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USL: PSD - PNL - PC - UNPR – Jaf, incompetență și imunitate 

până la capăt! 
 

USL s-a născut din ură, s-a hrănit din minciuni și a murit în lupta pentru ciolan. 

PSD, PNL, PC și UNPR au fost uniți de ura pentru PDL și președintele Băsescu. Au ajuns la putere 

prin abuz de încredere, mințind că vor face dreptate, reforme, vor aduce bunăstare, mințind că au 

soluții.  

Venirea la guvernare pe 7 mai 2012 a fost momentul din care USL și-a dat arama pe față - și-a dorit 

puterea pentru a își duce adevăratul program de guvernare la bun sfârșit. Obiectivele adevărate 

ale USL au fost tot timpul jefuirea României și românilor și folosirea banilor pentru umplerea 

buzunarelor USL și ale clienților politici, tratarea cu incompetență criminală a problemelor legate 

de guvernare și asigurarea spatelui aleșilor USL în justiție. 

Victimele USL sunt România și românii. În 22 de luni nu s-a reformat nimic, nu s-a început niciuni 

proiect, nu s-a venit cu nicio viziune legată de dezvoltarea României.  

 

România jafului USL. Când se pregătea să vină la putere, USL nu a promis “jaf până la capăt” dar 

exact asta a făcut. În 22 de luni de guvernare, PSD și PNL au introdus 35 de noi taxe și impozite în 

decursul a două valuri majore de modificare a cadrului fiscal. Banii în plus luați din buzunarul 

românilor și firmelor românești reprezentând 3 miliarde de lei s-au dus în buzunarele aleșilor PSD 

și PNL și în buzunarele clienților politici. 

România incompetenței USL. Când se pregătea să vină la putere, USL nu a promis “incompetență 

crasă până la capăt” dar exact asta a livrat românilor. De la eșecul răsunător și dezastruos al 

privatizării Oltchim până la incompetența criminală demonstrată de Guvernul Ponta 2 în cazul 

accidentului din Apuseni, USL a demonstrat că a vrut puterea pentru interesele sale proprii și 

habar nu are cu cine și cum să guverneze. 

România imunității pentru USL. Încă de la instalarea la putere în mai 2012, singurul obiectiv al USL 

a fost încălecarea justiției astfel încât aleșii PSD, PNL, UNPR și PC să fie protejați de anchete 

penale. Enunțul eminenței cenușii a USL, turnătorul Dan Voiculescu, a sintetizat perfect menirea 

guvernelor Ponta și majorității parlamentare – “Nu avem puterea până ce nu avem justiția”. 

Din arsenalul folosit de USL se remarcă: încercările de modificare a cadrului legal ce vizează 

principalele instituții ale justiției – ANI, DNA, schimbarea din funcție a unor procurori cu rezultate, 

încercările de modificare a Codului Penal, schimbările repetate la statutul parlamentarului, 

voturile date împotriva ridicării imunității unor parlamentari pe care justiția îi vroia anchetați, 

atacurile verbale la adresa unor judecători și procurori. USL are de ce se teme de justiție – numai 

din Guvernele succesive conduse de Victor Ponta au plecat un număr record de miniștri 

condamnați penal, acuzați de incompatibilitate sau implicați în scandaluri de corupție.  
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Galeria miniștrilor penali 
 

Minciună: „Cel mai curat Guvern” 

Adevăr: Cel mai „penal” Guvern din istoria României  

Acest Guvern este exact așa cum îl descriau doi reprezentanți de frunte ai PNL și PSD, care se 

întrebau cum să facă să scape din “grupul infracțional organizat”, adică din USL și Guvernul Ponta. 

 15 mai 2012 – Ioan Mang (PSD), ministrul educației părăsește Guvernul pentru că s-a dovedit 

că a plagiat.  

 19 iunie 2012 –  Mircea Diaconu (PNL), ministru al Culturii – incompatibil; conflict de interese. 

 6 august 2012 – Ioan Rus (PSD), ministru al Administrației și Internelor și Victor Paul Dobre 

(PNL), ministru delegat pentru Administrație, demisionează după ce interceptări privind 

frauda la referendum au fost făcute publice. 

 1 octombrie 2012 – Vasile Cepoi demisionează din funcția de ministru al Sănătății, după ce a 

fost acuzat de ANI de conflict de interese, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale 

Comunității Europene, precum și infracțiuni asimilate celor de corupție, în calitate de director 

al Direcției de Sănătate Publică Iași.  

 21 decembrie 2012 – După alegerile parlamentare din decembrie 2012, guvernul Ponta I s-a 

transformat în guvernul Ponta II. Mai mulți miniștri și-au pierdut funcțiile sau au renunțat la 

ele. 

o Ecaterina Andronescu (PSD), acuzată de incompatibilitate, pentru că îndeplinea simultan 

funcția de rector al Politehnicii București și pe cea de parlamentar.   

o Din echipa Guvernului USL dispare Eduard Hellvig (PNL), ministru al Dezvoltării Regionale, 

având, de asemenea, probleme de incompatibilitate.  

o Un alt ministru liberal, Ovidiu Silaghi, a fost schimbat cu Relu Fenechiu, tot de la PNL. 

DNA a cerut ridicarea imunității pentru urmărirea penală a lui Ovidiu Silaghi.  

 14 iulie 2013 – Relu Fenechiu (PNL) pleacă din Guvern direct în pușcărie, din funcția de 

ministru al Transporturilor fiind condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul  

„Transformatorul”. 

 7 octombrie 2013 – Varujan Vosganian (PNL) își dă demisia de „onoare” din funcția de 

ministru al Economiei, după ce plenul Senatului a votat împotriva cererii procurorilor de 

încuviințare a începerii a urmăririi penale într-un dosar de subminare a economiei naționale.  

 12 decembrie 2013 – Daniel Barbu (PNL) demisionează din funcția de ministru al Culturii după 

ce a fost aspru criticat pentru o declarație scandaloasă. Acesta a afirmat că sumele alocate 

Programului Național de Prevenire și Control HIV/SIDA sunt prea mari comparativ cu cele 

destinate programelor Ministerului Culturii.   

 23 ianuarie 2014 – Radu Stroe (PNL) își prezintă demisia în urma scandalului provocat de 

gestionarea defectuoasă a operațiunii de căutare și salvare a victimelor accidentului aviatic 

din Munții Apuseni, în care 2 persoane au murit de frig din cauza incompetenței guvernanților. 

 7 octombrie 2013 - Vicepremierul Liviu Dragnea (PSD), ministru al Dezvoltării regionale și 

administrației publice, este trimis în judecată, pentru acuzația de folosire a influenței sau 

autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul 
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obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Cu toate acestea, a rămas în 

Guvern, iar Ponta l-a numit șeful campaniei electorale a PSD pentru alegerile 

europarlamentare din mai 2014, ridicând mari suspiciuni privind „corectitudinea” PSD la aceste 

alegeri.  

 Mariana Câmpeanu (PNL) este anchetată de ANI pentru acordarea preferenţială şi ilegală a 

gradului I de invaliditate soţului său 

 25 februarie 2014 – Daniel Chițoiu (PNL), fost ministru de Finanțe este chemat să răspundă în 

fața justiției pentru inițierea Ordonanței ASF al cărei scop era, potrivit procurorilor, sprijinirea 

unui grup infracțional. DNA cere procurorului general al României să solicite Camerei 

Deputaţilor aviz pentru urmărirea penală a lui Chiţoiu pentru abuz în serviciu şi constituirea 

unui grup infracţional organizat, în perioada în care a fost ministru al Finanţelor. Câteva zile 

mai târziu, pe 11 martie,”Alianța penalilor” PSD-PNL-PC-UNPR se mobilizează în Parlament și 

respinge solicitarea procurorilor. Chițoiu rămâne cu imunitate în timp ce soția sa și nașul Dan 

Radu Rușanu sunt cercetați penal. 

