
Aut viam inveniam, aut faciam!

Prieteni,

Intalnirea noastra de astazi este primul bilant al drumului nostru
impreuna, al marsului la finalul caruia FORTA CIVICA  va deveni
vocea adevarata si semnificativa a dreptei democratice in Romania.

Este un moment necesar de reflectie, prilejuit de trecerea unui an de
cand FORTA CIVICA, proiect politic al INITIATIVEI CIVICE DE
CENTRU-DREAPTA, a capatat viata noua. Privim in urma cu mandrie
si spre ziua de maine cu indrazneala. Lasam in urma o perioada
dificila, dar incarcata de experiente pretioase si folositoare, pentru ca
ea aduna intamplari si momente care ne-au strans laolalta, ne-au
maturizat si ne-au forjat determinarea ca oameni politici, ca membri ai
FORTEI CIVICE.

Acum exact un an, stateam in fata dumneavoastra si va vorbeam
despre felul in care vad Romania de maine.  Va vorbeam despre un
nou mod de a face politica.  A trecut un an si sunt mereu mai convins
ca FORTA CIVICA reprezinta sansa pentru ca viziunea noastra asupra
unei noi Romanii sa devina realitate. Ma uit la voi, ma uit la toti colegii
si prietenii mei aflati aici si vad in ochii vostri aceeasi hotarare de a fi in
sprijinul binelui public si al interesului cetatenesc, aceeasi certitudine ca
facem bine ceea ce facem.

De-abia se domolise ecoul si bucuria relansarii de acum un an, de-abia
incepusem sa ne randuim oamenii, organizatiile, structurile inca tinere si
fragile pe-atunci, ca am fost aruncati in focul uneia dintre cele mai



dificile batalii pentru un partid: pre-campania si campania
electorala pentru alegerile generale din decembrie 2012.

Pentru niciunul dintre noi nu a fost usor.  Acelea au fost zilele atacurilor
concertate si murdare asupra noastra, ale eforturilor aproape
extraordinare de a depasi obstacole materiale si limite personale, de a
invinge oboseala, ezitarile si indoielile omenesti, de a invata sa lucram –
cu toate asperitatile si diferentele dintre noi, cu toate satisfactiile
scopului comun – intr-o alianta (ARD).

Ce nu te doboara te intareste!  Dupa campania din decembrie 2012
si dupa acest an petrecut alaturi de voi, pot spune ca fiecare
membru al FORTEI CIVICE are cicatricile unui veteran politic,
statura de adevarat patriot si spiritul vizionar al unui roman cu
adevarat european.

Campania din 2012 ne-a adus o victorie semnificativa.  La cateva
luni dupa relansare, FORTA CIVICA  dobandea – prin votul
romanilor – patru parlamentari.  FORTA CIVICA are, asadar, vocile
- nu multe, insa puternice - pentru a-si promova crezurile, pentru a-si
face auzite propunerile legislative, pentru a se opune activ
supermajoritatii socialiste, pradatoare si tradatoare.

Alaturi de colegii parlamentari – Danut Culetu, Cristi Roman si Dan
Cristian Popescu, alaturi de ceilalti colegi din grupurile parlamentare ale
Opozitiei – am uzat de toate instrumentele democratice la indemana
pentru a nu lasa sa treaca neobservate abuzurile, incompetenta,
duplicitatea si ipocrizia prin care USL a adus Romania in starea ei
actuala: incremenita in stagnare economica, condamnata la saracie,
divizata in tabere artificiale si intretinute in mod interesat,
indepartata de adevaratul ei destin european. Interpelarile,
declaratiile politice, initiativele legislative, luarile de pozitie in comisiile



de specialitate – toate acestea ne-au facut vizibili, prezenti si
semnificativi in viata parlamentara a Romaniei.  Ne-am manifestat
public in sprijinul retrocedarii rapide, juste si transparente a
proprietatilor confiscate de regimul comunist, am militat pentru
reconsiderarea regimului insolventei, ne-am implicat in solutionarea
unor probleme fiscale ori in primenirea spatiului media.

Parlamentarii FORTEI CIVICE  nu i-au uitat niciodata pe romanii
care i-au ales.  Am fost, cu totii, prezenti in colegiile noastre, printre
oameni, in audiente si la manifestari locale, tinand legatura cu alegatorii,
aflandu-le problemele si ducandu-le cu noi, spre rezolvare, in Parlament.
De altfel, din aceste intalniri cu romanii s-au nascut si initiativele noastre
legislative.  Ele vin dinspre cetateni si ii privesc pe acestia.

