PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

„Pentru o societate dreaptă”

Partidul Democrat Liberal se situează pe zona de centru-dreapta a
eșichierului politic românesc și militează consecvent pentru capitalism
şi democraţie.
La nivelul Uniunii Europene, PDL face parte din marea familie politică a
Partidului Popular European. Respectând și promovând valorile
doctrinei politice populare, PDL își menține identitatea doctrinară și
politică, identitate condiționată de obiectivele de dezvoltare și
modernizare a României în cadrul comun al Uniunii Europene.
Partidul Democrat Liberal urmăreşte să contribuie la gestionarea
eficientă a ţării în interesul tuturor cetățenilor, într-o perspectivă de lungă
durată care să asigure condiţiile unei dezvoltări democratice, stabile şi
durabile a societăţii.
PDL doreşte să reconstruiască relaţia dintre cetăţeni şi politică prin
extinderea dialogului social şi civic cu toate organizaţiile
neguvernamentale pentru a asigura coeziunea şi condiţiile dezvoltării
durabile.
Consultarea permanentă, deschisă şi directă cu cetățeanul, conectarea
partidului cu societatea civilă sunt esențiale. În acest sens, PDL va
acţiona pentru unificarea tuturor forţelor politice de dreapta şi centrudreapta precum şi pentru dezvoltarea şi instituţionalizarea unui
parteneriat cu acea parte a societății civile (organizații
neguvernamentale, sindicate, patronate, organizații profesionale
formatori de opinie etc.) care împărtăşeşte valorile şi principiile de
centru-dreapta.
Dialogul politic este esenţial într-o societate democratică. PDL
construiește și menține relații de colaborare cu toate partidele
democratice, pe obiective de interes național.
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PDL își propune să reconcilieze România cu spiritul antreprenorial și, în
acest sens, să se implice în realizarea educației antreprenoriale. Fără un
climat social care să respecte munca și valorile antreprenoriale, orice
model de societate bazat pe competiție va fi dificil de pus în practică.
În viziunea Partidului Democrat Liberal, sfera politică și spațiul public
în general, trebuie guvernate de valori. În absența valorilor, acțiunea
politică este o improvizație redusă la promisiuni fără valoare și interese
restrânse sau trecătoare. Pentru a fi stabilă și durabilă, construcția
politică trebuie să fie acceptată și împărtășită de societate.
Valorile afirmate de PDL, în funcție de care partidul se angajează să
acționeze în viața politică sunt: Demnitatea persoanei umane,
Dreptatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, Responsabilitatea,
Subsidiaritatea, subsumate binelui comun și, ca o consecință a
tuturor acestora, Democrația.
Pentru PDL, dreptatea reprezintă o valoare centrală, iar tacticile,
strategiile şi politicile partidului sunt dezvoltate prin prisma raportului
acesteia cu celelalte valori. Pentru PDL, ca partid popular, dreptatea
socială trebuie să asigure echilibrul între rolul din ce în ce mai important
al persoanei umane în lumea contemporană și comunitatea din care
aceasta provine și în care rămâne încadrată.
Libertatea este o valoare esențială a mișcării populare. Dar individul nu
poate abuza de libertatea sa și nu poate încălca libertatea celorlalți
membri ai comunității. Individul nu trăiește izolat, ci face parte din
comunități naturale (familia), sociale (localitatea, regiunea, statul),
culturale (națiunea, culturale) sau religioase, care îi asigură identitatea și
cadrul de manifestare.
Proprietatea privată este o condiţie a libertăţii și un drept inviolabil.
Singura limitare a libertății este impusă de situații în care interesul
general o reclamă şi numai în schimbul unei juste contrapartide.
Siguranţa persoanei este prelungirea naturală a demnității și libertăţii în
cadrul societăţii. Ea constituie un drept natural, iar protecția acesteia se
află în responsabilitatea a statului.
Pentru PDL, libertatea este corelată cu principiile și practica drepturilor
universale ale omului. O libertate în acord cu nevoile comunității și
încadrată de sistemul drepturilor omului va asigura dreptul la expresie și
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afirmare tuturor membrilor societății fără deosebiri politice, sociale,
etnice, religioase, filosofice sau culturale.