 

Minciunile USL în Justiție 
 

Minciună: „Respectăm regulile statului de drept și drepturile individuale, așa cum sunt ele 

prevăzute în Constituție, iar guvernarea este promotorul legalității” 

Adevăr: „Marțea neagră” pentru Justiție și statul de drept – 10 decembrie 2013 

USL a demonstrat într-o singură zi cât de toxică este această putere pentru România. Fără 

transparență, fără dezbatere, fugind de opoziție, USL pus la cale în toiul  nopții inițiative legislative 

prin care urmărește să îi scape de închisoare pe politicienii condamnați sau anchetați, să impună 

oamenilor de afaceri cotizații pentru buzunarele de partid, să-și creeze super-imunitate. PNL, PSD 

și PC și-au unit forțele ca să scape de cercetările DNA și ANI. Deputații USL, ajutați de UDMR, PP-

DD și cei ai minorităților, au votat ca parlamentarii să nu mai poată fi anchetați sau condamnați 

pentru luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influenţă, fals sau conflicte de interese.  

 Lovitura a fost dată prin modificarea Codului penal și scoaterea din categoria „funcționarilor 

publici” a parlamentarilor. La conflictul de interese, USL a redus pedeapsa maximă de la 5 ani 

la 3 ani  închisoare și a scos miniștrii, parlamentarii, primarii, consilierii și președinții consiliilor 

județene din categoria celor care pot comite infracțiunea de conflict de interese, așa cum și-au 

dorit și Dragnea, și Antonescu, și Ponta și mulți alții.    

 

PDL a reușit să blocheze aceste modificări prin sesizarea de neconstituționalitate 

depusă la CCR. Și ÎCCJ a depus o sesizare de neconstituționalitate. Ambele au fost admise 

de Curtea Constituțională. 

 

 Guvernul Ponta vrea grațierea colectivă a pedepselor de până la 7 ani inclusiv și amnistia în 

cazul pedepselor cu privarea de libertate până la 6 ani inclusiv. În loc să repună proiectul pe 

ordinea de zi și să-l respingă, PSD îl ține la sertar, urmărind să-l scoată și să-l adopte într-un 

moment potrivit. 

 Anterior zilei de 10 decembrie 2013, USL a mai avut încercări de a-i scăpa pe politicieni de 

anchete. A încercat să schimbe Codul de procedura penală ilegal și pe furiș, adică prin 
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modificarea Legii de aplicare a Codului de Procedură penală. De exemplu, în Camera 

Deputaților, deputatul PSD Florin Iordache a depus un amendament prin care să elimine 

folosirea interceptărilor obținute pe baza autorizațiilor emise în domeniul siguranței naționale 

în dosare de corupție, fraudă, omor, viol etc. Senatorul PNL Tudor Chiuariu, condamnat între 

timp definitiv pentru corupție, urmărea să modifice Legea de aplicare a Codului de procedură 

penală astfel încât procurorul să nu mai aibă decizia finală pentru trimiterea în judecată a 

persoanelor cercetate.     

 Victor Ponta a refuzat să dea curs solicitării magistraților și să amâne intrarea în vigoare a 

noilor Coduri – Penal și de Procedură penală. Ministerul Justiției și Guvernul au avut luni de zile 

la îndemână soluțiile propuse de ÎCCJ, DNA și DIICOT, dar nu a ținut cont de ele.      

 

Minciună: „Justiție independentă, egală pentru toți” 

Adevăr: USL a votat constant împotriva ridicării imunității pentru parlamentari și miniștri pentru 

care procurorii au cerut începerea urmăririi penale sau arestarea preventivă. Din categoria 

”beneficiarilor” fac parte: Vlad Cosma (PSD), Varujan Vosganian (PNL), Laszlo Borbely (UDMR), 

Ovidiu Silaghi (PNL), Victor Paul Dobre (PNL), Daniel Chițoiu (PNL). 

 

Minciună: Eliminăm influența politică asupra sistemului judiciar. 

Adevăr: Asaltul împotriva justiției și magistraților 

A fost clar din primul moment ca Guvernul Ponta și USL doresc să își subjuge toate instituțiile 

independente din România și să suprime statul de drept. Ponta și USL au încercat și încearcă 

sistematic să controleze Justiția prin intimidări, amenințări și controale abuzive asupra 

magistraților.  

Câteva exemple: 

 27 mai 2012: Ministrul Justiției, Titus Corlățean declara, fără să prezinte nicio dovadă, că 

asupra procurorului general și a procurorului șef al DNA planează „suspiciuni de subordonări, 

de influențe politice” și că la numirea noilor procurori șefi nu trebuie „să rămânem blocați în 

această discuție a acelorași magistrați rotiți pe funcții”.   

 Iulie 2012 : Ministrul Justiției, Titus Corlățean a cerut CSM cercetarea disciplinară a 

judecătorilor care l-au condamnat pe Adrian Năstase.  

 August 2012: Președintele interimar Crin Antonescu a cerut Procurorului general și 

președintelui CSM explicații publice în legatură cu natura anchetelor "în masă" pe care 

procurorii le desfășurau în localitățile din țară. Antonescu a comparat anchetele cu 

colectivizarile din anii 50.  

 Iulie 2012: Secretarul de stat în Ministerul Justiției, Ovidiu Putura, a trimis o scrisoare 

judecătorilor, în dosarul deputatului UDMR Marko Attila, susținând lipsa prejudiciului. 

Scrisoarea a fost trimisă după ce Marko Attila fusese condamnat în prima instanță. 

 8 octombrie 2012: USL decide înființarea unei Comisii parlamentare de anchetă privind 

cercetările procurorilor în dosarul fraudelor reclamate la referendum. Adică, parlamentarii USL 

vor să îi ancheteze (ilegal) pe procurorii care anchetează (legal) reclamațiile de  fraudă la 

referendum.    

 Victor Ponta l-a propus la conducerea Parchetului General pe procurorul Tiberiu Nițu, prietenul 

său din facultate. După prestația jalnică a acestuia la ședința CSM din noiembrie 2012, deși 
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Tiberiu Nițu ar fi trebuit să părăsească Parchetul, el a rămas propunerea lui Ponta pentru 

funcția de procuror general. Rezoluția de neîncepere a urmăririi penale (NUP)  în cazul 

acuzației de plagiat la adresa lui Ponta apare în prima săptămână de lucru a noului procuror 

general, plângerea fiind depusă în august 2012. 

 16 mai 2013: La instalarea noilor procurori șefi, Ponta le-a trasat procurorilor sarcini ca la 

partid: să nu mai ancheteze suspiciunile de fraudă de la referendumul din 2012.    

 19 mai 2013: Victor Ponta le-a transmis judecătorilor că ar fi „nefericit” dacă sportivul Gică 

Popescu va fi condamnat la închisoare, înainte ca aceștia să se pronunțe în Dosarul 

„Transferurilor”. Ponta recidivează în acest caz, în urma cu câteva luni afirmând „lui Gică 

Popescu i-aș ierta orice“. De altfel, ”cetățeanul” Ponta se pronunță și astăzi pentru grațierea 

sportivului condamnat, țintind clar beneficii de imagine pentru ”premierul” Ponta. 

