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Uniunea Salvați România a apărut ca o necesitate politică a momentului. Lipsa de reprezentare
politică ne-a adus împreună și împreună am promis că vom face tot ce ne stă în putință pentru a
răspunde așteptării sociale care s-a așezat în spatele nostru și ne-a împins în Parlament și în Consiliile Locale.
După un an în Consiliile Locale și o sesiune parlamentară putem spune că știm ceva mai bine unde
suntem, încotro ne îndreptăm și ce avem de făcut. Entuziasmul începutului a fost benefic, dar insuficient. Pierdem multă vreme pe subiecte minore și am ajuns să ignorăm punctele importante ale
politicii. Avem nevoie de o re-conștientizare a misiunii noastre.
Criza organizatorică prin care trecem are efecte interne și externe, în același timp. Senzația de
epuizare internă se face simțită și în afară, unde numărul celor care vor să ni se alăture a scăzut dramatic. Lipsa unei directii clare a slăbit încrederea organizației în propriile forțe, în timp ce
oportunitățile trec pe lângă noi.

Propunem recâștigarea încrederii. USR merge mai departe!
Avem nevoie de o construcție internă care să permită dezvoltarea ideilor și stabilirea punților
de dialog. Ne-am izolat pe falsele insule doctrinare ale ”conservatorilor” și ”progresiștilor” dintr-o
închipuită scindare. Ne-am pomenit cu etichete doctrinare fără substanță în spațiul public românesc. Pentru o clarificare ideologică și o funcționalitate organizatorică, propunem să lucrăm împreună pentru a ne găsi fiecare platforma corectă, cea în care credem și care ne reprezintă astfel încât
să putem oferi USR ce avem mai bun.

Cine sunt liberalii din USR?
Ni se spune insistent că în USR suntem X% conservatori și Y% progresiști. Sunt generalizări grosiere, fără bază științifică. Ce înseamnă conservatori în context? Ce înseamnă progresiști?
Dacă totul se împarte între conservatori și progresiști, noi, liberalii, unde suntem?
Noi, cei care vrem economie de piață, libertate economică, antreprenoriat, dar care vrem și
toleranță? Care vrem să luptăm cu sărăcia fără a însemna redistribuire de dragul egalității socialiste?
De fapt, adevărații conservatori și progresiști sunt două grupuri minore în cadrul USR. Centrul
USR este liberal. Majoritatea tăcută este Liberală. Majoritatea useriștilor sunt moderați care doresc și economie de piață și toleranță.
Mai mult, în contextul politic actual, doar USR poate fi vocea reală și legitimă a liberalismului modern european. PSD este un partid naționalist socialist organizat ca să căpușeze statul. PNL a devenit, acum și oficial sub noua conducere, un partid conservator. USR are masa critică de liberali
adevărați din România.
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De ce un partid politic nu poate fi unidimensional?
PNL își reafirmă dezertarea de la liberalism prin vocea noului său președinte, Ludovic Orban. Să
nu dezertăm și noi de la misiunea noastră modernizatoare. Cine îi va reprezenta pe românii care
se opun schimbării Constituției? Cine se va bate pentru statul laic, pentru libertatea individuală?
Dacă dezertăm acum, ce credibilitate vom avea în viitoarele lupte din războiul cultural care începe
acum? Coaliția pentru Familie a declarat război libertății. Dacă vom tăcea acum, ce vom spune
când li se vor lua femeilor libertatea asupra propriului corp? Că avortul este o chestiune de viață
intimă pe care nu ne poziționăm?
Este rușinos. Este periculos. Și e doar începutul.
Contextul internațional este potrivnic liberalismului. Rusia este în ofensivă și promovează fascismul
social ca armă geopolitică. Nefericita administrație Trump omoară comerțul liber, baza prosperității
mondiale în ultimii 20 de ani. Macron a reușit în Franța să oprească acest val anti-liberal. A reușit
asta fiind curajos. Nu prin nepoziționare, ci prin asumări curajoase. A reușit pentru că a oferit o
viziune. O viziune a libertății economice și a toleranței sociale. Macron salvează în Vestul European
liberalismul. USR are datoria să salveze liberalismul în România.
S-a sustinut că poziționarea pe tema schimbării Constituției face din unii membri USR de rang
secund. Nimic mai fals. De fapt, a exprima poziții oficiale ale partidului nu înseamnă a lua dreptul membrilor de a exprima poziții personale. O poziție oficială exprimă linia majoritară în partid,
asumată ca atare. Toate celelalte partide au poziții oficiale - pro-CpF - și au membri care exprimă
opțiuni personale. USR a avut șansa să fie partidul care avea o poziție oficială care să reprezinte
majoritatea membrilor și a electoratului său - fără a interzice opțiuni personale. Un partid trebuie
să decidă.
Inversul acestei situații este starea de harababură instituționalizată. Începuse să se dezvolte în USR
o cultură internă a indeciziei și o incapacitate organică de a avea poziții. Se aștepta unanimitate
pentru orice, pentru că lipsa de claritate în decizii încuraja haosul structural. În cele câteva luni de
după alegeri, multe dintre pozițiile anterioare ale USR au fost puse sub semnul întrebării. Cota unică – susținută în campania electorală – a fost pusă sub semnul întrebării. Chiar și poziționarea proMCV asumată în programul electoral este acum pusă sub semnul întrebării. Lipsa de poziționare
pe schimbarea Constituției este doar un simptom, nu o excepție. De fapt, USR merge spre a fi
o aglutinare de poziții individuale pe orice subiect unde nu există unanimitate. Iar necesitatea
unanimității omoară orice disciplină internă și coerență a oricărui grup.
Dar un partid trebuie să aibă poziții oficiale, trebuie să afirme în spațiul public o poziție oficială care
să reflecte ideile majoritare.

