparenţă şi, nu întâmplător, numărul ordonanţelor de urgenţă
şi asumărilor de răspundere a guvernului au sporit necontenit în ultimul deceniu. Preşedintele actual se
substituie frecvent Guvernului şi chiar Parlamentului. Cel mai grav lucru este acela că independenţa
justiţiei în raport cu puterea politică rămâne în destule cazuri o vorbă goală, fapt confirmat de percepţia
opiniei publice din România şi a instituţiilor internaţionale. Preşedintele trebuie să fie, alături de Curtea
Constituţională, un garant al separaţiei puterilor în stat. Numai în momentul în care vom avea un
preşedinte convins de valoarea acestui principiu şi gata să-l aplice în orice împrejurare, vom putea
spera că exemplul acestuia poate fi impus şi celorlalte instituţii.
b. Descentralizare, debirocratizare şi dereglementare
a) Descentralizarea: autorităţi locale în slujba cetăţeanului
"Reforma" anunţată de guvernul actual mimează descentralizarea. Nu avem nevoie de o descentralizare
fictivă, prin care baronii locali îşi văd puterea şi averea sporite, prin care asistăm la suprapunerea
atribuţiilor instituţiilor centrale şi locale, ceea ce antrenează mai multe cheltuieli şi mai puţină
responsabilitate. Avem nevoie de o descentralizare reală, prin care să economisim banul public şi să
responsabilizăm autorităţile.
Descentralizarea veritabilă trebuie însoţită de reforma fiscală, adică de o separare transparentă a
impozitarii între bugetul de stat şi bugetul administraţiei locale. Realizarea unui echilibru între
descentralizarea administrativă şi cea financiară este esenţială pentru creşterea eficienţei. Lăsarea mai
multor competenţe administrative la nivelul comunităţilor locale trebuie să însemne şi lăsarea mai
multor impozite la bugetul local. Astfel dispar discrepanţele tradiţionale între contribuţia unor judeţe la
bugetul de stat şi alocările care Ii se întorc şi, mai ales, dispare alocarea fondurilor bugetare pe criterii
politice, sursă permanentă de corupţie şi întreţinere a clientelei. Autorităţile locale vor cheltui altfel
banii pentru care dau socoteală în faţa comunităţii şi nu a şefilor de partid de la Bucureşti.
b) Debirocratizarea: funcţionari în serviciul contribuabilului
România e bolnavă cronic de birocraţie. Birocraţia este masa de manevră a clasei politice actuale, sursa
ei de satisfacere a clientelei şi paravanul după care se drenează banul public sub toate guvernele, de
către toate partidele. Birocraţia costisitoare, lacomă, coruptă şi incompetentă sufocă energiile sănătoase
ale naţiunii, scade atractivitatea mediului de afaceri pentru investitorii oneşti români şi străini,
blochează oportunităţile de dezvoltare. Restrângerea masivă, prin legislaţie şi măsuri administrative, a
aparatului birocratic, introducerea în administraţie a criteriilor de performanţă şi promovare după
modelul corporaţiilor private, sunt necesare imediat pentru a transforma România într-o ţară europeană
în care funcţionarul se află în serviciul contribuabilului şi nu al şefului care l-a angajat.
c) Dereglementarea: sfârşitul unei minciuni
Ni s-a oferit mereu iluzia că, prin reglementări stufoase, de la "centru", vom avea mai multă ordine, în

toate sensurile. Trebuie să comparăm, odată şi odată, costurile excesului de reglementare - de la hăţişul
legislativ şi birocratic până la zecile de agenţii destinate, pe bani publici mulţi să ofere sinecuri
clientelei, cu "beneficiile"pe care contribuabilii şi societatea în ansamblu le primesc. Şi bilantul e
limpede: diminuarea oportunităţilor întreprinzătorilor, inhibarea spiritului antrepenorial şi a iniţiativei
private, restrângerea ofertei, creşterea preţurilor şi profiturilor "băieţilor deştepţi", legi, ordonanţe şi
hotărâri de guvern cu destinaţie specială, ministere, agenţii a căror existenţă nu se justifică.
Statul roman, cu ansamblul instituţiilor sale, are nevoie de o reformă fundamentală: disponibilizarea
clientelei politice şi mobilizarea elitelor competente. De 20 de ani, cu puţine excepţii, clientelele
înving, risipesc şi alungă elitele. A venit vremea ca elitele autentice să poată conduce această ţară în
folosul cetăţenilor ei. E nevoie de un Preşedinte al ţării care să alunge clientela politică şi să recupereze
elitele, în folosul comunităţii.
2.3. JUSTIŢIE INDEPENDENTĂ, RESPONSABILĂ ŞI CREDIBILĂ
Prin Constituţia României, Preşedintele are rolul fundamental de a media între puterile statului şi între
stat şi societate. În calitate de preşedinte voi utiliza această prerogativă esenţială de mediator pentru
consolidarea statului de drept şi îmi voi asuma şi un proiect moral: refacerea încrederii şi solidarităţii
între români, refacerea bazelor morale ale unei societăţi măcinate de suspiciune, de lipsa de speranţă şi
de false ierarhii ale valorilor. Justiţia este tratamentul esenţial pentru însănătoşirea morală a societăţii
româneşti.
Reforma în Justiţie este, în acelaşi timp, şi o reformă politică. Ea este legată de modul în care clasa
politică înţelege să respecte cerinţele statului de drept şi independenţa justitiei. Respectul faţă de lege
trebuie să fie un atribut obligatoriu al conduitei politice. Astfel, "autoritatea judecătorească", asa cum
este denumită în Constituţie, va deveni o adevărată "putere judecatoreasca". Voi pune la temelia
mandatului meu hotărârea de a da Justiţiei demnitatea unei puteri reale în societate, scoasă de sub
influenţele de natură politică.
În România ultimilor ani, tema reformei justiţiei a fost exploatată exclusiv politic, folosită pentru
răfuieli cu adversarii politici şi contaminată masiv de discursul populist şi demagogic. Beneficiarul de
drept al acestei reforme, cetaţeanul, justiţiabilul, a fost uitat. Bilanţul "reformei Justiţiei" şi al "bătăliei
contra corupţiei" este jalnic în toate privinţele. Nu avem o încredere mai mare a opiniei publice în
justiţie, dimpotrivă. Nu avem cazuri de mare corupţie rezolvate, dimpotrivă. Nu avem decât coduri
esenţiale (penal, civil, de procedură penală, de procedură civilă) adoptate fără o dezbatere publică sau
măcar parlamentară. Activitatea Departamentului Naţional Anticorupţie, vedeta justiţiei televizate din
România, a reuşit să adune doar convingerea majorităţii românilor şi a întregii clase politice că este un
instrument de luptă politică, aflat la dispozitia preşedintelui actual.
Pentru o justitie independentă, echitabilă, rapidă şi eficientă, voi susţine următoarele:
• reducerea taxelor aferente actului de justiţie, pentru a garanta accesul real la justiţie al cetăţenilor cu
venituri modeste;
• acordarea asistenţei juridice gratuite, atât în cauze penale, cât şi în cauze civile, în conformitate cu
normele UE, pentru a asigura dreptul de apărare al cetăţenilor care nu-şi pot permite angajarea unui
avocet;
• garantarea efectivă a puterii judecatoreşti, prin stabilirea Consiliului Suprem al Magistraturii ca
ordonator principal de credite pentru puterea judecatorească;
• modificarea sistemului de salarizare a magistraţilor, în funcţie de numărul sentinţelor corecte pe care
le pronunţă, cu penalizări proporţionale cu numărul de sentinţe infirmate de instanţele superioare;
• revizuirea statutului anacronic al procurorilor, asimilaţi magistraţilor, deşi sunt subordonaţi ierarhic
Procurorului General şi îşi desfăşoară activitatea, conform Constituţiei, sub controlul Ministerului
Justiţiei;
• încurajarea procedurilor alternative de soluţionare a litigiilor (mediere, conciliere, arbitraj);
• impunerea precedentului judiciar ca izvor de drept, în scopul unificării practicii, predictibiliţăţii şi

celerităţii actului de justiţie;
• numirea, în fruntea Parchetului General şi a Departamentului Naţional Anticorupţie, a unor persoane
aflate deasupra suspiciunilor de partizanat politic.
Într-o societate aflată în criză de autoritate reală şi de instanţe morale publice, reforma reală a Justiţiei
nu e doar necesară cât mai urgent, ci este hotărâtoare pentru reuşita tuturor celorlalte proiecte pentru
Romania.
2.4. ECONOMIA ROMÂNEASCĂ: SFÂRŞITUL TRANZIŢIEI
Atribuţiile Preşedintelui în domeniul economic sunt restrânse. Cu toate acestea, având în vedere
importanţa capitală a evoluţiei economiei pentru întreaga societate, voi folosi toate prerogativele pe
care mi le oferă Constituţia, ca şi întreaga autoritate şi influenţă în raporturile cu partenerii de dialog,
pentru a determina o transformare rapidă, profundă şi cuprinzătoare a actualei stări de lucruri.
Şansa economică a României, după 20 de ani de tranziţie şi capitalism clientelar, stă în valorile
capitalismului autentic şi ale economiei de piaţă: proprietatea privată, piaţa liberă, competiţia reală şi
corectă, libertatea economică. Aceste valori stau la temelia prosperităţii.
În economie, nu este suficient să liberalizam doar unul sau altul dintre domenii. Într-un mediu dominat
încă de intervenţionismul statal, doar liberalizarea completă poate duce la transformarea societăţii
româneşti, cu atât mai mult în contextul actual al crizei economice.
a. Cheia prosperităţii românilor: mai puţină politică şi birocraţie, mai multă economie
Cum am mai spus, orice reformă trebuie să înceapă cu reforma statului. Statul este cel mai prost
administrator din economie. Şi nu neapărat pentru că angajaţii săi sunt incompetenţi, ci pentru că
stimulentele oricărei birocraţii de stat sunt orientate nu în direcţia satisfacerii nevoilor publice, ci ale
şefilor ierarhici. Statul nu trebuie să se implice în calitate de jucător în activitatea economică. Rolul său
trebuie să fie doar cel de arbitru al relaţiilor dintre agenţii economici, de a facilita manifestarea liberei
concurenţe pe piaţă şi să împiedice şi să sancţioneze acţiunile neconforme cu interesul public şi
instituţiile economiei de piaţă.
Eficienţa în cheltuirea banului public înseamnă reducerea aparatului birocratic, începând cu desfiinţarea
unor ministere, reducerea bugetelor centrale, eliminarea majorităţii taxelor parafiscale. În ultimii 20 de
ani, nici un guvern nu a avut curajul sau interesul de a da bătalia cu uriaşa birocraţie de stat, care a
crescut mereu, hrănită din bugetul ţării, în defavoarea economiei, a educaţiei, a sănătăţii, a celor care
aveau şi au cu adevarat nevoie de sprijin. Astăzi bătălia nu mai poate fi evitată şi, oricât ar fi de dură,
trebuie să o câştigăm.
b. Impozite mici, impozite pentru prosperitatea românilor
Mediul de afaceri din România are nevoie de libertate economică şi fiscalitate prietenoasă pentru
întreprinzători şi forţa de muncă, pentru angajator şi angajaţi. Filosofia finanţelor publice este, în
prezent, în flagrantă contradicţie cu principiile dezvoltării economice sănătoase. România are nevoie de
schimbarea fundamentală a filosofiei fiscale. În loc să acoperim găurile bugetare prin impozite tot mai
mari, trebuie stimulată activitatea celor care sunt performanţi şi asteaptă de la stat un semnal pozitiv.
Voi susţine, ca Preşedinte, reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri şi a forţei de muncă şi
voi acţiona pentru o Românie competitivă pe piaţa mondială, în plan fiscal. Adoptarea unei cote unice
de 10%, simultan cu reducerea universală a TVA la 15% vor spori atractivitatea pentru investitori, lucru
esenţial în contextul actualei crize. Deasemenea, reducerea impozitării muncii, a contribuţiilor sociale
cu 50% vor aduce României masive avantaje investiţionale, cu imense consecinţe benefice în planul
ocupării forţei de muncă şi al veniturilor.
c. Stimularea muncii şi stoparea risipei
În ciuda statutului de economie de piaţă funcţională şi a aderării la UE, economia României este încă