FORTA CIVICA s-a straduit, in aceeasi masura, sa puna pe agenda
publica probleme pe care actuala guvernare le neglijeaza, voit sau
din incompetenta si indiferenta.  Am reactionat energic in fata fiecarei
masuri aberante, discretionare ori absurde introduse de USL.

In numeroasele interviuri acordate presei locale, nationale si
internationale in ultimul an, am prezentat nu doar problemele cu care ne
confruntam, ci si solutiile noastre.  Fie ca a fost vorba despre chestiuni
economice arzatoare - cum ar fi cresterea alarmanta a somajului,
reducerea investitiilor, marile privatizari ratate, esecul proiectelor de
infrastructura ori nivelul ridicol de absorbtie a fondurilor europene – ori
despre chestiuni legate de integrarea europeana si imaginea externa
a Romaniei – raportul MCV, integrarea in spatiul Schengen, relatiile cu
state vecine sau pozitia noastra in raport cu evenimente internationale -,
FORTA CIVICA si-a facut publica pozitia si propunerile.

Am criticat in mod repetat ingerintele grosolane ale actualei puteri in
justitie, precum si abordarea superficiala si meschina a USL in



probleme de interes national cum ar fi modificarea Constitutiei ori
regionalizarea.

Am fost prezenti: prin conferinte, declaratii si comunicate de presa, prin
intermediul canalelor online ori al intalnirilor directe – in mijlocul
romanilor, alaturi de ei. Pot spune  - cu capul sus si fara ezitare  - ca, in
ultimul an, FORTA CIVICA  a fost o foarte vocala forta politica in
Opozitie, in exprimarea agendei cetateanului, a intereselor acestuia.

Unirea face puterea! In primavara lui 2013 am devenit mai puternici.
Prin Alianta pentru Dreptate si Adevar, alaturi de Partidul National
Taranesc Crestin si Democrat, am conturat nucleul a ceea ce trebuie
sa devina dreapta romaneasca, am pus bazele unui plan coerent si
necesar de regrupare a fortelor sale in jurul marilor principii ale
democratiei si statului de drept.  Este un proiect in plina crestere, o
constructie vie, careia i se adauga noi si noi voci, in vederea marilor
batalii politice din 2014.  Alianta DA s-a nascut din necesitatea de a
avea casa politica in sanul  careia romanii, indiferent de optiunea din 9
decembrie 2012, sa se poata regasi, un pol al constructiei unui proiect de
tara prospera, civilizata, europeana.

Acesta a fost si motivul pentru care am decis, alaturi de colegii din
conducerea partidului si de organizatiile locale, ca vara lui 2013 sa
reprezinte strangerea legaturii noastre cu toti cetatenii romani.
Miile de kilometri parcursi prin intreaga tara, prezenta la un mare numar
de manifestari locale, de la Satu Mare la Iasi, de la Timisoara la
Constanta, de la Ramnicu Valcea si pana la Tulcea, din Mures si Brasov
pana la Galati, au insemnat un prilej sincer si direct de a vorbi cu
romanii, de a le afla gandurile si durerile, de a ne conecta – fara
intermediari – la viata reala a Romaniei de astazi.



Dupa aceasta vara de dialog intens cu Romania, iata-ne astazi aici.  Peste
o saptamana, avem scolile organizatiilor de tineret si de femei, ambele –
evenimente in premiera si importante pentru FORTA CIVICA.  Astazi,
consolidam Alianta DA.  Intoarcem privirea de la anul care se incheie
astazi, mandri de ceea ce am realizat si ne concentram pe proiectul,
pe directiile de dezvoltare esentiale ale Romaniei de maine.

Pentru FORTA CIVICA interesul national este reprezentat de
binele fiecarui cetatean!

Se poate mai bine?

Se poate mai bine!

Putem combate saracia, putem crea si intretine speranta, putem genera
prosperitate si success economic si social! Pe drept cuvant ne dorim o
societate civilizata, bazata pe respect si pe valoare, pe merit. Pe drept
cuvant ne dorim o societate bazata pe transparenta si pe competitie
corecta, unic mod de selectare a valorilor.