Pentru PDL, dezvoltarea personalității umane reprezintă un țel
fundamental. Doar prin asigurarea întâietății persoanei asupra instituțiilor
care sunt puse în serviciul comunităților este posibilă construcția unei
societăți drepte și deschise tuturor. PDL plasează persoana umană întrun cadru care satisface condițiile materiale ale vieții și consolidează
repere spirituale care dau sens opțiunilor de viață individuale. Numai în
acest fel poate persoana umană funcționa independent și numai așa
poate adera liber la valori pe care le asimilează responsabil. PDL
consideră că acest angajament umanist nu poate fi tratat ca doctrină de
vitrină sau ca morală de laborator. Dimpotrivă, pentru PDL,
angajamentul umanist e singura manieră care dă persoanei umane
posibilitatea integrării armonioase în lume și societate. În această
perspectivă, statul trebuie să-și reducă sfera de intruziune, să se
adapteze nevoilor persoanei și să se comporte ca o instituție
responsabilă pusă în slujba dezvoltării personalității umane.
Apărarea valorilor familiei, mai ales ca răspuns la provocările ridicate de
tendinţele demografice şi de scăderea natalităţii, precum şi grija pentru
asigurarea dreptului la educaţie, constituie repere fundamentale ale
activităţii politice a PDL. Familia oferă persoanelor posibilitatea de a se
susține și pregăti reciproc, de a face planuri de viitor și de a gestiona
eventuale crize. Politica noastră vizează consolidarea familiei,
solidaritatea între generaţii, transmiterea tradițiilor și valorilor culturale şi
a patrimoniului spiritual național. În acest sens, pentru PDL, educaţia
reprezintă unul dintre pilonii instituţionali în formarea şi dezvoltarea
individului şi a societăţii. De asemenea, identitatea culturală (în sens
larg: religie, tradiții etnice/naționale, istorie, limbă) este cea mai
importantă contribuție la fortificarea și viabilitatea individului și societății.
PDL privește egalitatea în primul rând în raport cu drepturile cetăţenești.
În fața legii, toți cetățenii sunt egali. Egalitatea în fața legii nu epuizează
însă, întreaga semnificație a egalității ca valoare și ca practică.
Egalitatea în fața legii este, însă, principiul în jurul căruia se centrează
viziunea PDL privind statul de drept. În acest sens, reconstrucţia statului
ca spaţiu al cetăţenilor activi devine o prioritate pentru următorul
deceniu. Fără participarea cetățenilor la viața publică, supremația legilor
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rămâne un simplu principiu declarativ. Pe de altă parte, egalitatea
politică într-un stat-națiune precum România, în raport cu situația
diferitelor minorități, trebuie abordată pornind de la aceeași definiție a
cetățeniei ca participare egală la viața politică a statului și a comunităților
locale.
Egalitatea de şanse este un drept inalienabil al persoanei. Inegalităţile
economice şi sociale care nu sunt consecința lipsei de merit trebuie
compensate la nivelul comunităţii şi al societăţii. Societatea trebuie să
asigure tuturor şanse egale tocmai pentru a proteja libertăţile şi pentru ai motiva pe cetăţeni la participare civică.
Calitatea de cetățean nu acoperă toate aspectele vieții sociale și
culturale. Pentru PDL fiecare ființă umană este înzestrată cu demnitate
și are dreptul la cele mai bune condiții pentru dezvoltarea plenară a
personalității sale. Iată de ce, în viziunea PDL, egalitatea presupune
diferite forme de solidaritate – socială, comunitară, națională sau
europeană – fără de care nici o societate contemporană, în plină epocă
a globalizării, nu poate supraviețui.
Într-o formulare simplă, solidaritate înseamnă asumarea la nivelul
comunității a riscurilor pe care persoana nu le poate înfrunta singură.
Solidaritatea presupune conştientizarea interdependenţei dintre
persoane şi dintre persoane şi comunităţile umane. În acelaşi timp,
principiul solidarităţii induce moralitate în actul de guvernare şi în
comportamentul social.