departe de principiile pieţei libere şi ale dezvoltării economice sănătoase. În prezent, existenţa
economiei româneşti este construită în jurul bugetului statului. Avem o economie asistată şi asaltată cu
“indicaţii preţioase” din partea conducerii statului, o economie în care cea mai mare gaură neagră a
ineficienţei şi risipei este chiar bugetul statului.
Sectorul privat este împovărat de asaltul fiscal şi birocratic pe care sectorul public îl exercită asupra
contribuabililor, proprietarilor şi investitorilor. Raportul dintre numărul de angajaţi la stat faţă de cei
din sectorul privat este de 1,3 la 1, în favoarea statului. Salariul mediu în sectorul public este mai mare
decât în cel privat. A spune că această stare de lucruri se numeşte economie de piaţă e cam acelaşi lucru
cu a spune că plata impozitelor poate fi numită investiţie. În prezent, dintr-o populaţie totală de 22 de
milioane de persoane, 11 milioane sunt asistate, sub diferite forme, de stat. Aceasta nu se mai poate
numi “protecţie socială”, ci dependenţă de stat – capcana clasică a subdezvoltării.
Acum, prioritatea economică pentru România este protejarea locurilor de muncă viabile şi încurajarea
iniţiativei private, creatoare de noi slujbe pentru români. Locurile de muncă bine-plătite sunt consecinţa
acumulării de capital şi a unui mediu instituţional favorabil dezvoltării economice. Performanţa
economică în România este direct proporţională cu răspândirea unei culturi capitaliste sănătoase. Ca
preşedinte, voi contribui, prin toate luările mele de poziţie, la răspândirea culturii capitalismului.
Trebuie să răsplătim munca, eficienţa acesteia, şi să stopăm risipa banilor publici cu proiecte şi măsuri
populiste. În economia de piaţă, a trăi bine înseamnă, în prealabil, a munci bine. Fără înţelegerea
acestei idei simple, şansa dezvoltării României va fi, la nesfârşit, amânată.
d. Simplificare şi stabilitate legislativă pentru mediul de afaceri
Pagubele pe care le generează instabilitatea legislativă mediului de afaceri sunt egalate doar de
extinderea birocraţiei. Cele mai importante acte normative care reglementează activitatea
antreprenorială sunt unele dintre cele mai afectate de sarabanda schimbărilor de legislaţie (Codul fiscal,
Codul muncii, Codul vamal). Toate aceste capricii legislative au fost decontate din buzunarele
întreprinzătorilor şi oamenilor obişnuiţi.
De aceea, schimbarea de viziune economică pe care o susţin înseamnă simplificarea drastică a
legislaţiei economice şi, bineînţeles, stabilitatea acesteia. Reguli simple pentru o lume complexă. În
România, guvernanţii acţionează parcă împotriva întreprinzătorilor. Introducerea impozitului forfetar
este elocventă. Ca efect al acestei măsuri, firmele fie s-au reorganizat, pentru a evita plata unei taxe mai
mari, fie au falimentat. Procedurile numeroase cărora trebuie să le facă faţă cei care doresc să îşi
deschidă o afacere în ţara noastră vorbesc de la sine despre piedicile puse mediului de afaceri. În plus,
pentru orice modificare legislativă care vizează mediul economic, fundamentarea acesteia pe analize şi
studii de impact cu previziuni ale efectelor pe termen mediu şi lung, este absolut necesară.
2.5. EDUCAŢIA ÎN SPIRITUL LIBERTĂŢII ŞI AL RESPONSABILITĂŢII
A investi în educaţie înseamnă a investi în viitor. Prosperitatea românilor şi dezvoltarea economică
depind, în bună măsură, de calitatea educaţiei. Afirmarea societăţii româneşti într-o lume modernă, o
lume a cunoaşterii, nu este posibilă fără o educaţie de calitate. Participarea activă a românilor la viaţa
economică, socială şi politică a societăţii în care trăim, este influenţată decisiv de educaţia oferită în
şcoli.
Criza actuală a sistemului de educaţie se manifestă în principal prin:
• incapacitatea statului de a face ca sistemul centralizat, aproape monopolizat al educaţiei de stat, să se
adapteze la sistemul descentralizat, concurenţial, al pieţei muncii;
• incapacitatea statului de a asigura respectarea dreptului constituţional al egalităţii de sanşe în accesul
la educaţie;
• imaginea depreciată a şcolii şi a performanţei şcolare drept condiţie a succesului social;
• condiţia marginală a cadrului didactic din perspectiva financiară şi a dezvoltării profesionale.
A sosit vremea ca învăţământul românesc să înceteze a mai fi teatrul intervenţiilor intempestive,

conjuncturale şi al improvizaţiilor de tot felul. El trebuie reformat profund, plecând de la o viziune
clară asupra a ceea ce el trebuie să devină. În această ordine de idei, voi susţine un sistem de educaţie
orientat pe:
• valori: libertate individuală, onestitate, dreptate, demnitate, solidaritate, toleranţă;
• inteligenţă socială şi creativitate;
• capacităţi individuale: curaj, încredere, iniţiativă, responsabilitate.
Obiectivele pe care eu le voi urmări, în domeniul educaţiei, sunt inspirate din documente programatice,
strategice, europene şi naţionale, dintr-o viziune a societăţii deschise, o societate a cunoaşterii.
1. Modernizarea sistemului educaţional, la nivel de infrastructură, personal şi conţinut, în sensul
compatibilizării totale, inclusiv în privinţa calităţii şi performanţelor, cu realităţile şcolare din ţările
europene cele mai avansate;
2. Asigurarea egalităţii de şanse, inclusiv prin:
• definirea unor zone prioritare, pentru a depăşi decalajul care diferenţiază în mod dramatic mediul
rural de cel urban, diferite localităţi între ele sau diferite categorii de cetăţeni
• crearea unui cadru de educaţie specifică pentru copiii cu nevoi de educaţie speciale
3. Asigurarea activităţilor de informare, consiliere şi orientare profesională a elevilor şi studenţilor;
4. Promovarea culturii antreprenoriatului;
5. Stimularea competenţelor în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, la toate ciclurile şcolare;
6. Încurajarea dezvoltarii profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de formatori inclusiv
prin stimulare salarială;
7. Stimularea “brain regain” în universităţi şi centre de cercetări, prin oferte de angajare atractive către
tinerii care au făcut studii în marile universităţi ale lumii şi care ar putea contribui la scurtarea traseelor
de dezvoltare prin transferul direct de competenţă, know-how şi tehnologie;
8. Îmbunătăţirea indicilor obţinuţi de elevii români în cadrul evaluărilor internaţionale, astfel încât
sistemul românesc de învăţământ preuniversitar să urce în ierarhiile internaţionale;
9. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei universitare, a volumului, calităţii şi adecvării cercetării ştiinţifice
din universităţi, a reputaţiei absolvenţilor şi a vizibilităţii rezultatelor cercetării, prin creşterea
numărului de lucrări ştiinţifice publicate în circuitele de înaltă cotaţie şi a numărului de transferuri - în
regim mercantil - de idei novative şi know-how către societate şi, implicit, a poziţiei universităţilor
româneşti în ierarhiile internaţionale;
10. Ameliorarea substanţială a condiţiei materiale a corpului didactic.
Este un obiectiv principal al mandatului meu prezidenţial să determin un consens real şi durabil al
partidelor politice, mediului academic, sindicatelor şi formatorilor de opinie în favoarea abordării
educaţiei ca prioritate naţională.
2.6. POLITICA EXTERNĂ: UN NOU PROIECT, UN NOU ROL AL PREŞEDINTELUI
a. Absența unui proiect postintegrare pentru politica externă românească
Mai mult de un deceniu, proiectul major al României în materie de politică externă a fost integrarea
europeană şi euro-atlantică. Odată cu 1 ianuarie 2007, după atingerea obiectivelor legate de aderare, nu
se mai poate vorbi despre un proiect postaderare de o anvergură similară, care să constituie
fundamentul politicii externe a României şi nici despre vreun alt proiect politic de ansamblu, în acelaşi
domeniu.
Cadrul constituţional şi legislativ existent a permis o suprapunere a rolurilor instituţionale în materie de
politică externă între Preşedintele României, Guvern şi Parlament. Această confuzie este reflectată şi de
faptul că România are doi reprezentanţi la Consiliul European.
Pe fondul unei ambiguităţi instituţionale cu privire la responsabilităţile în domeniul politicii externe,
România a lansat, cel puţin declarativ şi la cel mai înalt nivel, mai multe proiecte, unele dintre ele
eşuate.

