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De ce candidez independent
Cetăţenii României vor un politician independent în funcţia de Președinte, care să cunoască partidele
și sistemul administraţiei publice, care să nu depindă de niciun cerc de interese.
Candidez independent pentru că știu că Președintele României ar trebui să fie vocea și voința oamenilor.
Candidez independent pentru că știu că Președintele României poate să aducă schimbarea
adevărată, dorită de fiecare dintre noi.
Candidez independent pentru că știu că oamenii mă vor sprijini în încercarea de a reduce corupţia,
de a face România să funcţioneze normal.
Candidez independent pentru că oamenii au nevoie de speranţă, sprijin și bunăstare.
Candidez independent pentru că știu că românii pot și vor mai mult.
Sunt român și am o viziune clară: România poate mai mult.
România nu înseamnă mizerie, cerșetorie, clanuri, corupţie, înapoiere, incultură, înjurături și încrâncenare.
România poate să ajungă o ţară civilizată, condusă responsabil, mereu în dezvoltare, fermă și loială
prietenilor.
România are nevoie de o conducere cinstită și eficientă.

Primele trei probleme ale României
România are trei probleme fundamentale: sărăcia, proasta guvernare și corupția.
Aceste probleme sunt legate între ele:
l suntem săraci pentru că am fost prost guvernați;
l suntem prost guvernați pentru că am fost conduși de oameni corupți, care nu și-au văzut decât
de propriul interes;
l corupția există pentru că justiția, instituțiile statului, administrația publică nu funcționează
corect.
Există corupţie în fiecare celulă a societăţii românești. Și ea ne macină pe toţi. Știm că există șpagă
în instituţiile statului, peste tot în ţară; să nu-mi spună nimeni că nu există bani de pensii și salarii,
atâta vreme cât un drum costă de zece ori cât în Europa, iar o clădire se cumpără sau se închiriază
cu de trei ori preţul pieţei; să nu-mi spună nimeni că nu se iau comisioane pe sub masă, atâta vreme
cât medicamentele și echipamentele medicale sunt printre cele mai scumpe din lume.
Voi acorda o atenţie deosebită modului în care funcţionează justiţia, poliţia și serviciile de informaţii.
Corupţia este o problemă naţională, care afectează securitatea statului și a cetăţenilor. Există soluţii.
Despre unele s-a vorbit atât de mult încât s-a uitat să se mai și acţioneze.
Voi face tot ce îmi stă în putinţă să eradicăm cauzele adevărate ale corupţiei – proasta guvernare,
reguli strâmbe, legi cu dedicaţie, instituţii slăbite, oameni slab pregătiţi puși în funcţii înalte. Nu
cred că sărăcia ne împinge să acceptăm corupţia. Nu cred că nu se poate face nimic împotriva
corupţiei.
Cetățenii României vor cu adevărat să scape de corupție. Iar un președinte independent este
singurul garant că această voință a oamenilor va fi împlinită.
Sărăcia nu poate fi eliminată peste noapte: nimeni nu are bagheta magică prin care să creeze din

senin fabrici, șosele, locuri de muncă bine plătite, locuinţe.
Sărăcia poate fi învinsă prin creștere economică, cumpătare și bună guvernare.
Sectorul privat creează cele mai multe locuri de muncă, plătește cele mai multe salarii, taxe și impozite. Sectorul privat generează creștere economică și progres.
Din păcate însă, în ultimii cinci ani sectorul privat a plătit o factură care nu era a lui.
România a ajuns la cea mai mare îndatorare din toată istoria sa. Nici pe vremea fanarioţilor nu aveam
asemenea datorii. În vremuri trecute am suferit cu toţii ca să scăpăm de datorii. Acum avem de zece
ori mai multe. Nimeni nu știe unde s-au dus banii împrumutaţi. Și nimeni nu se simte responsabil.
Dezvoltarea sectorului privat; privatizarea, externalizarea și reducerea aparatului birocratic de stat
vor fi priorităţile mele în lupta împotriva sărăciei.
Voi cere Guvernului României să reducă datoria publică.
Voi cere Guvernului României să reducă inflaţia.
Voi cere Guvernului României să crească eficienţa aparatului de stat.

Prioritățile mandatului Sorin Oprescu
La capătul primului meu mandat de Președinte al României, îmi doresc ca oricine să poată spune
despre România că:
l Puterile statului sunt strict independente și democraţia funcţionează;
l Puterea judecătorească este independentă, autoguvernată și dispune de resurse proprii care îi
asigură eficienţa;
l Puterea legislativă naţională și locală este eficientă și performantă; începând de la consilierii comunali și terminând cu parlamentarii;
l Puterea executivă ajută și nu încurcă oamenii, firmele și instituţiile;
l Privatizarea, externalizarea și urmărirea performanţei vor deveni reguli, nu excepţii;
l Școala românească este severă, dar pregătește oameni de calitate;
l Spitalele românești sunt printre cele mai bune din Europa;
l Se circulă pe șosele bune, curate și rapide, iar calea ferată este modernă și bine întreţinută;
l Există o adevărată grijă pentru protecţia mediului, utilizarea energiilor regenerabile și valorificarea bogăţiilor naturale;
l Armata și forţele de ordine sunt bine echipate și antrenate, capabile să facă faţă oricăror dezastre, fie ele naturale sau provocate de mâna omului;
l A îndeplinit criteriile pentru a adopta moneda europeană – euro.