Se putea mai bine! Nu trebuie sa comparam situatia noastra cu a
vecinilor pentru a observa ca, in 23 ani, Romania a pierdut un sir lung de
oportunitati. In acelasi timp, nici macar astazi nu avem viziunea
mobilizarii resurselor din economie in asa fel incat sa eliminam cat mai
repede diferentele de nivel de trai dintre noi si cele mai bogate tari din
UE.

Problema Romaniei este problema tuturor economiilor nationale:
competitia pentru resurse la nivel global. Cand spunem ca Romania



incearca sa prinda din urma tari ca Germania sau Olanda spunem, de
fapt, ca Romania incearca sa atraga mai multe resurse, forta de munca si
capital decat acestea. Si mai spunem un lucru foarte important: dupa ce
am reusit sa le atragem, am reusit sa le folosim eficient.

Iata problema majora a Romaniei din ultimii 23 ani: desi a reusit
sa-si asigure resurse ieftine, forta de munca si pamant, sa atraga
capital, nu a reusit sa le utilizeze eficient.  Problema Romaniei nu este
noua, mai ales pentru noi. Alocarea ineficienta, in economie, a resurselor
este familiara noua  - celor care am fost martorii modului arbitrar in care
sistemul comunist le utiliza. In acel sistem exista credinta ca doar cativa
oameni stiu mai bine decat restul cati oameni sa fie angajati in industrie
si cati in agricultura, de exemplu,  sau cat capital sa fie alocat unui sector
in detrimentul altuia.

Eu nu cred ca doar cativa oameni, adica administratia de stat si clasa
politica guvernanta, stiu mai bine decat restul economiei, adica piata,
cum sa atraga aceste resurse si cum sa le foloseasca.

Aici intervine rolul nostru, ca partid, si al meu in primul rand ca om
politic si ales de cetateni. Viziunea noastra -  pentru care militez si
pentru care am intrat in politica  - este sa redau pietei decizia
alocarii resurselor. Numai competitia transparenta intr-o piata libera ne
va asigura ca industria angajeaza numarul optim de cetateni si ca le
plateste salariul maxim proportional cu propria contributie. In acelasi
timp, o piata libera reprezinta cel mai bun si mai eficient gardian al
exceselor statului.

Pentru a ajunge la momentul cand majoritatea deciziilor din economie
sunt luate de piata trebuie sa parcurgem cateva etape importante, dar
dificile. Instrumentul principal prin care statul introduce aberatii in
economie este politica fiscala. Pe termen scurt este important sa reducem



atat nivelul taxelor cat si numarul lor, pentru a da o gura de aer
sectorului privat. Pe termen mediu si lung trebuie sa trecem la o politica
fiscala bazata pe reguli, nu pe dorinta fiecarui politician ajuns la putere,
ghidata de interesul propriu si de cel de grup. O politica fiscala care se
ghideaza dupa reguli este o politica fiscala transparenta, care nu da voie
politicienilor sa o foloseasca in scopuri electorale.

Ce dorim?

1. Neutralitatea masurilor fiscale. Legea nu trebuie sa creeze perdanti
si castigatori, in functie de modul in care isi organizeaza activitatea sau
de profesie. Sarcina fiscala trebuie sa fie calculata doar in functie de
marimea veniturilor.

2. Certitudinea impunerii. Legea fiscala trebuie sa fie clara, simpla,
usor de inteles atat de catre contribuabil cat si de fisc. Avem nevoie de
simplificarea si eficientizarea legislatiei si a administrarii fiscale. Legea
neclara trebuie interpretata intotdeauna in favoarea contribuabilului.

3. Solidaritate nationala. Contributiile sociale obligatorii se bazeaza si
trebuie sa se bazeze in continuare  pe solidaritate nationala. Unii dintre
noi vom plati mai mult decat altii pentru aceleasi servicii. Solidaritatea
nu trebuie insa in nici un caz subminata de exceptii. Solidaritatea nu
trebuie insa inteleasa ca un ajutor de la cei care muncesc catre
lenesii care stau cu mana intinsa, ci solidaritate a celor puternici cu
cei mai putini favorizati de soarta. Nu vrem ca statul sa suporte
costurile indiferentei fata de munca, ci sa ajute ca dreptul la munca
sa fie exercitat.