Un astfel de proiect este aşa-numita axă „Washington-Londra-Bucureşti”, care a fost o creaţie
unilaterală şi nu a produs nici un efect. Tot la capitolul proiecte eşuate putem încadra modul în care a
fost gestionată relaţia cu două dintre statele vecine, Moldova şi Ucraina. În ciuda tentativelor constante
de a impune România ca jucător strategic în regiunea Mării Negre, nici acest proiect nu a avut drept
efect afirmarea României în plan internaţional pe măsura potenţialului său geostrategic.
În fapt, eşecul acestor proiecte de politică externă se bazeaza pe incercarea de a suplini lipsa unei
viziuni despre Romania ca actor statal intr-o lume globala cu idei punctuale si conjuncturale care dau
aparenta unei politici externe, fara a fi insa cladite pe teme de interes global.
b. Provocările secolului XXI
În contextul crizei economico-financiare, al războiului ruso-georgian din august 2008 (considerat
„primul conflict al sistemului internaţional non-unipolar”), precum şi al alegerii lui Barack Obama în
funcţia de preşedinte al Statelor Unite, sistemul de relaţii internaţionale a intrat într-o nouă etapă, în
căutarea unor noi reguli şi noi echilibre. Însăşi Uniunea Europeană are de făcut mai multe opţiuni
strategice, în privinţa politicii sale.
Lumea globalizată se confruntă cu o tipologie diferită a riscurilor şi ameninţărilor de securitate, care au
trecut din zona „hard” în zona celor asimetrice. După transformarea ameninţării teroriste în principalul
risc la adresa securităţii internaţionale, în toată lumea strategiile de securitate au fost regândite prin
prisma noilor realităţi.
Evenimentele recente din domeniul economic şi politico-militar au evidenţiat creşterea incidenţei altor
tipuri de ameninţări decât cele identificate în prima parte a anilor `90. Schimbările climatice sunt
considerate la nivelul Uniunii Europene un factor important care va transforma matricea definirii
riscurilor şi ameninţărilor pentru următoarea jumătate de secol.
Acelaşi conflict ruso-georgian (la care am făcut anterior referire) a pus în discuţie şi chestiunea
securităţii energetice la nivelul Uniunii Europene. Proiectele gazoductelor Nord Stream şi South
Stream au produs diviziuni în interiorul Uniunii Europene, o parte din noile state membre având
rezerve în legătură cu accentuarea dependenţei energetice faţă de Federaţia Rusă.
Criza financiară globală, transformată într-o criză economică de aceleaşi dimensiuni, a devenit cea mai
importantă ameninţare la adresa securităţii mondiale, pentru că ar putea determina sărăcirea a sute de
milioane de oameni.
Criza economică va pune o şi mai mare presiune asupra sistemelor de securitate socială din Uniunea
Europeană, perspectiva unui şomaj extins ridicând problema resurselor pentru acoperirea cheltuielilor
legate de pensii şi asigurările de sănătate.
Un alt efect potenţial al unei crize economice prelungite ar fi mărirea riscului ca unele ţări tinere sau
instabile din vecinătatea Uniunii, fie că este vorba de unele din Africa sau din spaţiul ex-sovietic, să
devină structuri statale slabe sau eşuate, care pot declanşa conflicte locale sau regionale. Aceste
conflicte - alături de alte stări tensionate, tendinţe separatiste, dispute teritoriale şi situaţii de
instabilitate - generează incertitudine, determină irosirea resurselor şi perpetuează sărăcia. Ele
alimentează, de asemenea, alte forme de violenţă şi criminalitate şi favorizează terorismul.
Politica externa a Romaniei trebuie sa raspunda acestor noi provocari, sa identifice si sa promoveze
oportunitatile, sa previzioneze si sa abordeze proactiv riscurile si amenintarile generate global. De
calitatea si promptitudinea actiunii de politica externa depind, in noul context, interese fundamentale
ale cetatenilor romani.
c. Rolul Preşedintelui în politica externă: viziune, coordonare, consens
În noul context internaţional este nevoie şi de o nouă viziune privind politica externă românească,
precum şi de redefinirea rolului preşedintelui, respectând parametrii pe care Constituţia îi stabileşte.
• Preşedintele României, inspiratorul unui nou proiect de politică externă

Cred că este misiunea preşedintelui României să devină inspiratorul unui nou proiect de politică
externă, un proiect care pleacă de la noul statut al României de stat membru al Uniunii Europene şi
NATO, de la noua configuraţie strategică, de la interesele şi obiectivele cetatenilor României pe termen
scurt, mediu şi lung.
Desigur, un asemenea proiect şi o asemenea viziune nu pot fi doar rezultatul unei singure gândiri.
Preşedintele trebuie să fie factorul constituţional care determină o amplă dezbatere publică, antrenează
resursele intelectuale din diferite instituţii cu atribuţii în domeniul politicii externe, din mediul
academic sau din societatea civilă. Acest nou proiect trebuie să răspundă câtorva întrebări importante:
• Care sunt avantajele competitive ale Romaniei in raport cu statutul sau de tara membra a UE si intr-o
lume globala? Cum pot fi valorificate aceste avantaje in interesul cetatenilor sai?
• Care sunt obiectivele Romaniei în Uniunea Europeană si opţiunile sale în raport cu temele de interes
general pentru UE?
• Cum vede Romania viitorul constructiei europene in interesul cetatenilor sai?
• Care sunt interesele Romaniei în raport cu alte state sau zone de influenţă, şi cum pot fi acestea
reprezentate atât prin politica comuna a Uniunii cat si prin raporturi bilaterale?
România are nevoie de un preşedinte vizionar şi implicat, capabil să urmărească interesele cetățenilor
săi în competiția globală pentru atragerea de resurse. Iar politica externă a României este un instrument
esențial în afirmarea și utilizarea avantajelor competitive în beneficiul cetățenilor români, în
identificarea și construirea proiectelor comune cu alte state, care să ne apropie, punând deoparte
lucrurile care ne despart.
România trebuie să-și găsească locul și rolul ca stat membru al UE, al NATO și al instituțiilor
internaționale dezvoltând politici de nișă care să o identifice ca actor într-o lume globală. Pentru
aceasta, paradigma trebuie schimbată: politica externă a României trebuie să fie expresia opțiunilor
strategice de dezvoltare, să fie una proactivă și conectată la provocările lumii globale. Dezbaterea
publică trebuie să fie îndreptată mai mult către subiectele care au semnificație și relevanță și dincolo de
granițele României, contribuind la conectarea spațiului public românesc la problemele globale și la
creșterea consistenței demersului de politică externă. Cetățenii au dreptul să își exprime opinia și să fie
informați în legătură cu felul în care interesele lor sunt apărate și promovate în relația României cu alte
state sau cu instituții internaționale.
Întreaga mea viziune asupra politicii externe pornește de la convingerea că aceasta trebuie să fie un
instrument și o expresie a tuturor politicilor publice care servesc interesul cetățenilor români în
interiorul și în afara granițelor țării.
• Preşedintele României, coordonator şi integrator al politicii externe româneşti
Consider că preşedintele României trebuie să depăşească actuala stare de fapt în care îşi limitează
acţiunile de politică externă doar în raport cu Ministerul Afacerilor Externe şi uneori nici cu acesta.
Diplomaţia are mai multe componente. Unele ţin de executiv, în principal de Ministerul Afacerilor
Externe, dar şi de zone economice, altele ţin de Parlament. Există şi mijloace specifice diplomaţiei
publice şi culturale, dar şi forme de dialog la nivelul organizaţiilor politice şi civice.
Misiunea preşedintelui României este de a deveni un centru de coordonare al tuturor acestor forme
multiple de diplomaţie, care, nu o dată, funcţionează independent, adesea haotic, fără luarea în
considerare a planului mai general al obiectivelor comune şi tacticilor de urmat. Din acest punct de
vedere, preşedintele României poate să devină un facilitator al unei mai bune comunicări
interinstituţionale, dar şi o interfaţă a acestor instituţii cu expertiza din zona academică sau a societăţii
civile.
Nu este lipsită de interes din acest punct de vedere ideea constituirii, pe lângă preşedintele României, a
unui consiliu consultativ pentru politica externă, care să se reunească periodic, ceea ce ar determina o
convergenţă a eforturilor diferitelor instituţii, dar şi o informare a zonei neguvernamentale asupra
priorităţilor şi calendarului de politică externă.