Ce fel de partid este USR?
Un partid anti-sistem care e oglinda majorității membrilor și simpatizanților săi.
USR este partidul liberalismului european. Avem cu noi și conservatori. Avem cu noi și progresiști.
Dar să nu uităm cine suntem majoritatea dintre noi. Majoritatea tăcută. Majoritatea care a greșit
nefiind vocală. E timpul ca Centrul să vorbească.
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Nu este posibil ca un partid politic să nu aibă o poziție atunci când se propune schimbarea legii
fundamentale a Statului. Nu noi am ales această temă, dar ea există și s-a impus pe agenda publică. Referendumul va avea loc. Putem decide că suntem toleranți cu membrii USR care au altă
opinie. Dar nu putem decide că vocea majorității din USR nu contează.
Ni se spune că USR are ca unică temă lupta cu corupția. USR Liberal este profund atașat luptei cu
corupția. Avem printre noi oameni care au dus bătălii lungi și istovitoare în societatea civilă pentru
a sprijini instituțiile și legile anticorupție.
Atunci când am spus că anti-corupția ne definește nu ne refeream doar la câteva articole din Codul
Penal. Corupția este o formă de sugrumare a libertăților noastre. Lupta cu corupția a înregistrat
progrese în România, grație societății civile, magistraților și Uniunii Europene. Doar USR este partidul care a preluat neechivoc la nivel politic acest mesaj. Vom continua să apărăm ce am cucerit.
USR va rămâne cel mai credibil partid care apără statul de drept. Dar nu putem fi doar în
defensivă. Facem politică pentru că vrem să învingem Sistemul, nu doar să limităm pagubele pe care le produce.
USR este partidul anticorupție pentru că e partidul anti-sistem. Asta am spus în campania
electorală. Anticorupția este doar una dintre dimensiunile naturii anti-sistem. Sistemul înseamnă
sugrumarea libertăților. Sistemul înseamnă populism, iresponsabilitate fiscală, folosirea religiei în
scopuri politice, anti-europenism, autoritarism. Sistemul înseamnă intruziunea brutală în viața intimă, sub auspiciile Coaliției pentru Familie. Cu toate acestea trebuie să ne luptăm.
Suntem un partid liberal în înțelesul său profund și e nedrept să încasăm critici din toate părțile
pentru că refuzăm să ne poziționăm, adică să spunem cine suntem cu adevărat.
Am luptat în campanie pe baza acestor crezuri care nu ne despărțeau în falși conservatori și falși
progresiști. Am suferit de lipsa unei linii directoare clare care să respecte aceste credințe ale noastre, dar baza partidului nostru știe cine e și ce își dorește de la România și de la USR. O capcană în
care am fost atrași fără voia noastră face pe multă lume să creadă că alunecăm într-un conservatorism cu accente naționalist-religioase. E timpul să acceptăm că am greșit acționând timid și fără
energia necesară celor care ne-au ales. E bine să ne repetăm nouă înșine cine suntem cu adevărat:
un partid liberal, garant al democrației participative.
Vă chemăm alături de noi să facem în mod deschis și asumat USR partidul celor trei libertăți:
economice, politice și civile.
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Partidul Libertăților Economice
Susținem libertatea economică deplină în condițiile unui intervenționism restrâns al statului în economie. România a ajuns să fie o economie bazată pe afacerile cu statul, o economie care constrânge capacitatea antreprenorială și posibilitatea de a alege. Spaima legată de viitorul nostru ar putea să ducă și la mai mult intervenționism și mai multă birocrație.
Credem în libera inițiativă și în capacitatea societății românești de a se dezvolta corect și prosper.
Dreptul la un mediu curat este un principiu de bază pentru generația noastră și trebuie să devină
un principiu de bază al politicilor publice fără de care adevărata modernizare nu poate avea loc.
Echilibrul unei societăți sănătoase este dat de bunăstarea unei clase de mijloc prospere. Spiritul
antreprenorial trebuie sprijinit de stat printr-o intervenție limitată și printr-o reglementare coerentă.
Susținem o reformă radicală a statului, o debirocratizare agresivă și o liberalizare economică îndrăzneață.
Susținem schimbări drastice care să limiteze puterea politicienilor de a face rău economiei și viitorului nostru.