Modernizarea sistemului politic
Crizele politice permanente din ultimii douăzeci de ani ne-au arătat că sistemul nostru politic nu
răspunde exigenţelor cetăţenilor. Partidele pot fi confiscate de cercuri de interese, politicienii pot fi
corupţi și deturnaţi de la misiunea lor principală – aceea de a reprezenta interesele naționale.
Este necesară o schimbare profundă a sistemului politic actual.
Această schimbare trebuie să creasca participarea cetăţenilor la guvernare.
Această schimbare trebuie să reducă costurile aleșilor.
Această schimbare trebuie să fie generată de voinţa cetăţenilor României.
Voi face din Președinţia României locul unde dezbaterile serioase și eficiente privind modernizarea
sistemului politic, administrativ și economic vor fi organizate cu bună credinţă.

Iar votul dumneavoastră pentru mine, pentru un candidat independent, va face posibilă
renașterea României.

Guvernarea României
Românii vor să participe la guvernare, dar nu-i întreabă nimeni nimic. Românii vor să-și tragă
politicienii la răspundere, dar nu au instrumente. Românii vor să-și facă instituţiile puternice și eficiente, dar politicienii nu-i ajută.
România este în criză politică, economică și socială. Instituţiile politice nu au credibilitate.
Instituţiile statului sunt lipsite de direcţie, eficienţă și stabilitate.
Societatea civilă este în declin.
Tensiunea și suspiciunea domnesc. Partidele sunt învrăjbite între ele. Bugetarii sunt învrăjbiţi cu
salariaţii din sectorul privat. Pensionarii cu persoanele active. Ţăranii cu funcţionarii statului. Poliţia,
jandarmeria și serviciile de informaţii au devenit terenuri de luptă ale unor politicieni fără scrupule.
Promisiunile iraţionale, transformate în legi strâmbe, rănesc profesorii, medicii și funcţionarii publici.
Toate acestea trebuie să înceteze. Nu vom putea merge înainte dacă dăm mereu înapoi.
Primul demers pe care il voi face în calitate de Președinte al României va fi să invit toate
partidele să constituie o majoritate solidă, capabilă să formeze un Guvern de profesioniști
serioși și cinstiți.
Dacă partidele vor continua să se lupte între ele și nu vor dori să formeze o majoritate stabilă, voi
cere cetăţenilor să revină la urne. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie prea bună, dar uneori sunt
singura soluţie. Iar politicienii orbiţi de propriile interese vor fi obligaţi să vină din nou în faţa oamenilor.
Voi sprijini Guvernul României, indiferent din cine este compus, cu toate forţele mele personale și
cu toate atribuţiile funcţiei de Președinte.
Președintele României trebuie să fie un garant de stabilitate, încredere și raţiune, nu o veșnică
problemă a societăţii românești.
Voi iniția o amplă dezbatere la nivelul întregii societăți românești pentru revizuirea și modernizarea
constituției României.

Redarea încrederii. Recuperarea valorilor. Acțiune și unitate.
Oamenii nu mai au încredere. Dacă nu refacem încrederea în politică, în șeful statului, în direcţia în
care mergem, pierdem orice speranţă.
Încrederea o refacem prin patru pași:
1. Punem capăt haosului și scandalurilor. Vă promit că, într-o lună de zile, în România va fi liniște,
odată ce devin președinte.
2. Spunem oamenilor adevărul. Despre criză, despre soluţiile pe care le avem, despre ce avem de
făcut. Nu îi minţim, nu le vindem iluzii.
3. Punem in aplicare un Plan pe patru luni de ieșire din criză, împreună cu profesioniști, cu oameni de calitate din partide, cu specialiști care vor să ajute această ţară.
4. Aducem în funcţiile publice pe acei oameni care merită, nu pe creditorii partidelor politice. Statul
se va reforma doar dacă promovăm oameni profesioniști, nu pe criterii politice.