 20 mai 2013: Victor Ponta și-a declarat „simpatia” pentru Gigi Becali, cu câteva ore înainte de 

pronunțarea sentinței de condamnare. 

 5 iulie 2013: Victor Ponta intervine brutal într-o cercetare penală în curs în care existau 

suspiciuni de corupție și fraudă la examenul de bacalaureat de la Liceul Bolintineanu; 

procurorul de caz a renunțat la audieri în ziua respectivă.   

 Septembrie 2013: Ponta declara într-un interviu că investigațiile Direcției Naționale 

Anticorupție sub conducerea lui Daniel Morar au fost motivate politic și că noua generație de 

procurori crescută de Morar continuă să facă dosare politice. Primul ministru Ponta a 

menționat explicit Dosarul Referendumului din 2012 ca fiind un caz pur politic. Ce alt prim-

ministru dintr-o țară democratică amenință procurorii în felul în care o face Victor Viorel 

Ponta?    

 2 octombrie 2013: Procurorul general Nițu îi revocă din funcțiile de conducere pe procurorii 

Lucian Papici și Mariana Alexandru, șefii Secției I Anticorupție a DNA. Trimite anunțul prin fax, 

fără nicio informare prealabilă și fără a oferi vreo explicație. Era imediat după ce procurorul 

Papici a semnat rechizitoriul în Dosarul fraudei la referendum, în care era inculpat și Liviu 

Dragnea. De amintit că procurorii vizați au instrumentat sau girat, ca șefi, dosare care au dus la 

trimiterea în judecată a unor politicieni importanți, unii deja condamnați: Adrian Năstase, 

Monica Ridzi, Cătălin Voicu, Gigi Becali, Decebal Remeș etc.  

 Recent, Ponta  l-a amenințat pe președintele României cu fabricarea unor dosare penale după 

terminarea mandatului, atunci când a declarat că „nu o să mai fie nimic Băsescu de la anul. S-

ar putea să fie vreun inculpat, dar asta e treaba justiției, nu a mea. A avut imunitate în acești 

10 ani“. 

 Toate aceste fapte și declarații dovedesc că Victor Ponta a încălcat principiul separației 

puterilor în stat, dorind o justiție sub control politic, și nu justiție independentă. Victor Ponta 

urmărește ca domnia legii înlocuită cu domnia fărădelegii. Victor Ponta vrea sugrumarea pieței 

libere de către mafia de partid, fără ca această mafie să fie anchetată sau condamnată. 

 

Minciună: „România trebuie să‐și recapete locul demn pe care îl merită printre statele lumii, ca 

partener respectat în Uniunea Europeană” 

Adevăr: Ponta și USL au sădit neîncrederea în rândul partenerilor europeni și a generat rapoarte 

MCV negative pe bandă rulantă  
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În iulie 2012, primul raport MCV al Comisiei Europene emis după instalarea Guvernului Ponta, 

arăta că USL reușise să distrugă în 2 luni de zile toate progresele făcute în ultimii 5 ani. Comisia 

Europeană transmitea foarte clar că nu are încredere în actualul Guvern, în Ponta, în USL și în 

președintele interimar Antonescu.  

În ianuarie 2013, Comisia a emis al doilea Raport consecutiv negativ, deși România avea nevoie de 

două rapoarte pozitive pentru a i se deschide ușile spațiului Schengen. Comisia Europeană sublinia 

atunci că mai multe  recomandări din ultimul raport nu au fost respectate de guvernele Ponta, 

ceea ce a dovedit iarăși că Ponta a mințit când a spus că a îndeplinit toate recomandările Comisiei.  

Raportul MCV din ianuarie 2014 este de-a dreptul devastator pentru Ponta și USL. Victor Ponta și 

”grupul infracțional organizat”, așa cum s-a autodefinit în 2012, au obținut cele mai aspre critici în 

Raportul MCV pentru că nu respectă independența justiției. 

Progresele menționate în MCV sunt meritul unor judecători și procurori independenți, care fac ca 

justiția să funcționeze corect și eficient. Raportul MCV laudă instituțiile atacate de Ponta și USL: 

DNA, ÎCCJ, ANI, CSM și Curtea Constituțională.  

Intențiile useliștilor de a controla justiția și de a influența deciziile ei sunt piatra de moară pe care 

Ponta și ai lui au atârnat-o de gâtul României. 

Nu pot fi uitate nici vorbele lui Dan Voiculescu, nașul USL, care a spus că „nu avem toată puterea 

până nu luăm și justiția”. Guvernul Ponta a demonstrat că este un pericol pentru justiția din 

România. 

Obiectivul principal al guvernării USL este să blocheze justiția, să se revină la PNA-ul 

condamnatului Năstase, care ancheta doar ce stabilea PSD în ședințele de partid, la “rețelele” din 

justiție ale fostului senator PSD Voicu, la neîncredere și blocaje în relația cu partenerii europeni, la 

încălcarea angajamentelor asumate. 

 

Minciună: „Respectăm regulile statului de drept și drepturile individuale, așa cum sunt ele 

prevăzute în Constituție, iar guvernarea este promotorul legalității.” 

Adevăr: Suspendarea statului de drept în 2012 și suprimarea domniei legii 

În ofensiva desfășurată în vara lui 2012, Ponta și USL au atacat frontal statul de drept și instituțiile 

sale prin: (1) revocarea Avocatul Poporului, (2) schimbarea competențelor Curții Constituționale, 

(3) schimbarea șefilor celor doua Camere prin proceduri ilegale, (4) acapararea Televiziunii și 

Radioului publice, (5) schimbarea regulilor privind organizarea referendumului la mijlocul 

procedurii de suspendare a Președintelui. 

Victor Ponta a încălcat Constituția și în ceea ce privește reprezentarea României la Consiliul 

European. La 27 iunie 2012, Curtea Constituțională a decis că șeful statului reprezintă România la 

Consiliul European, dar Ponta a declarat că nu va respecta decizia obligatorie a Curții 

Constituționale. În aceeași zi, Ponta a trecut Monitorul Oficial din subordinea Camerei Deputaților 

sub autoritatea Guvernului, controlând astfel publicarea actelor.  

Planul USL de decapitare a instituțiilor statului, de suspendare a președintelui (decizii luate prin 

ordonanțe de urgență, hotărâri ilegale și prin încălcarea  Constituției), amenințările la adresa 

judecătorilor Curții Constituționale și a celor care anchetează și judecă politicieni au pus România 

în pericol. Democrația și statul de drept au atacate sistematic și brutal, conform planului distructiv 

pregătit și aplicat de Ponta, Antonescu, Voiculescu și USL. 
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Minciunile USL privind reformarea statului 
 

Minciună: „O Constituție îmbunătățită”. 

Adevăr: Proiectul USL de revizuire a Constituţiei – o colecție de norme nedemocratice 

Dovezi: 

 USL a ignorat constant rezultatele referendumului din anul 2009 - Parlament unicameral şi 

maxim 300 de parlamentari - încălcând astfel voința suverană a cetățenilor. Modificarea 

Constituției este justificată doar dacă pornește de la punerea în practică a rezultatelor 

referendumului. 

 Aproape 50% din modificările propuse de USL vizează diminuarea atribuțiilor preşedintelui, 

ceea ce demonstrează scopul USL: o Românie cu un președinte slab; o putere Executivă 

dezechilibrată, expusă intereselor conjuncturale.  