Experienţa ultimilor 20 de ani arată că atâta vreme cât forme de consultare şi coordonare au funcţionat,
eficienţa unor acţiuni de politică externă a fost mult mai mare.
• Deconflictualizarea politicii externe româneşti
Ca preşedinte al României voi încuraja un consens bipartizan, între putere şi opoziţie, în jurul
principalelor obiective de politică externă. Zona de acţiune externă trebuie extrasă din spaţiul
conflictelor şi competiţiei politice interne. Din păcate, în ultimii ani, nu numai că nu a existat un dialog
constant şi instituţionalizat între instituţia prezidenţială şi principalele forţe politice pe teme de politică
externă, dar, mai mult decât atât, chiar şi în momente critice, această consultare nu a existat. Criza
declanşată în Republica Moldova după alegerile parlamentare din acest an, modul unilateral în care a
acţionat preşedintele României reprezintă cel mai bun exemplu în acest sens. Din nefericire au existat
multe alte situaţii în care s-a încercat utilizarea unor momente de politică externă pentru a obţine capital
politic şi electoral. Populismul nu are ce căuta în politica externă a României.
În timpul mandatului meu de preşedinte, voi fi garantul caracterului bipartizan al politicii externe,
consultând cu regularitate forţele politice semnificative şi valorificând activ experienţa foştilor şefi de
stat ai României, dar şi a altor persoane publice care au exercitat demnităţi care au legătură cu politica
externă.
• Garantul credibilităţii şi predictibilităţii acțiunii României în plan extern
Misiunea mea ca Președinte este de a fi garantul seriozității și predictibilității politicii externe
românești, garantul că resursele politicii noastre externe sunt exploatate la maximum. Iar actiunea de
politica externa trebuie sa fie caracterizata de credibilitate, competenţă si creativitate. România trebuie
să-şi recapete credibilitatea internaţională, iar acţiunile Preşedintelui României trebuie să fie
predictibile. Politica internaţională a României nu poate fi eficientă dacă nu se bazează pe competenţa
şi creativitatea celor chemaţi să o realizeze.
Ţara noastră poate fi un bun jucător de echipă – în cadrul NATO, UE, OSCE, etc - care poate aduce
aliaţilor şi partenerilor săi, celorlaltor state din comunitatea internaţională, valoarea sa adăugată pentru
atingerea obiectivelor majore globale, instituţionale, regionale. Valoarea adăugată vine din dezvoltarea
unor capabilităţi de nişă pentru care avem aptitudini şi capacităţi, capabilităţi interesante pentru aliaţii
şi partenerii noştri.
Valori, principii şi interese. Fundamentul raportării la parteneri şi la diferitele politici publice pe
domeniul securităţii, apărării şi politicii externe este suma de valori ce constituie miezul instituţiilor
europene şi euro-atlantice. În ceea ce priveşte relaţiile cu terţe state, România îşi propune să fie un
partener loial şi credibil care pledează pentru valorile în care crede dar abordează pragmatic şi realist
implementarea acestor valori, respectând cultura şi particularităţile partenerilor săi, principiile
cooperării internaţionale şi interesele naţionale, armonizate cu cele ale aliaţilor şi partenerilor, atunci
cînd ele sunt formulate.
Mai puţine declaraţii, mai multă acţiune. Nu de puţine ori, ţara noastră a plătit tribut pentru excesul de
declaraţii publice care nu răspundeau unui imperativ al transparenţei politicilor publice din domeniu, ci
făceau parte din politici de vizibilitate şi imagine ale protagoniştilor implicaţi în aceste categorii de
politici. Consider că declaraţiile trebuie să apară la momentul oportun şi să aibă echilibrul necesar
pentru a nu antrena costuri suplimentare sau a bloca aplicarea politicilor publice în acest domeniu,
periclitînd chiar atingerea obiectivelor stabilite. Consider că eficacitatea unei politici coerente externe,
de securitate şi apărare constă şi în maximizarea acţiunii în domeniu, a faptelor aferente acestor politici
publice, şi mai puţin a discursurilor fără miez.
d. Opţiuni fundamentale în politica externă
• Opţiunea pentru o Europă puternică, cu instituţii eficiente și legitimate democratic
Opţiunea mea ca şi Preşedinte al României este pentru o Europă puternică, cu instituţii consolidate, o

Europă în care Romania sa fie o poveste de succes. Principala dimensiune a proiectului meu de
Președinte este definirea rolului României în interiorul Uniunii Europene, pornind de la avantajele
competitive pe care le avem in raport cu partenerii nostri.
Securitatea energetica este una din preocuparile majore ale statelor membre. Romania poate deveni un
pilon de sprijin pentru securitatea energetica a Uniunii Europene: diversificarea surselor de
aprovizionare, interconectarea retelelor de energie si de gaz sunt politici europene pe care Romania isi
poate construi contributia efectiva la politica energetica comuna.
Frontiera de est a Uniunii Europene are o relevanta tot mai mare pentru spatiul de securitate european.
Romania este cel mai mare stat membru care poate asigura gestionarea eficienta si in deplina siguranta
a acestei frontiere.
Politica europeană este principala ancoră a demersului extern al României.
Acest nou proiect implică o schimbare de paradigmă. Integrarea europeană este privită cel mai adesea
în ţară exclusiv prin prisma absorbţiei fondurilor europene, respectiv a banilor care vin sau ar trebui să
vină de la Bruxelles. Desigur, reprezintă un subiect de preocupare faptul că deocamdată românii resimt
mai degrabă costurile şi mai puţin beneficiile, faptul că deocamdată România este mai degrabă
contributor la bugetul Uniunii decât beneficiar al finanţărilor europene. Această situaţie ar putea genera
insatisfacţie şi, în perspectivă, chiar curente de opinie publică eurosceptice sau chiar antiintegraţioniste. Dar gradul de absorbţie al fondurilor europene este în primul rând o problemă a
administraţiei româneşti şi doar în mică măsură o problemă a relaţiei Bucureştiului cu birocraţia de la
Bruxelles.
România trebuie să-şi propună să joace un rol activ atât în ceea ce priveşte procesul de decizie, cât şi
temele mari de dezbatere care stau pe agenda UE.
Ca preşedinte al României, vreau ca ţara noastră sa fie un membru respectat al Uniunii Europene, un
partener care-şi onorează angajamentele, dar ştie să-şi negocieze condiţiile. Cu alte cuvinte, consider că
România trebuie să fie un membru cu personalitate al Uniunii Europene, ceea ce înseamnă abandonarea
unui anumit tip de mimetism care a caracterizat atitudinea noastră în raport cu marile teme ale
dezbaterii.
Ca lider politic, mă simt mai apropiat de proiectul unei Europe federale, cu instituţii puternice, cu o mai
bună coordonare a politicilor în toate domeniile de activitate. Cred că proiectul unei Europe federale
avantajează în acest moment România, putând fi un puternic vector de modernizare a societăţii noastre.
Ca Preşedinte al României, voi sprijini procesele de consolidare şi adâncire a integrării europene. Nu
Europa cu două viteze, nu departajarea internă în state mai puternice şi state mai slabe reprezintă
soluţia la problemele Uniunii, ci adâncirea proceselor integraţioniste, întărirea rolului instituţiilor
europene, paralel cu consolidarea legitimităţii democratice a acestora.
Ca Preşedinte al României, voi sprijini în continuare ideea extinderii Uniunii Europene. Spaţiul comun
european va trebui să includă pe termen scurt Balcanii de Vest, pe termen mediu Moldova si Turcia, iar
pe termen lung Ucraina şi, poate, Belarus. Unificarea politică şi economică a acestui spaţiu constituie o
garanţie pentru ca Uniunea Europeană să capete mai multă forţă ca actor al relaţiilor internaţionale. În
perspectiva anilor 2025-2030 Uniunea Europeană trebuie să devină un proiect definitiv din punctul de
vedere al graniţelor sale.
Ca Preşedinte al României, voi sprijini ideea unei politici externe şi de securitate comune, precum şi a
unei politici energetice comune, elemente fără de care nu se poate vorbi de Uniunea Europeană ca actor
unitar în relaţie cu alte centre de putere din sistemul relaţiilor internaţionale. Cred că România are un
rol de jucat în ceea ce priveşte hotărârile Uniunii Europene privind cadrul financiar. Extinderea cu mai
mare rapiditate a zonei euro este văzută astăzi de mulţi specialişti ca fiind o soluţie mai rapidă pentru
depăşirea crizei economice. În dialogul cu Consiliul şi Comisia Europeană am putea insista pe această
soluţie.
În fine, România ar trebui să aibă ambiţia de a deveni o interfaţă a Uniunii Europene în relaţia cu terţe
state. Un asemenea rol nu se atribuie declarativ ci se poate construi doar pe parteneriate solide cu tarile

respective, pe proiecte comune.
In acest sens, raporturile dintre UE şi Ucraina sau Federaţia Rusă interesează în mod direct ţara noastră.
De aceea, consider că avem interesul să contribuim la configurarea politicilor Uniunii în raport cu
aceste state.
Primul pas pe care îl voi face, în calitate de preşedinte al României, în domeniul politicii europene va fi
clarificarea raporturilor instituţionale în ceea ce priveşte participarea la Consiliile Europene. Este
nefiresc ca România să fie singura ţară din partea căreia la Consiliile Europene participă două persoane,
atât preşedintele, cât şi prim-ministrul. Ca factor constituţional care are în răspundere politica externă,
inclusiv politica europeană, mi se pare firesc ca România să vorbească în Consiliile Europene cu o
singură voce.
În interiorul Uniunii Europene, România va trebui să stabilească alianţe şi parteneriate în funcţie de
obiectivele şi interesele sale. Parteneriatul strategic cu Franţa va rămâne un instrument politic important
şi, dincolo de enunţ, el trebuie să capete consistenţă. Ca preşedinte al României, voi propune un
parteneriat strategic care vizează spaţiul central-european şi în primul rând Germania şi Austria.
Opţiunea mea derivă dintr-o realitate economică evidentă. Investiţiile cele mai mari în România vin din
zona de influenţă a Europei Centrale. România este acum în mod natural integrată acestui spaţiu.
Relaţiile politice trebuie să urmeze logica relaţiilor economice. Parteneriatele trebuie să însemne
inclusiv alinierea poziţiilor şi consultarea reciprocă în ceea ce priveşte deciziile europene.
Aceeaşi perspectivă trebuie aplicată şi raporturilor cu Ungaria şi Bulgaria. Experienţa a demonstrat că
parteneriatul strategic cu Ungaria a adus României un plus de credibilitate în ceea ce priveşte
demersurile de aderare la NATO, în vreme ce tandemul România-Bulgaria a funcţionat ca un vehicul
pentru accelerarea integrării europene. Ca preşedinte, îmi propun să regândesc raporturile cu ambele
state, din perspectiva noii realităţi de membri ai UE.
• Refondarea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii
Ca Preşedinte al României voi actiona pentru refondarea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii.
Atunci când, în iulie 1997, a fost lansat Parteneriatul Strategic bilateral dintre Statele Unite ale
Americii şi România, ţara noastră era aspirantă atât la aderarea la NATO, cât şi la integrarea în Uniunea
Europeană. Astăzi, la peste un deceniu, România este membru cu drepturi depline atât al Uniunii
Europene cât şi al NATO. Este nevoie aşadar de refondarea parteneriatului transatlantic, plecând de la
noile realităţi.
Primul pas al acestui proces îl reprezintă clarificarea problemei vizelor de intrare în Statele Unite, astfel
încât pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene să existe un regim uniform de acces. Dincolo de această
problemă, cu o puternică dimensiune simbolică pentru români, refondarea parteneriatului strategic
înseamnă cooperarea în domeniile de maxim interes în noul context global: proiecte comune şi
transferul de tehnologii eficiente ecologic; securitatea energetică; cooperarea în domeniul agricol,
inclusiv prin atragerea de investiţii americane în România; cooperarea împotriva pericolelor asimetrice
şi pentru soluţionarea conflictelor îngheţate ş.a.. Desigur, toate aceste aspecte se află, într-un fel sau
altul, pe agenda bilaterală, dar noul parteneriat strategic, un act cu profunde implicaţii politice şi
simbolice, presupune reaşezarea listei de priorităţi, potrivit noilor realităţi internaţionale.
• Raporturile cu Federaţia Rusă – un nou nivel, o nouă calitate
Ca Preşedinte al României, relaţiile cu Federaţia Rusă reprezintă o prioritate a proiectului meu de
politică externă. Dimensiunea politică şi instituţională a raporturilor dintre România şi Rusia trebuie să
reflecte interesele noastre în raport cu un important actor geostrategic al zonei. Relaţiile cu Rusia au
avut şi ele zone de nepermisă oscilaţie, reflectând şi o incapacitate a factorilor instituţionali de a
percepe importanţa strategică a unor raporturi bune cu vecinul de la Răsărit.
Componenta economică a relaţiilor dintre România şi Rusia este o zonă de maximă prioritate şi are un
potenţial prea puţin explorat. Ca Preşedinte al României voi încuraja extinderea formelor de cooperare