Cota Unică
Susținem cota unică. Predictibilitatea economică este vitală oricărui sistem care are nevoie să
se dezvolte. Eliminarea unui factor decisiv pentru încurajarea muncii și înlocuirea cu un sistem
complicat și descurajant ca cel propus de PSD va distruge orice inițiativă privată și ne va face
dependenți de un buget al statului scurs în buzunarele unei clici corupte.

Limita deficitului bugetar trecută în Constituție
Suntem șocați de schimbările de program de guvernare precum cele din tranziția Grindeanu - Tudose și vom lupta cu toate forțele să împiedicăm transformările nocive ale sistemului de impozitare.
Haosul decizional în materie de economie pe care îl vedem acum reprezintă doar metastaza unui sistem în care politicienii se joacă populist cu banii noștri. Soluția nu poate fi decât una structurală: mai
puțini bani pe mâna politicienilor și limitarea posibilității lor de a ne face rău. USR Liberal va declanșa
o dezbatere națională pentru o schimbare Constituțională cu sens: limitarea prin Constituție a
deficitului bugetar, a datoriei publice și garantarea constituțională a contribuțiilor la pensiile administrate privat. Politicienii iresponsabili pun deja în pericol viitorul copiilor noștri. După ce
vor arunca în aer deficitul bugetar, politicienii vor începe să pună presiune pe moneda națională, prin
inflație. De aceea, USR Liberal va milita pentru o trecere rapidă la moneda comună euro. În condițiile
unei clase politice stupide și iresponsabile doar garanții constituționale plus o monedă garantat
stabilă pot asigura minimele condiții de dezvoltare economică. Occidentul a avut nevoie de 30 de
ani de inflație scăzută și creștere economică susținută pentru a dezvolta clasa de mijloc. România va
avea această șansă doar prin limitarea puterii politicienilor de a-și bate joc de economie și monedă.
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Bugetare multianuală reală
Susținem bugetare multianuală reală. Simulacrul actual cu creditele de angajament mimează doar bugetarea multianuală, care este regulă în Uniunea Europeană. În România, clasa politică preferă să lucreze cu bugete naționale anuale, din dorința de a controla din scurt unele dintre alocările bugetare care pot fi folosite ca instrumente electorale.
România are nevoie de dezvoltare, iar dezvoltarea se face cu strategii pe termen mediu și lung.
Susținem desființarea actualului sistem birocratic de accesare a fondurilor europene,
susținem recrearea de la zero pentru perioada post-2020 a unui mecanism bazat pe sistemul bancar și pe administratori de grant privați. Fondurile europene trebuie să respecte logica
sistemului concurențial al pieței libere, profesionalizate.
Cele de mai sus vor asigura baza dezvoltării noastre ca țară. Egal de important, nu trebuie să uităm
că România este o țară unde sărăcia a devenit endemică. Sărăcia este o formă de sugrumare a
libertății economice. Nu putem construi România modernă lăsând atât de mulți români în urmă.
Noi, liberalii moderni, vom afirma mereu că lupta cu sărăcia și recuperarea decalajelor este
misiunea primordială a generației noastre.