Si, tot pe termen scurt, trebuie sa eliberam din resursele pe care statul le
tine captive in companiile de stat si pe care acum le foloseste ineficient.
Privatizarea si dereglementarea vor reda economiei resurse si vor
crea piete noi. Pana acum privatizarile nu au facut decat sa treaca un
monopol din administrarea statului in administrarea unor “personaje”
din sectorul privat.  Privatizarile trebuie sa fie urmate de relaxarea
reglementarilor pentru a permite competitia.

Ne intereseaza un cost mai mic al vietii si o crestere implicita a calitatii
ei. Competitia pentru resurse este singurul mod natural de reducere a
costurilor si a preturilor.

O Romanie puternica!

Cred de asemenea cu tarie ca Romania va deveni mai puternica
daca deciziile importante pentru viata comunitatilor se vor lua cat
mai aproape de aceste comunitati, de catre aceste comunitati, pentru
binele membrilor acestor comunitati.

Cei care sustin ca un stat puternic inseamna un stat ultra-centralizat
gresesc. Un stat ultra-centralizat inseamna fie stat totalitar - asa cum l-
am cunoscut pina in 1989 si la care nu vrem sa ne mai intoarcem - fie un
stat incapabil sa realizeze toate functiile pe care si le asuma, un stat care
blocheaza dezvoltarea celor care au curajul, inteligenta si determinarea
de a pune lucrurile in miscare.

Acestia - cei care vor sa puna lucrurile in miscare - sunt oameni cu
initiativa economica, care investesc in dezvoltarea unei afaceri si care
creeaza astfel locuri de munca, oameni cu initiativa civica sau politica,
care dezvolta organizatii non-guvernamentale sau politici progresiste de



partid, oameni cu initiativa reformei in domeniul lor de activitate,
cercetatori si inovatori in stiinta, in cultura, in sanatate si educatie. Sunt
toti cei care nu asteapta si nu vor sa depinda de bunavointa statului.
Si toti acestia sunt blocati in demersurile lor de un stat ultra-centralizat
care nu stie cum si nu vrea sa ii sprijine. De ce? Fiindca se teme de ei.

Statul nu trebuie sa fie opresorul cetateanului.

Acest stat trebuie sa fie schimbat fundamental printr-o intoarcere la
originea politicii, la acel loc in care politica are sens, la acel nivel la
care politica se poate masura prin rezultatele ei concrete: la
comunitatile si oamenii care le compun.

Cum facem ca acele decizii care afecteaza direct vietile oamenilor sa fie
luate la cel mai apropiat nivel de acestia, in comunitatile lor, conform
nevoilor lor, in functie de aspiratiile lor? Asupra acestui lucru trebuie sa
decidem cu totii, foarte curand: vrem sa ne lasam vietile pe seama
deciziilor unui ministru sau ale unui functionar dintr-un minister? Sau
avem curajul sa spunem:

NU!
Comuna noastra, orasul nostru, judetul nostru sau regiunea noastra
stiu mai bine care sunt resursele si potentialul economic al
comunitatii noastre, cine trebuie sa fie directorul unui spital sau al
unei scoli, cine are nevoie si cine merita solidaritatea noastra, pe
unde trebuie sa treaca un viitor drum si cum sa ne administram
cladirile de patrimoniu.

Doar astfel vom reda demnitatea politicii, demnitatea actului de a
face politica.

Imi pare rau ca acest cuvant vechi a ajuns sa fie compromis de oamenii
„noi”. A ajuns sa fie asociat practicii celor cocotati pe o functie politica



de la inaltimea careia isi proclama aroganta si in spatele careia isi ascund
neputinta si viciul. Ei sunt cei care au facut ca astazi sa fie rusinos sa
vrei sa faci politica pentru a nu fi acuzat ca vrei sa participi la aceste
practici. Politica a ajuns urata fiindca este facuta de oameni urati si
strambi.

Nu acestia sunt cei pe care ii invitam alaturi de noi. 23 de ani au avut
grija sa construiasca un sistem inchis si inaccesibil cetatenilor. Au
construit o politica de casta si se cred eterni. Stim mai bine ca oricine
astazi, dupa experienta ultimului an, cum functioneaza acest sistem si
cum incearca sa blocheze noile initiative politice: un sistem electoral
care favorizeaza partidele sistemului, o legislatie netransparenta a
finantarii politice, care incurajeaza concentrarea resurselor in jurul
acelorasi partide ale sistemului, un audio-vizual bolnav de amestecul
jurnalismului cu interesele economice puse in slujba acelorasi partide ale
sistemului, un stat incapabil sa asigure minimul de siguranta pentru
proprii cetatateni. Un stat bolnav, defect, arogant.