Construcţia instituțională a societăţii se întemeiază pe principiul
subsidiarităţii. Potrivit acestui concept, statul renunţă la o parte din
puterea sa, transferând acele sarcini care pot fi îndeplinite mai bine de
societatea civilă şi/sau de comunitățile locale. Principiul subsidiarităţii
este valabil şi între grupuri sau comunităţi de natură profesională,
confesională ori culturală.
Respectul faţă de muncă, dezvoltarea proprietăţii şi stimularea spiritului
întreprinzător trebuie susţinute prin continuarea reformelor structurale şi
a modernizării instituţionale pentru a diminua constrângerile care apasă
asupra celor care vor să muncească, să economisească sau să
investească. Acestea nu pot fi realizate în absenţa coeziunii sociale,
care se realizează prin solidaritate, prin subsidiaritate și prin parteneriat.
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PDL militează pentru înfăptuirea unei economii sociale de piaţă, având
la bază teoria conform căreia, piața, prin însăși natura ei, este socială,
dat fiind faptul că este locul unde pot fi satisfăcute nevoile legitime ale
cetățenilor. Acest concept evidențiază puterea socială și distributivă a
unei economii concurenţiale – bazată pe principiile competiției libere,
respectului legii, stabilității fiscale, respectului pentru mediu și al creșterii
economice – ca fiind fundația oricărui sistem de distribuire socială.
Numai o piață concurenţială poate distribui maximul de avantaje
economice pentru toți participanții. Orice economie prosperă presupune,
însă, atât existenţa pieţelor, cât şi cea a statului, iar rolul jucat de fiecare
trebuie să fie în echilibru cu rolul celorlalţi. Statul trebuie să-şi exercite
responsabilitățile de reglementare şi supraveghere, rolul său fiind acela
de a ajuta ca economia să fie mai eficientă şi de a-i ajuta pe cei
defavorizaţi. De asemenea, o economie socială de piaţă nu poate fi
construită fără stabilirea unui parteneriat social. Prin transparenţă,
informare, dialog şi consultare partenerii sociali sunt parte a procesului
decizional.
Libertatea, dreptatea, respectarea demnității umane, solidaritatea sunt
câteva dintre valorile creștine pe care PDL și le asumă. Respectarea
acestor valori, onoarea și responsabilitatea față de noi și față de
generațiile viitoare reprezintă fundamentele comportamentului și acțiunii
politice a dreptei populare pentru construcția unei societăți românești
deschise și solidare.
Împlinirea idealurilor de libertate, prosperitate și demnitate ale fiecărui
cetățean român și ale întregii societății sunt rațiunea de a fi și de a
acționa a Partidului Democrat Liberal.
Obiectivele generale ale politicilor publice susținute de PDL sunt
modernizarea statului și asigurarea bunăstării cetățenilor României.
Scopul politicilor publice promovate de PDL este de a crea un cadru
legislativ și o administrație publică funcționale şi performante, orientate
spre cetățean și spre dezvoltarea şi bunăstarea comunității din care
acesta face parte.
Obiectivele interne ale PDL sunt promovarea și impunerea în cadrul
societății românești a valorilor și politicilor publice ale dreptei populare.
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Acțiunea politică a PDL va fi concentrată spre unificarea tuturor forțelor
politice și a organizațiilor societății civile care împărtășesc valorile și
principiile de dreapta și centru-dreapta. Coordonarea politică a forțelor
de dreapta și a sectorului civil pro-capitalist și pro-democratic este un
imperativ național. PDL și partenerii săi din societatea civilă sunt singura
forță poate feri societatea românească de asaltul politic și
propagandistic al frontului socialist. Libertatea prezentă și șansele
viitoare ale societății românești sunt, din nou, amenințate de presiunile și
demagogia stângii socialiste. Alături de aliații săi naturali, PDL va apăra
libertățile cetățeanului și instituțiile democratice ale României. Socialiștii
văd în acțiunea politică o sumă de mijloace care duc la confiscarea
statului român. PDL consideră acest demers ca fiind un atentat la
adresa statului de drept și va apăra cu orice preț șansa de dezvoltare în
libertate deplină a societății românești.