economică. Am în vedere inclusiv încurajarea apariţiei unei bănci comune româno-ruse, care să devină
în timp un pivot al dezvoltării schimburilor economice.
Există elemente de istorie a psihologiei colective care au funcţionat nu o dată ca un factor perturbator al
relaţiilor dintre cele două state. Aceste urme ale memoriei istorice au fost exploatate în planul politicii
interne. Ele pot fi depăşite printr-o mai bună comunicare, la nivelul elitelor politice, economice,
academice şi culturale. Ca Preşedinte al României îmi propun să încurajez o asemenea comunicare.
După cum, în calitate de Preşedinte, voi încuraja un dialog activ şi direct între administraţiile şi
comunităţile locale din cele două state. Doar un asemenea dialog creează premisele încrederii şi
cooperării.
Unul dintre obiectivele agendei mele de politică externă este să imprim o altă calitate şi un alt nivel
raporturilor cu Federaţia Rusă. Desigur, acest proces se va desfăşura în consultare strânsă cu partenerii
noştri din NATO şi din Uniunea Europeană, în considerarea angajamentelor României faţă de
organizaţiile din care face parte.
• O relaţie normală cu Republica Moldova
Angajamentul meu ca Preşedinte al României este restabilirea normalităţii în raporturile cu Republica
Moldova. Din păcate, astăzi relaţiile cu Moldova au atins cel mai scăzut nivel din istoria ultimilor 20 de
ani. De această situaţie sunt responsabile, deşi în măsuri diferite, atât autorităţile de la Chişinău, cât şi
autorităţile de la Bucureşti. Avem a ne asuma partea noastră de vină în ceea ce priveşte degradarea
inacceptabilă a relaţiilor româno-moldovene. În raporturile cu Moldova, Bucureştiului i-a lipsit o
anumită constanţă în atitudine. Am oscilat mereu de la declaraţii de fraternitate, dar nesusţinute de
politici practice la atitudini de ostilitate care nu au fost dublate însă şi de încercarea de a găsi soluţii. Nu
este mai puţin adevărat că relaţiile româno-moldovene au fost utilizate pe ambele maluri ale Prutului şi
ca teme pentru campaniile politice naţionale.
Pornesc demersul meu de normalizare a relaţiilor cu Moldova în primul rând de la recunoaşterea
independenţei şi statalităţii ţării vecine.
În al doilea rând, consider că România poate fi partenerul privilegiat al Moldovei în ceea ce priveşte
aspiraţiile sale de integrare într-o Uniune Europeană extinsă. Aşa cum am mai menţionat, mâna pe care
le-o întindem fraţilor noştri moldoveni în procesul de integrare nu trebuie să genereze atitudini de
superioritate sau paternalism. România nu este și nu trebuie să-și propună să fie „dirigintele” Moldovei
în procesul de integrare europeană, ci este direct interesată ca ţara din vecinătatea sa vestică să aparţină
unei zone de securitate şi prosperitate economică.
În al treilea rând, ca Preşedinte al României, mă voi pronunţa în permanenţă în favoarea proceselor de
democratizare din Republica Moldova, în sprijinul pluralismului şi libertăţii de expresie, dar voi veghea
să nu existe nici o imixtiune a instituţiilor statului român în viaţa politică din Republica Moldova.
Problemele legate de democraţia în ţara vecină au un cadru normativ de rezolvare europeană.
Problema Tratatului de bază între cele două ţări continuă să fie punctul critic al relaţiilor dintre
România şi Moldova. Prin dialog politic, va trebui să găsim o soluţie definitivă la această chestiune,
pornind de la premisa că nici România nu poate recunoaşte pactul Ribberntrop-Molotov, dar şi că
Moldova simte nevoia unor garanţii privind frontierele sale. Poate că forma unei declaraţii comune
adoptată de Parlamentele celor două ţări, care să includă şi ideea parteneriatului strategic pentru
integrare, ar putea reprezenta o asemenea soluţie.
Ca Preşedinte al României voi încuraja un amplu dialog al întregii societăţi cu parteneri din Republica
Moldova. Relaţia de încredere nu se poate reconstrui doar la nivel instituţional. Este nevoie de
dezbatere şi interacţiune în toate componentele societăţii: de relaţii economice consolidate şi
privilegiate, legături la nivelul partidelor politice, a sindicatelor şi mediului asociativ, la dialog între
mediul academic, schimburi interculturale.
Doresc să fiu în această relaţie specială adeptul unei normalităţi pragmatice, astfel încât la finalul
mandatului meu România şi Moldova să fie ţări partenere într-o Uniune Europeană extinsă.

• Politica de vecinătate. Marea Neagră
Ca Preşedinte al României, consider ca politica de vecinătate reprezinta una din cele mai importante
politici de nisa pentru Romania. Axele acestei politici vor fi: parteneriat economic si export de
democratie si practici democratice.
În mod particular, consolidarea Ucrainei ca stat democratic, cât mai apropiat de valorile şi principiile
Alianţei Nord-Atlantice, slujeşte interesele noastre de politică externă. Relaţia cu Ucraina trebuie să se
bazeze pe sprijinul constant şi asistenţa pentru reforme, democratizare şi europenizarea sistemului
normativ şi instituţional, pe reforme consistente ale sectorului de securitate şi îndeplinirea criteriilor
politice şi tehnice de integrare în NATO.
România a reprezentat, în epoca modernă, o forţă politică, diplomatică şi culturală de prim rang în sudestul Europei, şi acest statut i-a permis, chiar şi în ultimul deceniu al secolului trecut, să joace un rol
pozitiv în consolidarea stabilităţii şi construcţiei democratice în Balcani. Neglijarea politicilor de
vecinătate după 2000 a făcut însă ca acest rol să se estompeze, astfel încât proclamarea independenţei
Kosovo a avut loc în ciuda rezervelor exprimate de statul român, iar proiectul cooperării în Marea
Neagră şi în zona Mării Caspice a rămas fără alt efect decât răcirea raporturilor tradiţional pozitive cu
Turcia şi apariţia unor noi tensiuni în relaţiile noastre cu Ucraina şi Federaţia Rusă. Evenimentele din
vara anului trecut – invadarea Georgiei şi independenţa unilateral recunoscută a regiunilor secesioniste
– au părut că pun definitiv punct acestui ambiţios proiect.
Marea Neagră rămîne o zonă de interes strategic deosebit prin prisma poziţiei geografice dar şi a rolului
pe care-l poate juca în transportul de hidrocarburi şi resurse energetice, în asigurarea securităţii
energetice a României şi contribuţia substanţială, pe acestă dimensiune, la nivelul UE. Coordonatele şi
instrumentele sînt multiple, în ciuda rezervelor şi blocajelor unor state riverane. Inventivitatea şi
capacitatea de inovare a abordărilor cu geometrie variabilă sunt şansa României de a aduce o valoarea
adăugată importantă, pe această dimensiune, aliaţilor şi partenerilor săi. Romania poate fi pilonul de
sustinere cel mai important din regiune al "podului" Est - Vest evocat de George W. Bush la Bucuresti
cu o formula care isi mentine actualitatea.
Pentru Croaţia şi Albania, experienţa României poate fi deosebit de interesantă; pentru Macedonia şi
pentru Serbia, istoria noastră recentă e plină de semnificaţie. România trebuie sa aiba o agenda in
Balcani, bazata pe parteneriat economic si pe valorificarea oportunitatilor date de prezenta la Bucuresti
a celei mai solide structuri financiar - bancare din regiune. Bursa de la Bucuresti poate deveni reperul
pentru afacerile intregii regiuni iar companiile romanesti trebuie sustinute sa devina regionale.
• Turcia, Caucazul de sud şi Asia Centrală. Politica de securitate energetică
Relaţiile, pe această dimensiune, se disting în trei grupe:
- parteneriat strategic cu Turcia. Relaţia cu Turcia trebuie reconstruită pe baza relaţiei economice şi
militare excelente şi a susţinerii aspiraţiilor europene ale Ankarei. România recunoaşte rolul major al
Turciei la Marea Neagră, în stabilizarea Orientului Mijlociu Extins, în cadrul NATO – a doua armată a
Alianţei – şi ca model de stat musulman sunit secular modern. Parteneriatul trebuie să reafirme
principiile fundamentale europene şi să fie dezvoltat indiferent de prezenţa la guvernare în Turcia a
unei puteri politice sau alta.
- relaţia cu statele caucaziene este relevantă din unghiul de vedere al securităţii energetice, al capacităţii
de producţie şi tranzit şi al poziţiei geografice. România susţine suveranitatea, independenţa şi
integritatea teritorială a celor trei state caucaziene. Georgia este de importanţă majoră strategică pentru
comunitatea euro-atlantică, pierderea orientării democratice şi pro-occidentale a Georgiei însemnînd
pierderea Mării Megre şi a culoarului de tranzit Asia Centrală-UE. Azerbaidjanul este stat pivotal
relevant în producţia şi tranzitul din surse şi pe rute alternative ale hidrocarburilor iar relaţia României
cu Armenia a fost tradiţional foarte bună.
- relaţia cu statele din Asia Centrală trebuie regăsită, Kazahstanul jucînd un rol major de echilibru în