 USL dorea transformarea Parlamentului din organ reprezentativ suprem al poporului în for 

suprem de decizie. Parlamentul nu mai reprezinta voinţa poporului care l-a mandatat, ci 

exercită voinţa proprie. Atunci când există diferendum între Parlament şi altă putere a Statului 

– Guvern, Peşedinţie, putere judecătorească, decizia va fi la Parlament. Conflictele de natură 

constituţională, rezolvate de CCR în contextul actual, vor fi rezolvate tot de Parlament. Aceasta 

înseamnă că, în viziunea USL, Parlamentul trebuie să fie în acelaşi timp arbitru şi jucător. 

  USL urmărea să instituie Parlamentul abuziv: Parlamentul devinea și putere judecătorească, 

încălcându-se astfel principiul separaţiei puterilor în stat şi independenţa justiţiei. Se creea 

super-imunitate, protecţie excesivă. 

 USL încearcă să împiedice cetăţenii să îşi exprime suveranitatea, limitând şi controlând dreptul 

de a organiza referendumuri, introducând obligativitatea aprobării prealabile a Parlamentului 

şi eliminând orice cale de contestare a deciziei. 

 USL a făcut în Comisia juridică un prim pas spre fraudarea referendumului de revizuire a 

Constituției României, coborând cvorumul necesar validării. Este profund anti-democratic să 

modifici o Constituție votată de 55,7% dintre români în 2003 cu votul 30% dintre români. 

Reducerea cvorumului de validare a Constituției echivalează cu a impune românilor o 

Constituție pe care fie nu o vor schimbată, fie nu sunt de acord cu ea.  

 

 

Minciună: realizarea reformei administrative 

Adevăr: Descentralizarea propusă de USL prin OUG 77/2013 înseamnă feudalizarea României. 

Legea propusă de USL: 

 nu reprezintă o descentralizare, ci baronizarea României şi crearea unui haos instituţional; 

 este un transfer de resurse, patrimoniu şi funcţii către baronii locali; 

 legalizează epurările politice şi favorizează clientela de partid, nu este o lege pentru români; 

 este o lege pentru furat voturi şi ţara; 

 permite abuzurile şi tunurile imobiliare date de baronii locali; 

 nu respectă legea cadru a descentralizării  nr. 195/2006  care prevede  expres existenţa unor 

judeţe pilot; 
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 permite ascunderea conflictelor de interese; 

 instituţionalizează furtul de voturi  prin ajutorul social; 

 dă o lovitură grea mediului de afaceri (activitatea economică este lăsată în mâna baronilor 

locali, la fel avizele şi autorizaţiile de mediu, taxele şi impozitele, instituite în favoarea 

consiliilor judeţene; 

 alocă putere pentru despoţii locali judeţeni şi denotă o profundă nostalgie comunistă. 

 

La sesizarea PDL, toți cei 9 judecători ai Curții Constituționale au declarat neconstituțională Legea 

descentralizării ”Dragnea-USL”  

 

 

Minciună privind drepturile și libertățile cetățenești: „Garantăm proprietatea”. 

Adevăr: Legea retrocedărilor propusă de USL este profund nedreaptă şi neconstituţională. 

Prea ocupaţi  cu apariţiile la televizor, guvernanţii au intrat în criză de timp vis-a-vis de decizia 

CEDO care impune României să clarifice legislația retrocedărilor imobilelor preluate abuziv în 

perioada regimului comunist. Deşi la Parlament este depusă o iniţiativă legislativă în acest sens, de 

către grupul PDL, iniţiativă care impune termene clare pentru soluţionarea dosarelor şi restituire 

sau compensare, guvernul şi majoritatea aflată la putere nu acceptă dezbaterea pe acest subiect. 

Guvernul Ponta nu se dezminte de principiile impuse de „tătucul” Iliescu. La ce le trebuie 

oamenilor atâtea retrocedări?! Doar „proprietatea este un moft!” 

Restituirea în natură a imobilelor a ajuns o excepţie, în loc să fie regula, încălcând spiritul 

Constituţiei. 

În opinia guvernului socialist, orice persoană care a cumpărat drepturi litigioase asupra unui imobil 

(casă, teren) este considerat de rea-credinţă, infractor, samsar imobiliar. De exemplu, dacă într-o 

familie de moştenitori, din 5 fraţi unul a cumpărat de la ceilalţi 4 drepturile litigioase, iar acum îşi 

cere tot dreptul său, este considerat samsar  (cumpărător de drepturi litigioase) şi impozitat cu 

85%. 

Amendamentul propus de PDL vizează abrogarea articolului prin care toţi cumpărătorii de drepturi 

litigioase sunt consideraţi samsari şi stabilirea prin lege, în spiritul Constituţiei, ce înseamnă 

cumpărător de bună-credinţă sau de rea-credinţă. 

Legea asumată de USL este  profund nedreaptă şi neconstituţională întrucât amână acordarea de 

bani până în 2024, amână punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi îi amăgeşte pe 

români cu acordarea de puncte. 

Abia astfel se vor naşte adevăraţii samsari imobiliari, care vor cumpăra punctele oamenilor din 

întreaga ţară, pentru a pune mâna pe imobilele cele mai valoroase pe care statul le licitează.  

 

Minciună: Garantarea libertății de exprimare. 

Adevăr: Abuzul fără precedent prin Codul Insolvenței propus de USL. 

Guvernarea Ponta a instituit procedura favorizării „prietenilor” prin ordonanțe de urgență. De ce? 

Pentru că nu îi place să fie criticat de televiziuni și atunci, prin OUG modificată peste noapte, 

creează premisele unor abuzuri specifice regimurilor comuniste.  

Codul insolvenței nu trebuie să închidă societăți cu planuri de redresare și să îngrădească 

libertatea presei. Un cod al insolvenței serios întocmit trebuie să cuprindă  mecanisme concrete de 
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reorganizarea și finanțare, nu doar la nivel declarativ. Prin Codul Insolvenței propus de USL, a 

devenit o certitudine faptul că acest guvern pune în primul rând în pericol libertatea presei și 

dreptul de informare al cetățenilor. 

 

 

Minciunile USL în Educație 
 

Minciună: Demarăm proiecte pe campusuri școlare și licee în mediul rural care să asigure 

copiilor de pe o rază de până la 15 km servicii de educație până la nivel liceal, burse, cămin, 

cantină și/sau transport zilnic (reluarea proiectului microbuzelor școlare), după caz, bază 

sportivă și locuințe pentru cadrele didactice. 

Adevăr: Din 2014, navetiștii nu mai primesc decât parțial sumele necesare decontării 

abonamentelor și așteaptă încă restanțele pentru ultimele 6 luni din anul 2013. Decontul navetei 

profesorilor va avea aceeași soartă nefericită pentru că se intenționează adoptarea modelului 

navetei elevilor. În plus, s-au eliminat „cheltuielile cu întreținerea curentă” din finanțarea de bază 

– fapt ce a condus la mari probleme financiare ale școlilor. 

 

Minciună: „Elaborăm și implementăm un program în vederea eliminării analfabetismului”. 

Adevăr: Fenomenul absenteismului este necontrolat, rezultatele elevilor sunt tot mai slabe, iar 

Ministerul este depășit de situație.  

 În 2013, la clasa a VIII-a, unul din patru elevi nu a promovat examenul; 

 La clasa a XII-a, unul din doi absolvenți de liceu nu a luat bacalaureatul; 

 Aproximativ 40% dintre elevii de 15 ani nu înțeleg ceea ce citesc (suntem fruntaşi la 

analfabetismul funcţional); 

  Peste 48% dintre elevii evaluați la ultimul test PISA au dat răspunsuri slabe și doar 3,2 % foarte 

bune. 