În ceea ce privește funcţionarea internă a partidului, este necesară o
reorganizare a activităţii structurilor partidului, în scopul creșterii forței și
impactului electoral al acțiunilor politice. Reorganizarea activităţii interne
a PDL se întemeiază pe următoarele principii:
 deciziile politice sau cele de poziționare politică ale PDL se iau
în urma dezbaterilor în forurile statutare – odată ce decizia a fost
luată, toți membrii partidului trebuie să o respecte, să o apere și
să o aplice;
 diversitatea de opinie politică este încurajată în interiorul
partidului și este descurajată în manifestările sale în afara
partidului;
 dialogul politic și cooperarea între generații sunt încurajate în
cadrul partidului, înțelegând faptul că acestea reprezintă izvoare
esențiale de înnoire a partidului, pe de o parte, și de transmitere
a experienței politice, pe de altă parte.
De asemenea, este necesară dinamizarea activității organizațiilor interne
ale partidului – organizațiile de tineret, de femei, de pensionari, pentru
românii din diaspora și ale oamenilor de afaceri, precum şi a Ligii
Aleşilor Locali. Organizațiile interne trebuie să fie un vector pentru
promovarea mesajelor și a politicilor publice ale partidului în rândurile
grupurilor sociale pe care le reprezintă; totodată, ele trebuie să-și aducă
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o contribuţie majoră la elaborarea, fundamentarea și stabilirea politicilor
publice specifice.
Ca membru al Partidului Popular European, PDL își propune să aducă o
contribuție semnificativă atât doctrinară, cât și politică, la extinderea
curentului politic popular-conservator în spațiul Uniunii Europene.
De peste cinci ani, România este stat membru al a Uniunii Europene,
însă statul român înregistrează un mare decalaj economico-social faţă
de media europeană. România nu a finalizat încă reformele specifice
tranziţiei la economia de piaţă şi nici pe cele presupuse de integrarea
deplină în Uniunea Europeană. Din această cauză, nu a fost înregistrat
încă un salt major în eficienţă şi în caracter democratic al tuturor
instituţiilor statului român. Pentru PDL, cuvântul de ordine este
ducerea la bun sfârșit a politicilor de modernizare a statului.
PDL urmărește crearea unui stat modern, deschis către cetățean și
nevoile sale, stimulativ pentru mediul economic privat și partener al
comunităților locale și regionale, adaptat provocărilor societății
contemporane. De aceea, PDL dorește să restaureze autoritatea
autentică a statului și a reprezentanților săi, o autoritate fondată pe
legitimitate democratică și responsabilitate cetățenească.
Noul tip de stat pe care îl avem în vedere va antrena, atât în faza de
definire a criteriilor, cât și în cea de elaborare și implementare a
diferitelor politici publice (economice, sociale, educaționale etc.),
comunitățile locale, al căror rol va crește constant ca urmare a punerii în
aplicare a principiului subsidiarității. În accepțiunea PDL, statul pe care
ni-l dorim nu este un stat absent, ci un liant între autorităţile locale și
regionale, pe de o parte, și cele naționale, pe de altă parte. Astfel, statul
va deveni partener atât al cetățenilor, cât și al comunităților.
Pentru PDL statul nu este o instituție autoritară plasată deasupra
cetățenilor, nici un simplu instrument tehnic supus presiunilor
prezentului, ci un spațiu public deschis în care, prin intermediul
mecanismelor democrației naționale și locale, se stabilesc direcțiile
strategice de dezvoltare și se implementează politicile publice.
Funcţionarea justiţiei la standarde europene este fundamentul pe care
se construieşte întregul mecanism statal al societăţii româneşti, iar
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calitatea şi eficienţa actului de justiţie trebuie să se reflecte în viaţa
cotidiană a cetăţenilor.
În viziunea PDL, educația, pregătirea profesională și cercetarea
constituie vectorii transformării societății românești. Creșterea calității
sistemului educațional și interconectarea educației cu piața muncii sunt
esențiale pentru viitorul societății noastre. Alături de învățământul
teoretic, vom sprijini consolidarea unui învățământ vocațional, adaptat
cerințelor pieței muncii.