Război sărăciei și abandonului școlar
Susținem programe clare și măsurabile de scoatere din sărăcie a concetățenilor noștri, prin măsuri
de activare și educare. Susținem declanșarea unei ofensive decise împotriva unui flagel care
ne sacrifică viitorul ca țară: imensul abandon școlar în mediile sărace și în spațiul rural. 2%
dintre copiii de la sate ajung la facultate, prostia și iresponsabilitatea politicienilor ne-au întors un
secol în timp. Statul trebuie să intervină nu cu pomeni sociale, ci cu măsuri moderne de activare
socială. Partidele vechi sunt fie populiste, fie stupide, fie iresponsabile când vine vorba despre sărăcia în care trăiește 40% din populația României. Avem curajul să recunoaștem că e o problemă
și să asumăm soluții. Pachetul Anti-sărăcie al Guvernului Cioloș va deveni model de preluat pentru
orice guvern viitor care vrea să aibă susținerea noastră.

Finanțarea școlilor, spitalelor și instituțiilor după performanțe
Susținem adoptarea de mecanisme clare de evaluare a administrației de stat. Vom cere instituirea unui mecanism permanent de feed-back al cetățenilor care interacționează cu instituțiile
publice. Instituțiile care nu performează la aceste teste de satisfacție ale cetățenilor trebuie
desființate și reorganizate. Statul român trebuie să înceteze să mai funcționeze în virtutea inerției.
Contribuabilul român trebui să beneficieze de servicii de calitate în schimbul taxelor și impozitelor pe care le plătește. Contribuabilul român trebui să fie mai mult implicat în modul în care
sunt folosite taxele și impozitele sale. Sistemul administrației publice trebuie să funcționeze după
principii similare celor de pe piața liberă – să fie performant, eficient și să ofere servicii de calitate.
Părinții trebui să aibă un cuvânt mai important de spus în organizarea și funcționarea unităților de
învățământ primar așa cum pacienții trebuie să aibă un cuvântul de spus legat de calitatea actului
medical. Sistemul propus anul trecut de guvernul tehnocrat, care oferea pacienților posibilitatea
de a da calificative spitalelor și serviciilor medicale după internare, este un bun exemplu în acest
sens. El trebuie extins și folosit în sensul condiționării finanțării de la buget de nivel de satisfacție
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al beneficiarilor. Finanțarea instituțiilor de stat, din toate domeniile, trebuie să depindă de nivelul
de satisfacție al beneficiarilor, cetățenii. Cine oferă servicii proaste nu mai primește finanțare de la
buget.
Susținem concurența reală între școli și licee, pentru ca fiecare părinte să poată alege școala
care i se pare cea mai potrivită pentru copilul său. Școlile trebuie să fie în competiție pentru părinți
și copii, iar părinții trebuie să aibă o ofertă cât mai diversificată din care să aleagă. Putem avea deopotrivă educație plătită din fonduri publice și antreprenoriat în educație.
Susținem o reformă a sistemului de pensii, a economiei românești și a fiscalității muncii.
Demografia populației ne arată că sistemul actual nu este sustenabil. Sistemul de pensii în care
o generație plătește pentru cealaltă nu funcționează decât atât timp cât generația plătitoare de
fonduri este mai numeroasă decât cea primitoare de fonduri. Acest lucru nu mai este valabil, cea
mai mare cheltuială de departe a bugetului de stat este subvenția către bugetul asigurărilor de
stat, din care se plătesc pensiile. În 2015, această subvenție a reprezentat 14% din bugetul de stat.