regiune şi fiind relevant prin prisma investiţiei în cel de-al doilea producător de petrol din România.
Turkmenistanul are rezerve de hidrocarburi neexplorate şi neexploatate, cu relevanţă deosebită în
echilibrul energetic global iar Uzbekistanul este vecin imediat al Afghanistanului, jucînd rol relevant în
securitatea regiunii, în tranzitul forţelor şi rezervelor către trupele din Afghanistan şi în controlul
traficului de droguri spre Europa. Resursele energetice din regiune sînt majore iar aportul la proiectele
alternative de producţie şi transport cruciale.
• Relaţii strategice. Diplomaţie economică
Ca Preşedinte al României vreau să dau consistenţă relaţiilor noastre cu Republica Populară Chineză.
Pornesc de la premisa că există o tradiţie îndelungată a acestor relaţii şi o mare disponibilitate de
cooperare din partea partenerilor noştri chinezi. Este responsabilitatea noastră că nu am găsit
întotdeauna răspunsul cel mai adecvat şi serios la această disponibilitate. În plan politic şi economic
putem construi multe împreună, iar această relaţie privilegiată poate juca rolul unui atu al României în
Uniunea Europeană.
Orientul Mijlociu este o zonă tradiţională a relaţiilor foarte bune ale României cu toate părţile
implicate. Aici decenţa, echilibrul şi rezerva în a aborda problemele dincolo de capabilităţi se poate
dovedi esenţială pentru capacitatea noastră de susţinere a comunităţilor de români din toate statele din
zonă. Trebuie valorificate la maximum relaţiile tradiţionale şi capacitatea de a aduce valoarea adăugată
în sistemul complicat al soluţionării dosarelor din regiune.
Asia, Africa si America Latina – Abordarea selectivă a acestor relaţii trebuie făcută prin prisma
capabilităţilor şi relaţiilor României cu aceste state, a valorii adăugate pe care o pot aduce economiei
româneşti, partenerilor şi aliaţilor.
Pe toate aceste dimensiuni trebuie dezvoltate formule stabile, ad hoc sau itinerante de diplomaţie
economică eficientă.
• O politică mai activă în raport cu românii de pretutindeni
Statul român are obligaţia constituţională de a sprijini atât minorităţile româneşti din alte state, cât şi pe
cetăţenii români care lucrează şi trăiesc temporar pe teritoriul altor ţări.
În raport cu minorităţile româneşti, ca Preşedinte al României voi solicita instituţiilor să aibă o politică
mai viguroasă şi mai activă, desigur, în respectul relaţiilor bilaterale cu statele respective. Vom încuraja
reprezentarea politică a minorităţilor româneşti, afirmarea identităţii lor lingvistice şi culturale.
Pe de altă parte, în ultimii ani, a apărut o temă nouă: cea legată de statutul şi drepturile cetăţenilor
români care lucrează în străinătate. Această temă a generat reacţii cu tentă xenofobă, pe fondul
agravării crizei economice. Vocea României trebuie să se audă cu putere în instituţiile europene, în
aplicarea principiului liberei circulaţii a forţei de muncă. Instituţiile europene şi relaţiile bilaterale între
România şi statele în care muncesc concetăţenii noştri reprezintă cadrul de protecţie a drepturilor
acestora. Trebuie susţinute asociaţiile românilor din străinătate, care pot reprezenta cel mai bine
interesele acestora în raport cu statele gazda. Dar este esenţiala depolitizarea şi finanţarea lor
semnificativă.
2.7. APĂRAREA NAŢIONALĂ ŞI ORDINEA PUBLICĂ – SECURITATE PENTRU DEZVOLTARE
Alături de politica externă, coordonarea politicii de securitate şi de apărare a României este atributul
executiv fundamental al Preşedintelui României şi reprezintă componenta cea mai importantă a
activităţii Administraţiei prezidenţiale.
În concepţia mea, ca Preşedinte al României, securitatea naţională este un vector important al
dezvoltării şi modernizării structurii societăţii româneşti. Conceptul meu privind securitatea naţională
se subordonează în primul rând acestui deziderat.
Odată cu integrarea în NATO şi în Uniunea Europeană, România şi-a asigurat garanţii de securitate în
ceea ce priveşte ameninţările militare clasice. Anii care au trecut au demonstrat că România este un

partener loial al sistemului de securitate occidental, fiind nu doar un beneficiar al acestuia, ci şi un
furnizor de securitate la graniţa estică. În noul context, este momentul să gândim securitatea în
perspectiva dezvoltării şi modernizării româneşti, să evaluăm corect riscurile şi ameninţările pe plan
intern, dar şi noile provocări asimetrice apărute.
Tranziţia economică prelungită, scăderea calităţii vieţii, inegalităţile sociale, creşterea numărului celor
care trăiesc sub pragul sărăciei subminează regulile, normele şi instituţiile componente ale domeniului
economic, afectând securitatea naţională.
Recunosc lucrurile bune care s-au făcut în administraţiile precedente. Strategia de Securitate naţională a
României adoptată în 2007 răspunde noii realităţi a unei Românii integrate în NATO şi în Uniunea
Europeană. Din păcate această Strategie a fost insuficient dezbătută şi prea puţin operaţionalizată.
Obiective de etapă asumate, cum ar fi angajamentele privind finanţarea armatei, au fost mereu amânate,
din raţiuni, poate obiective, ale situaţiei economico-financiare.
Ca Preşedinte al României, susţin că politica în domeniul securităţii naţionale, în toate componentele ei
trebuie să facă obiectul unui dialog şi consens al societăţii româneşti. Ca şi în cazul politicii externe,
preşedintele României este generatorul conceptului de securitate naţională şi coordonatorul activităţii
instituţiilor cu atribuţii în realizarea acesteia. Este misiunea preşedintelui României de a integra organic
politică externă şi de securitate naţională în vederea apărării şi promovării intereselor naţionale ale
statului.
Din punctul meu de vedere politica naţională de apărare, siguranţă şi ordine publică trebuie să se
raporteze permanent la urmatoarele valori ale statului de drept: democraţia, pluralismul politic,
supremaţia legii, libertatea persoanelor, respectul pentru demnitatea omului, inviolabilitatea şi
garantarea proprietăţii, suveranitatea şi independenţa naţională, caracterul naţional, unitar şi indivizibil
al statului, solidaritatea şi cooperarea internaţională în domeniul aplicării legii cu respectarea
interesului naţional.
Consider că dinamica globalizării impune preşedintelui un efort de înnoire permanentă a Strategiei de
securitate naţională. Perioada recentă ne-a demonstrat că există ameninţări care pot evolua extrem de
rapid, instalând o stare de insecuritate în societatea românească. Criza economico-financiară, generată
de prăbuşirea instituţiilor financiar-bancare din exterior, a introdus într-o perioadă extrem de scurtă un
factor de distorsiune majoră în economia românească. Modul de gestiune a acestei crize ne-a arătat că
fie instituţiile de evaluare şi prognoză nu au avut capacitatea de predicţie a evoluţiei rapide a acestei
crize, fie factorul politic şi guvernamental nu a răspuns avertismentelor acestor instituţii. În sine,
exemplul ne arată că undeva există factori de blocaj.
a. Teme sensibile în domeniul securităţii naţionale
Astăzi, structura componentelor politicii naţionale de ordine şi siguranţă publică vizează organismele
abilitate să asigure apărarea naţională, starea de legalitate, siguranţa cetăţeanului şi securitatea publică,
respectiv:
• forţele armate ale Ministerului Apărării Naţionale ;
• structurile de ordine publică ale MIRA şi alte instituţii competente ;
• autorităţile de siguranţă naţională reprezentate de Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de
Informaţii Externe ;
Acţionând în cadrul unei politici naţionale integrate, aceste forţe vor aplica deciziile adoptate de CSAT
şi celelalte autorităţi competente, conform Strategiei de Securitate Naţională a României şi celelalte
planuri şi strategii naţionale sau sectoriale.
Analiza managementului strategic al domeniului apărării scoate în evidenţă carenţe majore atât de
ordin structural, cât şi funcţional, care pe fondul subfinanţării generează premisele unor
disfuncţionalităţi sistemice.
Identificăm aici câteva probleme:
• Cadrul consensual limitat al CSAT;

• Tendinţa de transformare a controlului civil şi democratic într-unul politic;
• Lipsa unei gândiri de redimensionare strategică a apărării în funcţie de capacitatea economiei
româneşti;
• Incoerenţa unei viziuni de ansamblu asupra înzestrării Armatei, în principal a forţelor dislocate în
teatre de operaţiuni;
• Scăderea accentuată a calităţii vieţii şi atractivităţii carierei militare pe piaţa forţei de muncă;
• Efectele incerte ale demilitarizării şi descentralizării instituţiilor ministerului de interne. Procesul nu a
dus încă la o întărire perceptibilă la nivelul siguranţei cetăţeanului;
• Percepţia complicităţii între zone din instituţiile chemate să asigure climatul de legalitate şi mediul
infracţional;
• Semnele de întrebare care planează asupra eficienţei serviciilor de informaţii în raport cu numărul
acestora;
• Apariţia unor suspiciuni privind tendinţa de imixtiune a unor persoane din instituţiile de ordine
publică şi securitate în procese economice sau politice;
• Controlul civil şi parlamentar insuficient consolidat;
Ca Preşedinte al României, plec de la această analiză în structurarea măsurilor în domeniul apărării,
ordinii publice şi siguranţei naţionale.
b. Principiile de la care pornesc
Ca Preşedinte al României, acţiunea şi raporturile mele cu instituţiile de apărare şi ordine publică vor
porni de la următoarele principii:
• controlul şi nu ingerinţa politică;
• depolitizarea numirilor ;
• responsabilitatea decidenţilor politici pentru obiective şi resurse ;
• responsabilitatea decidenţilor militari pentru planificare, programare, bugetare, evaluare şi execuţia
misiunilor ;
• controlul civil, financiar, juridic, care dublează responsabilitatea de execuţie a corpului militar
• refuzul de ordin şi sesizarea autorităţilor competente în cazul exclusiv al încălcării drepturilor omului
prin aplicarea ordinului superiorului. Preempţiunea legii în faţa ordinului.
c. Politica de apărare a României
Participarea Armatei române în misiunile peste hotare a fost, până la succesul diplomatic din procesul
de la Haga, cel mai important argument strategic al României, a conturat profilul strategic şi a permis
substanţierea şi greutatea cuvîntului ţării noastre în cele mai importante foruri internaţionale.
Participarea la misiunile internaţionale are o relevanţă majoră pentru pregătirea, prin rotaţie, a trupelor
combatante ale Armatei Române în condiţii reale de război, pentru creşterea credibilităţii şi forţei
Armatei Române şi a gradului de descurajare pe care îl poate realiza o armată profesionistă, antrenată
în operaţiuni reale pe teren, în condiţii vitrege de viaţă şi meteorologice.
Realizarea, întreţinerea şi planificarea capabilităţilor militare crează probleme legate de bugetarea
acestui domeniu, accesul şi bătălia pentru resurse în societăţile democratice şi în momente de criză, dar
şi o dezbatere privind nevoile reale ale Armatei române pentru desfăşurarea operaţiunilor angajate peste
hotare, dar şi a angajamentelor luate inclusiv cu dotarea forţelor armate.
România nu-şi poate permite astăzi să facă eroarea strategică de a ignora anumite ameninţări prezente
la efectuarea revistei apărării şi a evita planificarea şi bugetarea capabilităţilor necesare doar de dragul
economiei şi pe baza motivaţiei existenţei crizei economice.
Contextul internaţional actual impune o justă cumpănire a raportului dintre apărare teritorială şi forţele
expedinţionare: ultimele ajută la creşterea prestigiului şi profilului strategic, ajută la pregătirea trupelor
în operaţiuni reale, dar atenţia nu trebuie deturnată complet de la necesităţile Armatei Române pentru
apărarea frontierelor NATO şi UE.