Pentru PDL dezvoltarea culturii, în toate formele ei de expresie și
manifestare, conservarea și promovarea patrimoniului cultural și spiritual
reprezintă o prioritate națională, aptă să pună în valoare specificitatea
culturii românești. Cultura și viața culturală trebuie să reafirme tradiția
națională și să evidențieze în limbaj contemporan apartenența noastră la
spațiul european.
Integrarea economică europeană este un mijloc şi nu un scop. În acest
sens, scopul oricărui efort pe care îl face România în sensul unui
autentic proces de convergenţă economică cu Uniunea Europeană este
creşterea standardului de viaţă al cetăţenilor săi, prin asigurarea
sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu şi lung şi asigurarea
unui mediu investițional atractiv.
Statul român este un stat social, fără a fi un stat asistențial. Statul român
nu se poate deroba de la nici o acțiune care este în interesul cetățenilor
săi sau al societății românești ca întreg. În acest sens, PDL consideră că
statul trebuie să acţioneze pentru protejarea persoanelor cu adevărat
vulnerabile și încurajarea persoanelor care sunt apte și doresc să
muncească. PDL militează pentru reducerea treptată a caracterului
asistenţial al intervenţiilor de natură socială ale statului, acordarea unui
rol mai important Bisericii şi organizaţiilor neguvernamentale în asistenţa
socială precum şi integrarea socială (în primul rând, sub aspectul
ocupării și al educației) a persoanelor defavorizate.
Românii din diaspora sunt parte integrantă a naţiunii române. Pentru
PDL, susținerea și promovarea identității culturale, lingvistice şi spirituale
a comunităților românești din diaspora reprezintă o misiune de credinţă.
Ca partid responsabil, membru al Partidului Popular European și al altor
organisme politice internaționale, PDL va urmări promovarea
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internațională a propriei viziuni și reprezentarea intereselor generale ale
țării. PDL va urmări consecvent interesele României prin proiecte care
să reflecte preocupările noastre pentru o mai bună racordare a agendei
externe la aşteptările cetăţenilor români. Pentru aceasta, PDL va
dezvolta politici de comunicare biunivocă, atât dinspre societatea
românească spre cea internațională, cât și dinspre organismele
internaționale spre România.
Obiectivele de politică externă susținute de PDL urmăresc punerea în
valoare cu eficacitate a drepturilor și obligațiilor ce decurg din statutul
României de membru al Uniunii Europene şi NATO, în beneficiul
cetăţenilor săi. În opinia noastră, parteneriatele pe care România le-a
dezvoltat în ultimii ani trebuie consolidate, prioritar pe dimensiunea
europeană şi euro-atlantică.
În viziunea PDL, politica externă trebuie să fie amplu conectată la
priorităţile de etapă ale Uniunii Europene. Demersurile noastre vor fi
convergente cu orientările politice în plan european promovate de
Partidul Popular European, sens în care vom asigura o coordonare
eficientă şi sistematică cu membrii familiei politice europene din care
facem parte.
PDL susţine continuarea poziţiei recunoscute a României cu privire la
respectarea valorilor şi principiilor fundamentale ale dreptului
internaţional. Buna funcţionare a comunităţii internaţionale se bazează
pe un set de reguli şi regulamente internaţionale care ordonează relaţiile
dintre state. În relaţiile sale externe şi în activitatea forurilor politice din
care face parte, precum şi în relaţiile pe linie parlamentară europeană şi
internaţională, PDL va fi un susţinător al acestor principii ce guvernează
cadrul instituit de dreptul internaţional, ca fundament al progresului şi
cooperării dintre state.
PDL îşi reafirmă susţinerea fără echivoc pentru valorile democratice, ale
libertăţii şi pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Ca
partid cu vocaţie profund democratică, considerăm ca fiind
condamnabile şi ne pronunţăm cu fermitate contra oricăror acţiuni
represive ale regimurilor totalitare faţă de cei care promovează şi
militează pentru aceste valori.
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PDL susţine o implicare vizibilă şi convingătoare a României în eforturile
de consolidare a capacităţii organizaţiilor internaţionale de a soluţiona
problemele globale.
Partidul Democrat Liberal este partidul dreptei europene și
reprezentantul direct al aspirației românești la o viață demnă. PDL
slujește România de astăzi, alături de toți cei luptă pentru România de
mâine.
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