Protestul celor care astazi refuza sa se recunoasca in oferta politica
a partidelor-sistem se manifesta in primul rand prin neprezentarea
la vot, asa cum se manifesta si prin neimplicarea politica directa in
schimbarea acestui sistem.

Lor le adresam astazi acest mesaj de incredere: falimentul
sistemului ultra-centralizat, a acestui sistem perpetuat prin grija
partidelor care au avut grija sa isi protejeze interesele, falimentul
acestui sistem este inevitabil!

Depinde de noi - cei care pina astazi au refuzat sa participe la luarea
deciziilor - cum va arata acea Romanie pe care o dorim. Cosmarul
vechiului sistem politic inseamna: implicarea in politica a celor care
nu se simt reprezentati de clasa politica, implicarea celor care au



demonstrat independenta, a celor care au performat in domeniile
lor, a celor care au ridicat o afacere de la zero, a celor care s-au
luptat cu sistemul si l-au infrant castigandu-si un drept in instanta, a
celor care au refuzat si au condamnat coruptia ca mod de viata.

Iar acest potential exista si este urias. O data eliberat va fi cel care va
face din nou politica credibila si demna.

Si asa cum demnitatea politicii trebuie recastigata, tot asa trebuie
recuperate si alte valori adesea folosite de partidele sistemului pentru a-
si masca neputintele. Impotriva acestora, trebuie sa reinvatam sa
spunem simplu, fara interese electorale si prin negarea oricarei forme
de extremism, ca traditia crestina si civilizatia europeana reprezinta o
sansa reconstructiei noastre ca natiune puternica, unita, respectata.

***

Acum un an, atunci cand am decis sa ma angajez in politica militanta,
am sperat ca voi putea sa ii adun in jurul meu pe cei care isi pusesera
deja increderea in mine, in zilele de inceput ale Initiativei Civice de
Centru Dreapta. Nu puteam banui cat de mari sunt resursele de
generozitate si entuziasm pe care le voi regasi in randul membrilor,
vechi sau noi, ai FORTEI CIVICE. Suntem o familie!

Constructia politica, intr-o tara framantata economic si divizata social,
nu este un lucru usor. Chiar si asa, organizatiile noastre au prins viata
intr-un timp incredibil de scurt si pe seama unui efort considerabil al
tuturor membrilor partidului.  La inceput, aceste organizatii erau firave,
lipsite de experienta luptei politice, iar acesta este un lucru cu care ne



mandrim. Am inceput aproape de la zero, cu multi oameni noi, cu multi
oameni tineri.

Astazi, privesc la structuri bine asezate, la zecile de organizatii judetene,
la miile de oameni ai FORTEI CIVICE, la actiunile organizate in
intreaga tara.  Puterea mea sta in suma reusitelor voastre.

Privesc la toate acestea cu mandrie, cu sentimentul de implinire si va
spun tuturor, dragi prieteni, dragi colegi: multumesc! Multumesc pentru
increderea voastra, pentru timpul si energia pe care o daruiti scopului
nostru comun.  Multumesc pentru sansa de a va fi presedinte si pentru
misiunea pe care mi-ati incredintat-o!

Va cer, insa, in virtutea mandatului pe care mi l-ati dat prin votul vostru,
sa luptati in continuare. Urmeaza un an greu. Infruntam un colos
socialist, infruntam un sistem profund viciat, infruntam ipocrizia politica
din stanga si din dreapta, infruntam compromisuri si vanzari de neam!

Puternici si uniti, insa, vom birui! Vom intra in Parlamentul
European!

Puternici si uniti vom birui! Vom da un presedinte tarii!

Nu ne putem opri! Nu avem acest drept!

Nu! Nu ne oprim! Nu ne oprim pentru ca nu putem ceda! Nu avem
dreptul! Ceea ce  facem nu este numai pentru noi, o facem pentru copiii
nostri si pentru toti cei care ne vom urma. Nu putem fugi de datoria
noastra!

Nu ne oprim!
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