Planul meu de măsuri pentru ieșirea din criză
1. Sprijin pentru cei cu venituri mici, în principal pensionari, șomeri și tineri. În timp de criză, sunt
primii care trebuie protejați.
2. Sprijin pentru cei care creează locuri de muncă. Voi propune un plan de scutiri de taxe pentru
cei care înființează noi locuri de muncă. Cine își deschide firmă pentru prima dată, să nu plătească
taxe un an de zile. Cine creează locuri de muncă, să plătească mai puține dări. Dacă simplificăm
puţin birocraţia care omoară un om când vrea să iși deschidă firmă, dăm puţin aer economiei.
3. Creșterea eficienței cheltuielilor bugetare. Un guvern și un parlament mai mici, cu mai puţini
demnitari și mai puțini angajaţi este o soluţie bună pentru crearea de economii la bugetul de stat. Nu
trebuie sa desființăm posturi și să dăm la întâmplare oameni afară. Avem nevoie de școli, de spitale,
de polițiști pe stradă, de judecători. Aici trebuie alocați banii.
4. Alocarea cu adevărat a unui procent mare din PIB pentru investiții. Acum, această măsura e
doar pe hârtie. În realitate, banii, inclusiv cei europeni, trebuie direcționaţi spre spitale, spre drumuri,
spre modernizarea vieţii la ţară. Daca tot facem datorii, să le facem astfel încât, la final, să avem o
infrastructură decentă.
Președintele trebuie să vină în faţa partidelor și să le spună: opriti jaful! Acum, ţara aceasta este
furată de politicieni și de partide de sus și până jos. Dacă acest jaf generalizat se va opri, vor fi bani
de investiţii, de salarii și de ieșire din criză. Nu costă nimic să controlezi mai bine folosirea banilor
de către partide și extensiile lor.
Pentru că în ultimii ani România a fost o țară izolată, convingerea mea este că politica externă
reprezintă un punct important în perioada următoare. Prioritățile mandatului meu vor fi:
1. Fructificarea poziţiei de membru UE și NATO în folosul cetăţenilor României;
2. Relansarea relaţiilor cu ţările din vecinătate (R. Moldova, Ucraina, F. Rusă, Balcanii de Vest);
3. Servirea intereselor comunităţilor de români din străinătate;
4. Continuitate în parteneriatele strategice cu puterile influente din spaţiul Euro-Atlantic;
5. Recâștigarea influenţei în zone considerate de tradiţie pentru relaţiile României, cât și pătrunderea
pe noi pieţe.

Relația cu Republica Moldova
• România și Republica Moldova trebuie să aibă o relaţie privilegiată, dată de comunitatea de
limbă, cultură și valori.
• Asigur Republica Moldova că îi vom fi cel mai loial vecin, că nu ne vom amesteca niciodată în
treburile ei interne. România nu a fost, nu este și nu va fi niciodată imperialistă. Voi respecta întotdeauna voinţa poporului moldovean.

Relația cu Rusia
• Reprezintă o linie prioritară de acţiune și trebuie să ne propunem construirea unei relaţii bilaterale
pragmatice prin intensificarea legăturilor economice și stabilirea unor legături mai strânse la nivelul
societăţilor noastre.

Relația cu SUA
• Garantez că parteneriatul strategic cu SUA va fi o prioritate a politicii noastre externe.
• Obiectivul meu va fi ca parteneriatul strategic cu SUA să se reflecte în plan economic național
mult mai substanţial decât până acum.

Securitatea energetică
• Romania va fi un factor de echilibru al securității energetice și va promova diversificarea surselor
și rutelor de transport ale energiei, intensificarea colaborării regionale în domeniul energetic și consolidarea cooperării cu statele producătoare de resurse energetice din zona Caspicii și Asiei Centrale.

Românii din statele vecine
• Voi promova relaţii de cooperare cu statele din vecinătate și din Balcani în domeniul protejării
drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
• Trebuie create condiţiile necesare pentru participarea efectivă a etnicilor români la viaţa politică,
economică, socială, religioasă și culturală a ţării în care trăiesc.

Libera circulație a muncitorilor români
• Va trebui sa continuăm eforturile pentru ca cetăţenii români să beneficieze cât mai curând de accesul liber pe pieţele forţei de muncă.
Politica externă va fi facută pentru români, nu pentru grupuri de interese.
România trebuie să fie o țară respectată în străinătate, pentru că este o țară modernă, care își ține
cuvântul și respectă regulile, și pe care lumea civilizată și democrată se poate baza.

România poate mai mult!
A venit timpul să decidem ce vrem pentru România. Țara are nevoie de decizie și acțiune. 6 decembrie poate să însemne un nou început. România trebuie să se întoarcă la normalitate.
Avem nevoie de unitate, de consens, de reconciliere națională. Avem nevoie de lideri capabili să
facă ordine în țară. Avem nevoie de un stat puternic, funcțional, liber de politică. Avem nevoie de o
revoluție națională, pentru un proiect național, în interes național.
Sunt independent. Nu depind de niciun partid, de nicio clică, de niciun mogul. În afara cetățenilor
României, nu datorez nimănui nimic. Nu-mi plac nedreptățile sociale. Nu accept excesele și discriminarea. Sunt un om deschis. Nu am două fețe.
Vă vreau lângă mine să facem istorie adevărată.
Acum este șansa noastră de a schimba România în bine. Nu trebuie să o ratăm. Nu avem acest
drept față de copiii noștri, față de părinții noștri. Aveți curaj! România trebuie să renască! Împreună
vom face din România țara care merită să fie.

Hai România!