 Părăsirea timpurie a şcolii a crescut ca pondere la 17,5%. Aceasta este stimulată de trecerea 

clasei a IX-a la liceu, o soluție nu pentru elevi, ci pentru liniștea sindicatelor. 

 

Minciună: „Subvenționăm cu 10‐15% la achiziționarea de manuale de către studenți și elevi. 

Subvenția va fi susținută din Fondul Social European (FSE) și/sau de la bugetul de stat”. 

Adevăr:  

 USL a încercat să fraudeze 150 de milioane de euro, bani europeni pentru manuale şi 

pregătirea cadrelor didactice. 

 USL a renunţat la banii europeni pentru manualele digitale din cauză că a întârziat derularea 

licitaţiei şi emiterea ordinului prin care MEN trebuia să stabilească metodologia privind 

evaluarea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 

 Fondurile europene pentru formarea continuă nu vor putea fi accesate pentru exercițiul 2014-

2020, iar alocările bugetare sunt insuficiente. 

 

Minciună: „Susținem o școală la standarde europene, dotată cu mijloace didactice moderne și 

microbuze școlare în fiecare comună” 
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Adevăr:  

 Programele și manualele sunt depășite, nu există niciun plan concret de înlocuire a acestora 

deoarece nu există resursă financiară destinată acestui proces. 

 USL nu a introdus predarea transdisciplinară, nu a elaborat manuale transdisciplinare în 

termenul legal şi, prin urmare, nu poate face nici evaluare transdisciplinară. 

 Nu se derulează niciun program național de reabilitare sau dotare a școlilor. 

 În ceea ce privește promisiunea microbuze școlare în fiecare comună, guvernanții nu au mai  

achiziționat, până la începutul lunii martie 2014, niciun microbuz nou pentru transportul 

școlar, rămânând doar cele cumpărate în anul școlar 2011/2012, în vremea guvernării PDL. 

 

Minciună: „Propunem și implementăm un sistem de deduceri fiscale, în vederea stimulării 

rămânerii în sistem a resursei umane de calitate”. 

Adevăr: USL nu dorește rămânerea în sistem a resursei umane de calitate. Guvernul a suspendat 

ierarhizarea, clasificarea şi finanţarea în funcţie de performanţe.  

 Useliștii au denaturat conținutul art. 253 cu privire la dobândirea statutului de titular și au 

refuzat echivalarea studiilor pentru zeci de mii de cadre didactice prin nesemnarea ordinului 

de ministru, deși toată procedura se realizase pe baza unei metodologii în vigoare și în baza 

legii. 

 USL a contribuit la politizarea dramatică a sistemului și a afectat conceperea planurilor cadru 

din învățământ, limitând plaja orelor opționale și reducând dreptul părinților și al dascălilor de 

a opta în materie curriculară. 

 USL a bulversat etapele de ocupare a posturilor didactice prin reducerea pârghiilor unităților 

de învățământ în angajarea resursei umane. 

 USL a introdus în lege posibilitatea ISJ de a obliga cadrele didactice să funcționeze cu clase 

peste efectiv prin modificarea art. 63. 

 

Minciună: Educație la standarde europene. 

Adevăr: Atac asupra sistemul de învățământ. 

În iunie 2013, Consiliul UE scria într-o recomandare că: 

 Ministerul nu are nicio strategie pentru a creşte participarea în programe de educaţie, fiind 

printre ultimele ţări din UE în acest sens, foarte departe de media UE; Ministrul Pricopie a 

ignorat complet recomandarea, drept urmare nu a realizat nicio strategie în acest sens. 

 Prevederile legii nr. 1/2011 pentru creşterea calităţii în învăţământul superior nu sunt 

aplicate pe deplin; este necesar să fie formulate politici clare şi să se aloce în acest sens 

resursele financiare şi umane necesare. 

În plus: 

 De la preluarea guvernării, PSD și PNL au operat 28 de modificări la Legea Educației Naționale. 

 Nu a fost aprobată nici metodologia privind asigurarea calității în învățământul superior, nici  

metodologia de alocare a fondului pentru dezvoltarea instituțională a universităților.  

 Nu s-au aplicat prevederile legale privind realizarea anuală a ierarhizării programelor de studii 

și nu a realizat o nouă clasificare a universităților; 

 Nu au fost aplicate prevederile legale care vizează finanţarea per student. 

În învățământul universitar: 
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 Eliminarea incompatibilităților (de exemplu, incompatibilitatea dintre funcția de rector și cea de 

ministru a fost inclusă pentru a permite miniștrilor Pricopie și Costoiu să nu piardă mandatele de 

rector). 

 Recentralizarea deciziilor (de exemplu, stabilirea numărului de doctoranzi alocați unei universități 

se va realiza nu prin concurs, ci prin decizia arbitrară a ministerului educației); 

 Neutralizarea ideilor de clasificare a universităților și de ierarhizare a programelor de studii. În 

acest sens, s-a eliminat legătura dintre finanțarea unei universități și locul programelor ei de 

studii în ierarhizare; 

 Legalizarea direcționării unui procent 5% din veniturile proprii ale către un fond-fantomă al MEN, 

un fond cu destinaţie neclară. 

 

Minciunile USL în Sănătate 
 

Minciună: „Trebuie redată cetăţenilor încrederea în sistemul de sănătate, prin accesul civilizat la 

serviciile medicale de care au nevoie”. 

Adevăr: Accesul pacientului român la medicul specialist a fost în realitate sever restricționat, 

prin pachetul legislativ abuziv propus. 

 efectul va fi întârzierea stabilirii unui diagnostic și tratament corect, 

 restricțiile la internare și control dovedesc un diletantism total. 

 

Minciună: „Dezvoltarea politicilor de sănătate în parteneriat cu organizaţiile de pacienţi/ 

populaţia, organizaţiile profesionale”. 

Adevăr: În realitate, în formularea pachetului legislativ propus nu au contat alte păreri decât 

cele ale Ministerului. 

 orice alte propuneri aparținând orgnizațiilor de pacienți ori profesionale au fost subminate 

și neincluse în formă finală. 

 

Minciună: „Implementarea unui control riguros al cheltuielilor publice; Guvernul USL își propune 

la Sănatate, printre altele, implementarea unui control riguros al cheltuielilor publice din 

sistemul sanitar” 

Adevăr: Nu a fost introdus nici până acum sistemul de control al fraudelor bazat pe cardul de 

sănătate, cu rol în transparentizarea costurilor din sistem. Useliștii nu au fost în stare sau nu au 

dorit de fapt să distribuie acest card. Nici astăzi nu există un calendar clar, deși CNAS a alocat 

fonduri importante pentru servicii poștale. 

 

Minciună: „Finanţarea sistemului de sănătate: În acest sens se vor promova măsuri referitoare la:  

Separarea finanţării serviciilor de sănătate în: pachet de servicii de sănătate de bază, pentru toţi 

cetăţenii - asiguraţi şi neasiguraţi – pachet care va cuprinde domeniile: urgenţă, prevenţie, 

programe naţionale de sănătate; pachet de servicii medicale suplimentare pentru cetăţenii 

asiguraţi în regim privat, asigurări deductibile într-o limită stabilită de Guvern” 
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Adevăr: Pachetul de bază anunțat de ministrul Nicolăescu este doar o bifare formală a 

angajamentelor față de FMI. Nicolăescu a dovedit și cu acest prilej că nu are nicio legătură cu 

sistemul medical. Pachetul de bază anunțat de el nu își atinge scopul declarat pentru că nu 

definește nici una din caracteristicile enunțate.  

 

Minciună: „Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate prin modificarea și revizuirea 

legislaţiei”. 