De asemenea, economia are în continuare foarte multe companii de stat (peste 1400) care au devenit prin sinecuri politice găuri negre la bugetul de stat. Pe lângă faptul că numirile în consiliile de
administrație ale acestor companii se fac pe criterii pur politice, ele sunt în permanență devalizate
prin multiple firme căpușe.
O soluție la ambele probleme este tranziția graduală către pilonul 2 de pensii, finanțată prin scoaterea pe burse a acțiunilor acestor companii. Astfel nimeni nu pierde nici un drept cuvenit pentru
care a cotizat, sistemul de pensii devine sustenabil, impozitarea pe muncă (constituită în principal
de CAS) se poate reduce substanțial și companiile care în prezent sunt căpușate politic pot fi, în
sfârșit, conduse corect și eficient.
Infrastructura României este subdezvoltată, nu avem o rețea minimală de autostrăzi care să lege
provinciile istorice, calea ferată este în colaps, nu putem construi spitale moderne, toate acestea în
ciuda faptului că avem amplă finanțare pentru aceste obiective. Modul de gestionare a investițiilor
publice, de care România are mare nevoie, este dezastruos. Structuri politizate și deprofesionalizate, precum Compania de Drumuri CNAIR sau CFR, subperformează constant și distrug speranțele
românilor că vom ajunge vreodată la un standard decent al infrastructurii. Soluția este ca managementul marilor proiecte de infrastructură ale țării să fie profesionalizat și depolitizat
- oameni performanți și onești trebuie să se ocupe de aceste proiecte și să nu fie epurați
la fiecare schimbare de guvern. Propunem crearea unor structuri performante și suple care să
gestioneze eficient subcontractarea serviciilor și lucrărilor necesare pentru realizarea investițiilor
publice. Bucureștiul este un oraș care se dezvoltă haotic, iar traficul a devenit una din cele mai mari
probleme. Propunem implementarea unui plan de mobilitate urbană în care transportul în comun
și cu bicicleta să fie încurajate în detrimentul transportului cu mașina.
Vom fi liberi economic când statul ne va lăsa să ne dezvoltăm, când românii săraci vor fi ajutați să
iasă din sărăcie, când instituțiile de stat - primării, școli, spitale - vor fi finanțate doar dacă oferă
servicii bune, când statul va fi în stare să construiască infrastructură. USR Liberal vrea să elibereze
cetățenii de tirania unui stat umflat și prost condus de politicieni iresponsabili.
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Partidul Libertăților Politice
USR a reușit să penetreze structura opacă a vechilor partide. Pentru prima dată, o mișcare pornită
de la firul ierbii a reușit să ajungă în Parlament. Protestele #rezist din iarna și primăvara acestui an au demonstrat, din nou, că societatea civilă dorește implicarea mai activă în viața politică.
USR și-a asumat, în campania electorală, misiunea de a lupta pentru schimbarea clasei politice.
Nu putem schimba clasa politică fără a aduce alături de noi în Parlament oameni ca noi - curați,
cinstiți, profesioniști. Actualele legi electorale sunt astfel croite pentru a bloca accesul formațiunilor
politice noi. Actualul sistem al alegerilor locale într-un singur tur încurajează dominația politicieni
corupți și nu oferă o necesară reprezentativitate aleșilor locali.
Protejarea individului este de neimaginat fără de un stat capabil să aplice legea în mod egal și ferm
pentru toți.
România are nevoie de un sistem politic deschis, participativ și reprezentativ. O Românie
democratică și liberă este o Românie mai sigură și mai protejată.