Armata română, decidenţii şi planificatorii politicilor de apărare trebuie sprijiniţi pentru a găsi cele mai
corecte argumente, cele mai bune soluţii şi cele mai adecvate mijloace pentru accesul la resursele
necesare, pentru a putea evalua şi explica corect eficacitatea şi corectitudinea utilizării resurselor şi
pentru a putea justifica alocarea resurselor necesare. Exemplele statelor membre ale Alianţei, cu diferite
profile strategice şi cu diferite ambiţii, dar şi cu poziţii geopolitice comparabile cu ale României, pot
compensa deficitul formulării argumentaţiei solide, bazată pe elemente teoretice moderne şi modele de
gândire contemporane din cadrul Alianţei. Până la momentul dobândirii acestei capacităţi, Armata
trebuie sprijinită în a obţine accesul la resurse, în măsura în care achiziţiile şi aprovizionarea armatei
poate reprezenta şi ea o investiţie pe termen lung cu relevanţă în relansarea economică.
Pentru cheltuieli de apărare echilibrate şi sustenabile, propunem crearea unor pachete de argumente
prin care să se demonstreze că noile achiziţii pot fi o componentă de relansare economică, că
investiţiile prin prezenţa noastră peste hotare au relevanţă şi de natură economică în contracte de
reconstrucţie, dar şi formule negociate de partajare proporţională a infrastructurii desfăşurate pe teren,
în misiunile externe, fără a neglija misiunile interne. Probând o alocare eficace a resurselor şi o
cheltuire eficientă a bugetului alocat, organismul militar şi decidenţii din domeniul politicilor de
înzestrare au argumente solide pentru acces la resursele necesare.
Pentru o mai bună bugetare şi finanţare a Apărării, pentru funcţionarea eficace a programelor sale sunt
necesare:
• mai mare disciplină în respectarea nivelului general al alocărilor bugetare şi cheltuielilor pentru
Armată, cu scopul de a nu pierde rezultatele reformei la nivelul personalului şi a nu reveni la formulele
de a ne descurca în condiţiile absenţei elementelor fundamentale la nivelul forţelor interne: carburant,
gloanţe, etc;
• Încercarea de formulare a unor răspunsuri integrate pentru obiectivele stabilite, implicând totodată
instituţiile militare, ale diplomaţiei şi de securitate;
• management eficace şi cheltuirea eficientă a bugetului. Sustenabilitatea sectorului de apărare în raport
cu economia care îl susţine;
• creşterea procentajului de forţe desfăşurabile rapid în interiorul armatei. Misiunile externe trebuie
privite ca antrenament în condiţii de luptă pentru toate categoriile de forţe care să poată reacţiona în
cazul unei misiuni de apărare a teritoriului;
• capacitatea armatei de a lucra şi interacţiona operativ cu trupele interne – jandarmerie, trupe speciale
– cu capabilităţile pentru urgenţe civile şi pompieri, cu administraţia civilă locală şi cu instituţiile de
apărare a legii – poliţie, justiţie – precum şi dobândirea capacităţii de desfăşurare integrată pentru
stabilirea atorităţii în zone desemnate;
• achiziţii cu o valoare de transfer tehnologic mai pronunţată şi achiziţionarea de armamente la nivelul
unei jumătăţi de generaţie tehnologică mai evoluată;
• un nivel mai înalt de sofisticare la nivelul tacticilor şi al armamentelor proporţional cu poziţia
geografică şi cu nevoile economiei emergente post-tranziţie.
La capitolul de dezvoltare a capabilităţilor de nişă, pe lîngă intelligence militar, propunem dezvoltarea
la nivel integrat, a capabilităţilor de gestionare a crizelor la nivelul instituţiilor şi decidenţilor politici,
componentă a bunei guvernări.
România îşi poate dezvolta capabilităţi unice legate de capacitatea de trimitere şi administrare a unui
PRT-Provincial Reconstruction Team în Afghanistan şi antrenarea resurselor şi interoperabilităţii între
diferitele agenţii pentru capacitatea de reconstrucţie într-o arie determinată cu:
• interoperabilitate completă civil-militară şi cu administraţia locală existentă şi cea implementată, de
sprijin;
• cooperarea eficace interagenţii, antrenarea şi pregătirea pentru a putea desfăşura în orice moment o
asemenea capabilitate într-o zonă ne-administrabilă de tip stat eşuat sau pentru stabilirea într-o zonă
determinată, în timp real, a unei autorităţi ad interim.

d. Ordine şi siguranţă publică
Criminalitatea, îndeosebi cea organizată şi cu caracter transnaţional, s-a amplificat în condiţiile
globalizării, România reprezentând în prezent atât zona de tranzit şi destinaţie a unor activităţi
criminale, cât şi o ţară sursă pentru migraţia ilegală şi traficul cu fiinţe umane, traficul de droguri, trafic
de produse contrafacute, traficul ilegal de armament, muniţii şi explozivi, activităţi de spălare a banilor
şi alte forme ale criminalităţii economico-finaciare.
Sarcina asigurării securităţii interne implică responsabilităţi din partea unui număr mare de instituţii
aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a altor instituţii publice, precum cele de control
vamal, financiar, de prevenire şi combatere a spălării banilor , de control al importurilor şi exporturilor
strategice, etc.
Ministerul Administraţiei şi Internelor a experimentat succesiv mai multe modele instituţionale care să
răspundă nevoilor de ordine şi siguranţă publică ale comunităţii, prin elaborarea şi punerea în practică,
inclusiv a unor programe şi strategii adaptate la situaţia operativă existentă într-o anumită fază de
dezvoltare socială.
Necesitatea armonizării şi compatibilizării sistemului românesc de ordine publică cu cele din statele
Uniunii Europene a generat modificări permanente pentru realizarea unui cadru care să răspundă
transformărilor şi obiectivelor preconizate în planul structural şi funcţional, prin asigurarea resurselor
umane şi financiare necesare materializării acestora.
În acest scop, procesul de elaborare şi adaptare a legilor de funcţionare a Ministerului Administraţiei şi
Internelor, respectiv a subsistemelor sale, a vizat delimitarea competenţelor şi atribuţiilor acestora,
precum şi alinierea la standardele Uniunii Europene.
Ca Preşedinte al României voi veghea pentru realizarea următoarelor obiective:
• îndeplinirea măsurilor necesare pentru aderarea României la Spaţiul Schengen în termenul asumat
(martie 2011), prin asigurarea securizării frontierelor spre statele non europene şi Marea Neagra, ceea
ce va însemna o mai mare libertate de mişcare a cetăţenilor români în contextul desfiinţării controalelor
la frontierele interne ale statelor membre UE;
• întărirea acţiunilor de prevenire şi control pentru limitarea şi stoparea infracţionalităţii în vederea
apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice si private;
• concentrarea eforturilor asupra siguranţei cetăţeanului şi corecta informare a acestuia;
• armonizarea şi reconstrucţia sistemului instituţional de ordine şi siguranţă publică;
• descentralizarea deciziei, a responsabilităţilor şi a alocării resurselor;
• transferul decizional la nivelul structurii direct implicate în gestionarea acţiunilor;
• creşterea capacităţii operative a structurilor de intervenţie rapidă în vederea gestionării calificate a
tuturor problemelor pe linie de ordine publică;
• elaborarea unei concepţii coerente de acţiune a forţelor de ordine publică în vederea reducerii
nivelului infractionalităţii;
• creşterea siguranţei cetăţeanului prin intensificarea măsurilor pentru prevenirea, descoperirea şi
combaterea fenomenului criminalităţii prin tragerea la răspundere penală a făptuitorilor, potrivit
competenţelor;
• realizarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii
publice, care să permită asigurarea stării de normalitate şi echilibru în cadrul comunităţilor;
• iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea
criminalităţii comise cu violenţă, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă civică;
• armonizarea legislaţiei privind activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii
publice cu reglementările europene;
• reformarea şi reorganizarea structurilor funcţionale şi operaţionale, conform standardelor europene, în
domeniul ordinii publice;
• crearea unei conduite profesionale moderne în randul personalului instituţiilor din domeniul ordinii