Adevăr: A fost blocată de fapt intrarea pe piață a asigurărilor private, care ar fi atras mai mulți 

bani pentru sistemul sanitar. 

 definirea pachetului de bază este vagă și inconsistentă; 

 pachetele suplimentare, amânate lună de lună,  nu au fost definite nici până acum; 

 asigurările private nu își pot defini un pachet atractiv pentru contribuabili.  

 

Minciuna: „Crearea cadrului instituţional pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor 

pentru sănătate”. 

Adevăr: Populația nu beneficiază de servicii medicale de calitate egală, indiferent de locație, 

pentru că: 

 nu a fost garantată calitatea serviciilor prin protocoalele medicale de practică promise la nivel 

național; 

 nu s-a realizat distribuția echitabilă de unități sanitare și medici în teritoriu, așa cum se 

promisese, mai ales în zonele defavorizate. 

 

Minciună: „Diversificarea competenţelor, atribuţiilor și responsabilităţilor medicilor de familie, 

vizând creșterea rolului asistenţei medicale primare în îmbunătăţirea continuă a perfomanţei 

sistemului de sănătate”. 

Adevăr: Avem de-a face cu o eroare gravă ce pune în pericol pacienții. 

 obligă medicii de familie, împotriva voinței lor, să urmărească bolile cronice fără a avea 

competențele necesare. 

 

Minciună: „Finanţarea unor politici publice în domeniul sănătăţii printr-o mai bună gestionare a 

fondurilor europene” 

Adevăr: Au ramas doar noțiuni pe hârtie, luate copy-paste – metodă exersată frecvent de acest 

guvern. 

 

Minciună: „Depolitizarea managementului sistemului de sănătate prin asigurarea dezvoltării 

carierei profesionale, pe baza unui cadru instiuţional și legislativ, fundamentat pe criterii de 

performanţă” 

Adevar: Au fost numiți pe poziții de conducere, chiar și la nivel de director de spital, doar 

membri ai partidelor aflate la putere, criteriul competenței profesionale fiind eliminat în 

întregime. 

 

Minciună: „Redefinirea sistemului informaţional pentru a exclude redundanţele și a asigura 

validitatea și calitatea datelor; Dezvoltarea unui Sistem Informatic Integrat în Sistemul de 
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Sănătate Publică; Asigurarea unui sistem informaţional performant pe plan orizontal și vertical 

care să integreze toate componentele sistemului sanitar.” 

Adevăr: Nu doar că nu a existat o evoluție în domeniu, dar au fost blocate și proiectele inițiate 

pe această temă de CNAS în guvernarea PDL (dosar electronic, card de sănătate etc), ignorând 

sumele cheltuite pentru crearea unui sistem informațional performant.  

 

Minciună: „Management profesionist al programelor naţionale de sănătate” 

Adevăr: Nu s-au desființat tristele liste de așteptare pentru boli grave, nu s-au introdus în 

programe medicamentele necesare. Mai mult, a fost creată o supra-agenție care, mărind de fapt 

birocrația, asigură doar niște posturi călduțe clientelei politice cu prețul unor importante cheltuieli 

nenecesare. 

 

Minciună: „Pregătirea și atragerea de personal medical prin: revizuirea sistemului de salarizare; 

asigurarea formării unui număr adecvat de categorii de personal cu preponderență pentru 

specialitățile deficitare; reformarea rezidențiatului în ceea ce privește admiterea, pregătirea și 

obținerea calificărilor de specialist; asigurarea de condiții suplimentare/motivante, în vederea 

instalării de cabinete medicale în zonele defavorizate; proiecte de atragere a resurselor umane, 

prin rezidențiatul pe post susținut prin facilități din partea comunităților locale, subvenționarea 

chiriilor pentru medicii rezidenți și tinerilor specialiști de la comunitățile locale, precum și despre 

acordarea unor facilități la deschiderea cabinetelor medicale ale medicilor de familie și ale 

medicilor din ambulatoriul de specialitate. Fiecare medic rezident va primi o bursa lunară de 150 

euro.” 

 

Adevăr : Nu s-a facut nimic din toate acestea – nu a fost reformat procesul de rezidențiat, nici 

plata personalului medical nu s-a realizat, nu s-au acordat nici facilități celor care se stabilesc în 

zone defavorizate. Până și promisa bursă de la 1 ian 2014 a medicilor rezidenți nu a fost 

respectată. 

 

Minciună: „Trebuie redată demnitatea personalului medical. Oprim migrația medicilor”. 

Adevăr: Continuă valul de emigrări - 3000 de medici au plecat din țară doar în 2013. Numărul 

doctorilor din spitale a scăzut de la 20.000 în 2011 la 14.500 în 2013, conform conducerii 

Colegiului Medicilor. 

 Protestele repetate ale medicilor au fost tratate cu indiferență și dispreț; revendicările lor 

au fost îngropate în comisii fără de soluții.  

 

Minciună: „Sprijinim investițiile private în  construcția și dotarea de spitale noi, prin garantarea 

creditelor de către statul român și subvenționarea parțială a dobânzilor. Vom finaliza cele 8 noi 

spitale regionale la cel mai înalt nivel. Redeschidem spitalele închise de PDL” 

Adevăr: S-au cheltuit mulți bani în proiecte de fezabilitate, dar ca și în primul mandat al lui 

Nicolăescu, proiectele au rămas doar pe hârtie. Nu doar că nu s-au finalizat cele 8 spitale 

regionale, dar au fost între timp închise alte unități medicale – inclusiv strategice, de producere de 

vaccinuri. 
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Minciună: “Înființăm Compania Farmaceutică Națională, care se va construi pe nucleul Fabricii 

Antibiotice Iași și va integra Unifarm, Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale, Sanevit 

Arad și Departamentul de Vaccinuri de la Institutul Cantacuzino.” 

Adevăr: România a ajuns să depindă exclusiv de producția externă, la prețuri cu mult mai mari, 

pentru anumite produse strategice – de securitate națională – și asta pentru că producția 

națională nu doar că nu a fost dezvoltată și integrată, ci a fost pusă pe butuci (vezi cazul 

vaccinului antigripal – ultimul dintr-o serie de vaccinuri produse în România odinioară). 

 

Guvernanții useliști s-au dovedit niște iresponsabili. Au ignorat cu bună ştiinţă sistemul de 

sănătate, au închis unități sanitare, institute de cercetare și producere a vaccinurilor, au 

determinat emigrarea medicilor şi a cadrelor sanitare, lăsând categorii întregi de bolnavi fără 

medicamentaţia indispensabilă, periclitând sănătatea şi speranţa de viaţă a românilor.  

 

 

Minciunile USL în Economie 
 

Minciună: „Un milion de noi locuri de muncă”. 

Adevăr: Numărul șomerilor a crescut galopant. 

Aproape 50.000 de șomeri în plus în ultimul an (2013). Rata șomajului în luna decembrie 2013 a 

ajuns la 7,1%. 

 

Minciună: „Aplicăm o nouă viziune pentru România: dezvoltare economică și coeziune socială. 

Relansarea ia locul stagnării și, în consecință, bunăstarea ia locul austerității.” 

Adevăr: Creșterea economică nu se simte deloc în buzunarul românilor. 

 PIB-ul a crescut cu 3,5% datorită:  

o Creșterii cheltuielilor guvernamentale cu salarii și achizițiilor făcute pe bani împrumutați, 

astfel că datoria publică a României era la 31 octombrie 2013 de 242 MILIARDE lei, în 

creștere cu 20 miliarde lei față de 2012   

o Creșterii exportului de cereale și alimente, de 4 miliarde euro, datorat unui an agricol 

excepțional.    