Sistem electoral corect
Susținem modificarea sistemului electoral. Cetățenii trebuie încurajați să se implice în viața politică a
țării. Nu putem avea o democrație solidă fără să încurajăm toate formele de asociere civică, inclusiv
politică. Milităm pentru reducerea numărului de semnături necesare formațiunilor politice pentru a
participa la alegeri. Vom milita pentru un sistem funcțional pentru exercitarea votului de la distanță.
Vom milita pentru o finanțare transparentă a partidelor politice și vom pune în practică acest principiu
în ce ne privește. Susținem eliminarea din legislație a unor prevederi care duc la radierea partidelor
politice în cazul în care nu participă la toate ciclurile electorale. Aceste prevederi descurajează apariția
partidelor politice locale, care însă nu participă la alegerile generale sau cele europarlamentare.
Susținem inițiativa cetățenească. Vom milita pentru scăderea la 0.5% a pragului de semnături
prin care cetățenii pot propune un proiect de hotărâre de consiliu local. De asemenea vom milita
pentru scăderea la 5% a pragului de semnături pentru organizarea unui referendum local.

Cetățeni implicați și organizați
Susținem sprijinirea formelor asociative civice. O viață politică sănătoasă nu presupune doar
mai multă reprezentare politică. Avem nevoie de politicieni mai responsabili dar și de cetățeni mai
implicați. De cetățeni care să fie atenți la felul în care politicienii le gestionează taxele și impozitele,
la felul în care aleșii locali se îngrijesc de localitățile pe care au fost mandatați să le administreze.
Trebuie să-i încurajăm pe români să se implice, să participe, să acționeze. Fie că este vorba de ONGuri sau alte forme de asociere asemănătoare, acestea rezolvă mai eficient și mai bine decât statul
numeroase probleme sociale. Statul trebuie să încurajeze aceste organizații, nu să le pună piedici.
Susținem orientarea pro-occidentală în politica externă. Drumul spre libertate prosperă al
societății românești nu poate trece prin est, nu poate fi îndrumat spre Rusia. Am învățat acest lu-
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cru în anii comunismului. Susținem o strânsă legătură cu Statele Unite, partenerul nostru predilect
într-o lume a libertății.

Europa federativă
Susținem o integrare europeană mai profundă, o Europă federativă, o adevărată Uniune a popoarelor europene. Globalizarea face ca drumul spre relevanță al popoarelor europene să treacă
printr-o Uniune Europeană puternică. USR Liberal va fi în tabăra europenilor care susține această
Uniune pentru că doar așa destinul nostru de popor liber, de români liberali, poate fi împlinit.
Diaspora română reprezintă o forță de câteva milioane de pro-europeni pe care vrem să o ajutăm
să aibă un impact substanțial în dezvoltarea României și în realizarea coeziunii Europei.

Politică externă bazată pe valori
La nivel internațional, România trebuie să devină un pol al libertăților într-o parte a Europei care
îmbrățișează tot mai mult autoritarismul. USR Liberal va lupta ca actualul recul al libertății în lume
să nu cuprindă și România. USR Liberal va susține o politică externă bazată pe valori și principii,
în apărarea democrației, a dizidenților, a libertăților. Fiecare popor merită și trebuie să se bucure
de democrație, USR Liberal va cere diplomației române să urmeze această orientare în practica
relațiilor externe. Democrația nu este o vulnerabilitate, cum crede actualul nostru ministru de Externe, democrația este cel mai de preț bun al nostru.