publice, pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului;
• perfecţionarea şi dezvoltarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul Sistemului
Naţional de Apărare şi Securitate Naţională, precum şi cu celelalte;
• autorităţi cu atribuţii în acest domeniu;
• întărirea cooperării internaţionale în materie penală.
e. Serviciile de informaţii: simplificare, eficienţă, depolitizare
Evoluţia serviciilor de informaţii româneşti a fost marcată de certe elemente de progres instituţional,
dar şi de schimbări defectoase şi momente critice care au dus la întreruperea sau amânarea unor măsuri
de reformă şi redimensionare, ceea ce face ca, în acest moment, aceste structuri să fie mai puţin
adaptate cerinţelor actuale.
Printre elementele de progres a fost şi cel de desprindere de vechile structuri şi mentalităţi comuniste,
fără a se pierde continuitatea specializării operaţionale. Procesul este cu atât mai remarcabil cu cât s-a
desfăşurat într-un context marcat de un cadru legislativ neadecvat realităţii şi a unei presiuni importante
din partea societăţii civile. De asemenea, serviciile de informaţii au asigurat elementele de flexibilitate
organizatorică şi operaţională, permitând abordarea şi rezolvarea unor probleme de securitate cu totul
noi, nu numai pentru serviciile româneşti şi est-europene. Deschiderea, anterior intrării în NATO şi UE,
către serviciile aliate cât şi derularea în comun cu acestea a unor operaţiuni complexe, îndeosebi în
zona ameninţărilor non-tradiţionale (terorism, criminalitate organizata etc), a contribuit în mod
semnificativ la aderare şi la construcţia de securitate a spatţiului euroatlantic. Foarte apreciată de către
aliaţi a fost şi resursa analitică oferită de serviciile de informaţii româneşti, care a pus în valoare
demersurile operative şi a asigurat suportul informativ necesar procesului decizional, precum şi
schimbul de date cu serviciile partenere.
Situaţia actuală a serviciilor de informaţii este tributară unor realităţi ce necesită o abordare critică
precum şi măsuri urgent de remediere. În pofida celor peste 19 ani de activitate în noul context strategic
şi operaţional, serviciile de informaţii româneşti necesită încă readaptări structurale şi conceptuale, întro măsură mai mare decât cele impuse de evoluţiile ameninţărilor pe care aceste servicii trebuie să le
cunoască şi să le prevină, situaţie cu atât mai gravă în condiţiile asumării de către România a unor
sarcini de protecţie sporite la graniţa spaţiului de securitate euroatlantic. Cauzele sunt:
• refuzul factorului politic de a-şi asuma responsabilitatea reconstrucţiei juridico-instituţională a
domeniului securităţii, care a favorizat proliferarea structurilor informative, dar a făcut imposibilă
stabilirea unor atribuţii şi răspunderi distincte;
• tendinţa oricărui partid politic ajuns la guvernare de a utiliza serviciile de informaţii în scopul
păstrării puterii, coroborata cu acceptarea acestei situaţii de către ofiţerii de la comandă;
• interferenţa, atât pe palierul decizional cât şi pe cel operativ, a unor actori statali şi non-statali, cu
interese diferite celor ale României. Situaţia a favorizat, la nivelul serviciilor, diminuarea
responsabilităţii, falsa concurenţă, uneori obstrucţionistă şi paralelismele. Acestea s-au reflectat negativ
în finalitatea demersului de ansamblu al securităţii naţionale, respectiv în calitatea informării
decidenţilor.
Ca Preşedinte al României, am în vedere trei obiective în ceea ce priveşte adâncirea reformei sistemului
naţional de informaţii:
• Simplificarea sistemului. România are în momentul de faţă mult prea multe instituţii cu caracter
informativ, plasate în subordinea diferitelor autorităţi.
• Eficienţa. Este nevoie de noi standarde de eficienţă în ceea ce priveşte funcţionarea serviciilor de
informaţii.
• Depolitizarea reală. Eu, în calitate de Preşedinte al României voi garantul faptului că nu va exista o
interferenţă a serviciilor de informaţii în zona economică şi politică.
• Dezbaterea publică de după 11 septembrie a vizat revenirea la o temă clasică ce necesită opţiune şi
decizie politică: raportul dintre securitate şi libertate. Această realitate marchează şi astăzi dezbaterea

publică, iar poziţia constantă a noastră a fost de a da prevalenţă libertăţilor individuale şi drepturilor
omului a căror îngrădire trebuie să fie o excepţie, făcută cu temei solid juridic şi faptic, în condiţii
concret determinate, care să se judece de la caz la caz, pe criterii concrete şi stricte, şi care să evite
arbitrariul.
Noul mediu internaţional de securitate instabil şi turbulent, în care apar foarte des noi ameninţări
neanticipate şi evenimente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi tulburarea masivă a vieţii normale a
cetăţenilor impune noi abordări ce presupun:
• avertizare timpurie;
• prevenirea conflictelor;
• decizie coerentă în momente de criză, întemeiată de informaţie reală, exactă şi la timp;
• soluţionarea competentă şi rapidă a conflictelor;
• analiza şi eliminarea cauzelor crizelor derulate;
• instituirea rapidă a sistemelor de adaptare din mers, pe baza evaluărilor solide şi a lecţiilor învăţate de
la criza ce tocmai a trecut.
În acest context, instituţiile de intelligence au o relevanţă majoră şi un rol exact în apărarea drepturilor
omului, a vieţii şi integrităţii concetăţenilor noştri, a exercitării neîngrădite a libertăţilor cosacrate
constituţional. De aceea credem că o sinteză justă între maximizarea capabilităţilor şi mijoacelor de
intelligence şi apărarea şi respectarea fără excepţie a drepturilor şi libertăţilor fiecărui om este posibilă
şi imperios necesară.
Dorim să asigurăm instituţiilor de securitate naţională, inclusiv celor din sfera intelligence, toate
instrumentele necesare atingerea scopurilor strategice de mai sus, cu condiţia respectării unor criterii
stricte - normative, regulamentare şi de implementare - pentru limitarea libertăţilor individuale din
raţiuni de securitate, cu caracter de excepţia.
Pentru evitarea arbitrariului, dorim revizuirea consensuală şi aplicarea critică a criteriilor de limitare a
drepturilor individuale. Dorim şi limitarea drastică a regulilor ce se raportează la invocarea “interesului
naţional”. Dezbaterea privind elementele ce trebuie subsumate interesului naţional trebuie deschisă
imediat în societate, la nivelul instituţiilor interesate şi a Parlamentului României, care să tranşeze
conţinutul acestui concept.
Este necesară, de asemenea, adaptarea normelor, regulilor, structurilor de securitate la realitatea
mediului internaţional de securitate contemporan şi ameninţărilor, riscurilor şi provocărilor existente.
Obiectivul unui asemenea proces este diminuarea oportunităţilor de speculare a fisurilor instituţionalnormative şi limitarea oricăror încercări de valorificare a vulnerabilităţilor sistemului de securitate al
României.
Obiectivele politicii în domeniu sunt:
• consolidarea şi profesionalizarea controlului civil asupra instituţiilor care au responsabilităţi în
domeniul securităţii naţionale;
• transformarea şi adaptarea structurilor, normelor, misiunilor, instruirii pentru respectare strictă a
principiilor democraţiei, eficienţei, transparenţei şi mai ales non-partizanatului politic. Înlocuirea
relaţiilor instituţionale cu cele personale între decident şi furnizorul de infromaţii, la orice nivel, trebuie
condamnate cu fermitate;
• transformarea profundă a mecanismelor de proiectare, implementare, control şi evaluare integrată a
obiectivelor şi cooperării instituţionale între politica externă, de securitate şi apărare;
• creşterea gradului de expertiză a personalului ce realizează controlul democratic asupra instituţiilor cu
responsabilităţi în domeniul securităţii naţionale;
• crearea unui sistem modern, eficient şi participativ de proiectare, planificare si evaluare a politicii de
securitate, cu aport substanţial de expertiză şi control civil;
• creşterea eficienţei, sporirea responsabilităţii şi optimizarea folosirii resurselor în combaterea noilor
riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale.

*
**
În viziunea mea, securitatea şi politica externă sunt strâns legate de priorităţile cetăţenilor României.
Politica externă nu are sens dacă ea nu produce beneficii pentru economie, şi implicit, pentru viaţa
oamenilor. O Românie respectată în lume trebuie să se traducă, în primul rând, într-o Românie mai
bogată.
Am trăit prea mult timp într-o retorică sterilă a interesului naţional. De prea multe ori, clasa politică a
abuzat de acest concept abstract, nu odată pentru a-şi acoperi propria incapacitate. De prea multe ori,
conceptul de securitate a fost utilizat fără a ţine cont de beneficiarul său final: cetăţeanul.
Filosofia mea de a pune instituţiile în slujba cetăţeanului se aplică şi în domeniul politicii externe şi al
securităţii naţionale. Mă interesează performanţa instituţiilor cu atribuţii în domeniu, în primul rând din
perspectiva cetăţeanului, nu neapărat din cea a intereselor instituţionale.
3. VIZIUNEA UNUI PREŞEDINTE ELIBERAT DE INTERESE ELECTORALE
Paginile de mai sus înmănunchează, succint, elementele unei viziuni asupra unei Românii viitoare.
Această viziune se referă la instituţia prezidenţială, instituţie politică prin excelenţă şi la obiectivele şi
acţiunile pe care un candidat, odată devenit Preşedinte, le-ar urmări şi le-ar desfăşura în raport cu
sistemul politic românesc.
Am avut în vedere aici doar domeniile de acțiune politică ce pot, eventual, face obiectul consensului:
reforma statului, reforma economiei, justiția, educația, apărarea şi ordinea publică, politica externă.
Obligat să vegheze la buna funcționare a statului, Președintele este categoric preocupat de toate
celelalte domenii de politici publice, de la sănătate la agricultură, de la protecție socială la dezvoltarea
infrastructurii, de la industrie la cultură. Dar acest program nu este nicidecum unul de guvernare.
Efortul de a îndrepta acțiunea guvernamentala într-o direcție strategică, presupus şi de măsurile
angajate pentru reforma statului, a fiscalității sau a educației, nu poate merge până la substituirea
rolului constituțional al Guvernului.
Dincolo de toate atribuțiile şi acțiunile sale politice, Președintele României mai are însă o dimensiune
"civilă" (în sensul de non-politică), până acum ignorată. El nu este doar reprezentant al corpului
electoral şi chiar dacă pârghiile sale constituționale se reduc la sfera politică şi administrativă, spațiul în
care poate acționa simbolic este mult mai mare. Şi, dacă știm cu toții că sunt atâtea de făcut în sistemul
politic, poate ne gândim prea rar la faptul că în România rolul acestuia este mult supralicitat. În
România, aproape nimic din spațiul public nu se mișcă fără implicarea (fie şi imaginară) a politicului.
Or, o societate evoluată, se definește, se adaptează, în bună măsura şi prin lucrarea independentă, dacă
nu chiar indiferenta, de politic a societăţii civile, a liderilor de opinie, a modelelor publice. Cu toată
prețuirea şi recunoștința pentru reușitele din toți acești ani, să spunem că e timpul ca bună parte dintre
organizațiile şi personalitățile societăţii civile să se desprindă de obsesia politicului şi a nesfârșitelor
sale „meandre”.
Poate că şi în această privință, a "eliberării societăţii civile", Președintele va putea da o mână de ajutor,
dacă va fi, la rândul său, eliberat de interese electorale.