 USL nu a reușit să depășească creșterea salariilor înregistrată sub PDL. Sub guvernarea PDL, 

în cei mai grei ani de criza economica, salariul mediu net a crescut cu 13%, de la 1.355 lei în 

luna ianuarie 2009 la 1.553 lei în luna aprilie 2012, în timp ce sub guvernarea USL acesta s-a 

majorat cu același procent, de la 1.553 lei în luna aprilie 2012 la 1.760 lei în luna decembrie 

2013. 

 Pensiile au crescut mai mult sub guvernarea PDL decât sub USL. Pensia medie lunară de 

asigurări sociale de stat a crescut cu 14% sub guvernarea PDL, de la 682 lei în luna ianuarie 

2009 la 778 lei în luna aprilie 2012, și cu doar 4,2% sub guvernarea USL, de la 778 lei în luna 

aprilie 2012 la 811 lei în luna decembrie 2013.  

 Rată record a restanțelor la credite: 22% în decembrie 2013. Românii își plătesc tot mai greu 

datoriile la bănci: rata restanțelor la credite a atins un nou record în decembrie 2013 (21,9%). 
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România are cea mai mare rată a creditelor neperformante din regiune, mult peste 

următoarele clasate, Ungaria și Bulgaria, conform FMI. Mai mult, România a înregistrat și cea 

mai mare creştere a ratei creditelor neperformante, din 2011 până în prezent, dintre țările 

analizate. 

 

Minciună: „Scăderea și simplificarea fiscalității”. 

Adevăr:  

 35 de taxe noi și impozite majorate de guvernele Ponta (vezi Anexa 11). În aceste condiții 

România are a doua cea mai mare povară fiscală din lume, conform studiului 

PriceWaterhouseCoopers (PwC). Politica fiscală are un impact major asupra competitivității 

afacerilor, iar directorii de companii din România se tem că recentele măsuri fiscale luate de 

guvern s-au făcut în dauna companiilor.2  

 

o De pildă, impozitul pe construcții speciale are un impact negativ ridicat asupra 

întreprinderilor, astfel: 

 Reduce semnificativ apetitul de a investi în România. Economia riscă să nu mai 

beneficieze de investiții de 1,2 miliarde lei, de aproximativ trei ori mai mult decât 

încasările estimate de Ministerul de Finanțe; 

 Afectează puternic companiile din domeniile energiei, extracţiei de petrol şi gaze, 

mineritului, telecomunicaţiilor și agriculturii, având în vedere ponderea ridicată a 

construcţiilor speciale pe care le deţin. Costul final va fi în cele din urmă transferat tot 

la consumatorii finali. Peste 90% din întreprinderile mici și mijlocii, respectiv ONG-urile 

chestionate de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România 

(CNIPMMR) se așteaptă la un efect negativ al acestui impozit. 

 Două modificări pe lună, în medie, aduse legislației fiscale. USL a devenit lider în topul 

guvernelor care au adus cele mai multe schimbări peste noapte Codului Fiscal și Codului de 

Procedura Fiscală din ultimii 10 ani.  

 

Minciună: „Îmbunătăţim accesul IMM la finanţare”. 

Adevăr: Fondurile alocate IMM-urilor au fost tăiate cu 27% în anul 2014 față de anul 2013.  

USL a înregistrat eșecuri în lanț în dezvoltarea și susținerea IMM-urilor. La momentul actual, starea 

generală a IMM-urile este una nefastă, în condiții generale de creștere economică. Avem numai 24 

de IMM-uri raportat la mia de locuitori față de media europeană de 41 de IMM-uri la 1000 

locuitori. Ignorarea acestei probleme are repercusiuni severe asupra dezvoltării economice, 

întrucât starea IMM-urilor românești nu descrie altceva decât condiția mediocră a clasei de mijloc.  

În aceste condiții, Ministerul Economiei nu a fost capabil să lanseze niciun program-suport nou 

pentru IMM-uri și a ignorat vocea puternică a mediului de afaceri care solicita creșterea finanțării. 

Realitatea indică faptul că fondurile alocate IMM-urilor în acest an au fost reduse cu 27%, de la de 

                                                             
1 Anexa, pag. 42 
2 Paying taxes 2014: The global pictures, http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-

taxes-2014.pdf  
 
 

http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/assets/pwc-paying-taxes-2014.pdf
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la 115 milioane lei în anul 2013 la 84 milioane lei în anul 2014. În aceste condiții, situația șomajului 

este dramatică: în ultimul an, numărul șomerilor a crescut cu 48.000 de persoane.   

 

Minciună: „Stimulăm sectorul privat” 

Adevăr: 81 de firme intrate zilnic în insolvență în anul 2013. De la începutul crizei, 130 de mii de 

companii au intrat în insolvență. Anul trecut, sub guvernarea USL, s-a înregistrat apogeul cu peste 

29.500 de cazuri. Firmele intrate în insolvenţă anul trecut aveau aproape 150 de mii de angajaţi, 

cel mai ridicat nivel din 2008 încoace. Faţă de anul 2012, numărul insolvenţelor a crescut cu 10%, 

iar faţă de 2008 este dublu. Mai mult, România este pe locul 102 în lume și pe ultimul loc în UE în 

ceea ce privește rezolvarea insolvențelor. Actualul guvern a eșuat în a propune un Cod al 

Insolvenței menit să ofere o șansă companiilor pentru a se reorganiza. 

 

 

Minciună: „Acordăm sprijin consistent mediului românesc de afaceri, prin sprijinirea orientării 

exporturilor către pieţele emergente. Deschiderea a 6 centre de promovare a proiectelor 

public‐privat în Republica Moldova, RP Chineză, Federaţia Rusă, India și Brazilia”.  

Adevăr: Exportatorii sunt ignorați de USL, deși exporturile au contribuit semnificativ la creșterea 

economică din anul 2013. În bugetul pentru anul 2014 de la Ministerul Economiei, cheltuielile 

pentru promovarea exporturilor, turismului, sprijinirea IMM-urilor şi stimularea competitivității se 

ridică la 84,1 milioane de lei, iar cele cu personalul ministerial la 86,6 milioane de lei, la care se mai 

adaugă cheltuielile cu bunurile şi serviciile în valoare de 38 milioane de lei. 

În plus, niciun centru de promovare din cele 6 promise nu a fost deschis, iar mediul românesc de 

afaceri este ignorat de USL în continuare. 

 

Minciună: „Reindustrializarea privată”. 

Adevăr:  

 Ratarea implementării legislației privind parteneriatul public-privat. Proiectul legislativ 

privind Parteneriatele public-private, propus de USL în anul 2013, a fost trimis spre 

reexaminare de către președinte datorită prevederilor care permiteau înlocuirea partenerului 

privat fără a mai fi aplicate proceduri transparente, precum și a celor care permiteau 

denunțarea unilaterală a contractelor de către partenerul public în condiții insuficient definite. 

 Privatizările Oltchim, Poșta Română și CFR Marfă au eșuat lamentabil. Fostul ministru al 

economiei, Varujan Vosganian, a recunoscut că privatizarea Oltchim de anul trecut a fost doar 

un circ de ochii FMI. Procesul de privatizare a CFR Marfă a fost un jaf la adresa statului român, 

utilizându-se o strategie de a fura statul. Acesta pierde în ambele situații. Fie că vinde pe 200 

miloane de euro o companie a căror active estimate valorează aproximativ 2 miliarde de euro, 

iar dacă nu vinde, statul român poate plăti despăgubiri de 60 milioane de euro. Aceasta este o 

gândire strategică strict pentru a jefui statul, o lovitură marca USL. PDL a sesizat nereguli 

evidente în procesul de privatizare. În mod nepermis, s-au modificat termenii licitației în 

timpul acesteia, s-a prelungit termenul de plată ulterior finalizării licitației, toate aceste decizii 

fiind luate prin Hotărâre de Guvern.  