Partidul Libertăților Civile
Suntem partidul libertăților civile. Susținem libertățile fundamentale pe care o societate democratică le oferă cetățenilor ei și credem că orice încercare de ciuntire a acestor libertăți încalcă drepturile omului așa cum au fost ele înțelese și definite.
USR Liberal va milita pentru poziționare împotriva schimbării Constituției la referendumul intern
al partidului.

Poziționarea împotriva schimbării Constituției (Articolul 48)
Nu acceptăm ideea că avem conștiințe superioare în USR. Vă îndemnăm să votați la referendumul
intern doar după propria conștiință.
O societate democratică și prosperă se bazează pe drepturile și libertățile fundamentale ale omului. O societate prosperă nu poate exista fără libertatea oamenilor de a-și căuta fericirea. România
trebuie să continue să respecte toate convențiile și tratatele internaționale din domeniu și să militeze activ pentru susținerea și apărarea acestora. Statul trebuie să devină un apărător al acestor
libertăți, să le protejeze și să le promoveze.
Credem că referendumul inițiat pentru modificarea definirii familiei în interiorul Constituției este
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periculos, îngrădește drepturile unor persoane și îngrădește dreptul generațiilor viitoare de a lua
o decizie.
Susținem respectarea drepturilor civile în aceeași măsură cu respectarea drepturilor politice, sociale, economice, sociale sau culturale.

Parteneriatul civil
Susținem parteneriatul civil. Credem că fiecare cetățean este liber să aleagă să trăiască așa cum
crede el de cuviință atât timp cât nu încalcă legile statului. Orice limitare a libertăților civile este o
interferență și un abuz la care ne împotrivim.

Susținem toleranța și libertatea religioasă
Susținem toleranța ca formă motrice a societății și respingem orice formă de xenofobie, homofobie, antisemitism sau șovinism. România nu poate construi o societate în care să se trăiască cu
teamă și în care ura să fie omniprezentă.
Susținem libertatea religioasă reală. Un stat democratic laic este garantul respectării tuturor confesiunilor și formelor de cult. Libertatea religioasă nu poate exista fără dreptul la
viață privată. Predarea religiei în şcoli trebuie să fie un instrument de culturalizare şi cultivare
a toleranței, nu de recrutare și fanatizare. Finanțarea cultelor de către stat trebuie sa fie făcută pentru proiecte sociale şi culturale. Parteneriatul între biserici și stat trebuie realizat pe baza
unor proiecte în beneficiul cetățenilor. Recunoaștem potențialul benefic al bisericilor de a ridica oamenii din sărăcie, de a obloji necăjiții, de a lumina ignoranța, de a contribui la țesutul
social al unei societăți moderne. De aceea încurajăm bisericile să își urmeze acest Destin.

Dreptul la viață privată
Susținem dreptul la viață privată. În contextul complex al amenințărilor de securitate cibernetică și teroriste actuale, în societate există o dezbatere legată de echilibrul între dreptul la viață
privată și nevoia de supravegherea a statului. Într-o eră digitală în care tehnologia devine tot mai
importantă pentru noi toți, într-un context de securitate foarte delicat, susținem că nu trebuie să
cedăm de la respectarea unui drept esențial, acela la inviolabilitatea vieții private. Susținem dreptul la securitate personală însă nu suntem de acord cu un stat care poate interveni peste limitele
acceptabile în viața privată a cetățenilor săi.
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Cum vedem viitorul USR
Trebuie să învățăm să trăim în diversitatea propriilor noastre opinii și să le respectăm în egală măsură. Iar atunci când votul organismelor interne ale partidului construiesc un drum pe care să mergem înainte să acceptăm că o putem face împreună. Unitatea este soluția pentru orice construcție
politică solidă. Nu credem în exclusivități și suntem gata să negociem cu celelalte platforme și
să acceptăm pozițiile corecte necesare USR, fie că sunt ale noastre, fie că aparțin altor colegi. O
idee bună și un drum corect nu înseamnă capturarea partidului. Infailibilul nu există într-o lume
rațională, doar în cea emoțională în care nu avem curajul de a accepta că putem greși.
Vom construi programe și politici pe baza crezurilor noastre, le vom propune organelor partidului alese democratic și ne vom supune voinței suverane a acestor organisme. Când colegii noștri
care au vederi diferite de ale noastre ne vor cere ajutorul, îl vom oferi fără rezerve. Când vom găsi
puncte de vedere sau propuneri diferite de ale noastre, dar care vor fi mai eficiente decât ceea
ce propunem noi, le vom susține fără rezerve. Putem fi de dreapta sau de stânga, ne putem numi
conservatori sau progresiști, liberali, creștin sau social-democrați. E un crez pe care îl punem în
slujba ideii din care s-a născut USR, un partid modern, care înțelege centrismul ca un mecanism
inclusiv și echilibrat.
Ce nu susținem este o abordare emoțională, dezorganizată și irațională. Nu putem pune veșnic la
îndoială tot ce era deja decis - cum a fost cazul cu sprijinul pentru MCV. Atât timp cât vom întârzia
în a ne profesionaliza politic, astfel de cazuri se vor repeta.
Restricționarea rezonabilă a propriilor păreri nu înseamnă a renunța la a avea opinii și a trăi după
propriile credințe. Dar cerem un comportament politic responsabil care să ajute partidul să crească. Am promis electoratului nostru că vom face politică altfel, că vom fi profesioniști și că vom
respecta interesul României în fața interesului personal. Rugămintea noastră este să începem să
respectăm ceea ce am promis. Naivitatea și indecizia sunt scuzabile, dar nu cauționabile.
USR Liberal se va organiza ca o platformă de agregare a membrilor care împărtășesc aceste valori
și aceste idei. USR Liberal va milita pentru ca aceste idei să devină soluțiile oficiale ale partidului și
va respecta decizia majoritară în toate cazurile. Grupul de inițiativă USR Liberal va purcede la scrierea unui regulament propriu de funcționare și va notifica Biroul Național al USR despre această
organizare. USR Liberal întinde o mână spre colaborare celorlalte platforme care s-au organizat
sau se vor organiza în cadrul partidului: împreună putem reuși.

USR merge mai departe!
Puteți să vă alăturați grupului de inițiativă și să vă arătați susținerea
față de Platforma USR LIberal completând formularul de la adresa:
http://bit.ly/usrLiberal

11

USR Liberal

- Partidul Libertăților Economice, Politice și Civile

Grupul de inițiativă pentru Platforma USR Liberal:
Lucian Apostol, vicepreședinte USR Mehedinți
Răzvan Anghel, vicepreședinte USR Arad
Dan Barna, deputat, USR Sibiu
Mihai Bălan, purtător de cuvânt USR Bistrița-Năsăud
Tudor Benga, deputat, USR Brașov
Manuel Borțoi, vicepreședinte USR Dolj
Vlad Botoș, președinte USR Arad
Vasile Deac, președinte USR Mehedinți
Laurențiu Dincă, USR Dolj
Cătălin Drulă, deputat, USR Timiș
Adrian Echert, vicepreședinte USR Sibiu
Cristian Ghinea, deputat, USR București
George Marussi, senator, USR Prahova
Liviu Mălureanu, consilier local, USR București
Radu Mihail, senator, USR Diaspora
Cristian Moș, președinte USR Timiș
Ionuț Moșteanu, deputat, USR Argeș
Aurel Oprinoiu, președinte USR Ploiești
Virgil Petrea, USR Vrancea
Tudor Pop, deputat, USR București
Adrian Prisnel, deputat, USR Dolj
Remus Rațiu, USR Sibiu
Mircea Roman, vicepreședinte USR Sibiu
Cosmin Stăicuț, președinte USR Dolj
Călin Stan, vicepreședinte USR Bistrița Năsăud
Emanuel Stoica, președinte USR Diaspora
Lorand Toth, președinte USR Bistrița Năsăud
George Țăranu, USR Iași, membru în Biroul Național
Emanuel Ungureanu, deputat, USR Cluj
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