Privatizarea Poștei Române a fost amânată pentru vara acestui an.   
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 În plus, nu a fost realizată listarea a 15% din acțiunile Complexului Energetic Oltenia, nici a 

10% din Hidroelectrica  

 

Minciună: „Stimulăm investițiile”. 

Adevăr: Doar o cincime din investițiile promise au intrat în România. 

Premierul Ponta a promis că va atrage investiţii de 10 miliarde de euro până la sfârşitul anului 

2013. În schimb, investițiile străine directe (ISD) se ridică la doar 2,7 mld. euro în anul 2013, puțin 

peste un sfert din suma promisă.  

 

Minciună: „Reducem multe dintre cheltuielile publice nejustificate”  

Adevăr: În loc să investească, Guvernul a alocat masiv bani pe cheltuielile cu bunuri și servicii. 

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 12%, iar cele de personal cu 14%, în detrimentul celor 

cu investițiile, care au scăzut cu peste 11% în anul 2013. Grav este că această tendință este 

menținută și la începutul acestui an: cheltuielile publice cu investiții au scăzut cu 33%, în timp ce 

cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 35%. Cheltuielile de capital, de 313 mil. lei în luna 

ianuarie 2014, s-au prăbuşit la cel mai scăzut nivel de la începutul crizei și reprezintă mai puţin de 

jumătate din suma pe ianuarie 2013. 

 

Minciună: „Creșterea colectării veniturilor bugetare”. 

Adevăr: Incapacitatea colectării veniturilor la bugetul de stat: în anul 2013 s-au colectat venituri 

de numai 32% din PIB, cel mai scăzut nivel al colectării din anul 2009 încoace.  

 

Minciună: „Reducem evaziunea fiscală”. 

Adevăr: Evaziunea fiscală a ajuns la nivelul de 14% din PIB, adică 81,1 mld. lei, în anul 2012, în 

creștere cu 5,6% față de anul anterior, conform calculelor Consiliului Fiscal. Cea mai mare parte a 

evaziuni fiscale provine din TVA (60,3% din total), urmată de cea din CAS (23,4% din total) și cea 

din impozitul pe venit (7,3% din total).  

 

Minciună: „Regândim achizițiile publice în baza criteriilor de oportunitate, prioritate, eficiență” 

Adevăr: USL a majorat pragului achizițiilor publice directe de la 15.000 de euro la 30.000 de euro 

pentru servicii și la 100.000 de euro pentru lucrări, în vara anului 2013, favorizând alocările de 

contracte cu dedicație pentru firmele de partid. 

 

Minciună: „Construim o guvernare axată pe transparență, competență și cinste. Cu alt model, cu 

alte standarde. Fără politizare. Cu profesioniști.” 

Adevăr: Ponta a preluat în subordine directă două dintre cele mai performante companii 

românești: Transgaz și Transelectrica, prin Secretariatul General al Guvernului, de la Ministerul 

de Finanțe. Pe ascuns, fără să supună proiectul dezbaterii publice și fără să transmită pieței 

reglementate această informație, Ponta ia decizii arbitrare. Companiile sunt cotate la bursă și 

trebuie respectate condițiile minimale de transparență și de guvernanță corporativa. Fără nicio 

competență în managementul sistemului energetic și al celor două companii, Ponta va decide din 

pix pe cine trimite în consiliile de administrație și în AGA. 
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Minciună: „Atacăm direct corupția”. 

Adevăr: Economia subterană a crescut la peste 28% din PIB, adică 39,6 mld. euro, a doua după 

Bulgaria - conform raportului Visa Europe „Economia subterană în Europa” din luna mai 2013. 

 

Minciunile USL în Energie 
 

Minciună: Un program care să asigure securitatea energetică a României. 

Adevăr: Au fost ratate toate marile proiecte strategice. 

Sub guvernările Ponta, România a trecut, din păcate de la intenţia de a deveni un „pol energetic 

regional” la un „pol al instabilităţi şi impredictibilităţi” sistemului energetic european. 

Lipsa unei strategii în urma eșecului geopolitic Nabucco alungă orice speranţă ca România să-şi 

dobândească în timp securitatea energetică; 

Romania nu are o Strategie Energetică adaptata la situația geopolitică actuală.  

În acest moment, nu știm ce fel de energie îşi propune să producă România. În vara anului 2013, 

ministrul Niţă ne anunţa că până în toamnă România va avea o nouă strategie energetică; în 

toamna anului 2013 am aflat de la acelaşi personaj că ministerul pe care îl conduce nu are fonduri 

pentru elaborarea strategiei energetice a României. Totuşi, spre sfârşitul anului 2013, acelaşi Niţă 

ne anunța că a decis să externalizeze întocmirea strategiei energetice a României, cu termen 

începutul anului 2014, comandată, culmea, în premieră, unei firme de consultanţă din afara 

României, în condițiile în care există în ţară un corp de elită de experţi în energetică. Ne aflăm în 

martie 2014, iar pentru ministrul Niţă, anul încă nu a început, România neavând încă o strategie 

guvernamentala în ceea ce priveşte sistemul energetic.  

 

Minciună: Încurajarea investiţiilor în energie. 

Adevăr: USL a creat o demenţă fiscală, făcând din România o ţară tot mai puţin atractivă pentru 

investitori datorită lipsei predictibilităţii şi stabilităţii fiscale. 

În lipsa unei strategii  în domeniul energiei şi a adoptării unor măsuri coerente, piaţa de energie 

este sufocată sub povara taxelor. Amintim aici că, începând cu 1 februarie 2013, companiile din 

sectorul energetic sunt suprataxate astfel: 

 Taxa pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazului metan (0,45-1,7 

lei/MWh)   

 Taxa pe veniturile suplimentare obţinute de către producătorii de gaze naturale în urma 

liberalizării preţurilor (60%).  

 Taxa specială pe resurse naturale. Redevențele pentru resursele naturale cresc cu 25%, cu 

excepția celor la petrol și gaze. Măsura nu înseamnă altceva decât noi scumpiri la apă 

minerală, sare etc.. Companiile afectate au aflat de acesta cu doar câteva zile înainte de a fi 

luată decizia. 

Începutul anului 2014 este marcat de o nouă taxă menită să reducă apetitul pentru investiții în 

energie, dar nu numai. Binecunoscuta “taxă pe stâlp” are ca efecte în economia reală ruinarea 

mediului de afaceri, stoparea investițiilor, iar prin creșterea în lanț a prețurilor se va răsfrânge 

asupra consumatorului final.  
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Minciună: Stimularea investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile. 

Adevăr: Guvernul a reuşit decât să arunce piaţa de profil în haos. 

După ce şi-au mulţumit clientela politică, PSD-ul încearcă acum diminuarea la minim a schemei de 

susţinere a investiţiilor în sursele regenerabile, ceea a determinat reducerea drastică a investiţiilor 

în domeniu. 

Sub pretextul mincinos că doresc o reducere a facturilor la energie, Guvernul Ponta - prin ministrul 

delegat pentru energie, Constantin Niţă, nu numai că nu a făcut nimic în sensul perfectării 

legislaţiei naţionale în acord cu directivele europene, dar a acţionat în sens distructiv ruinând 

întreaga muncă depusa de Guvernul PDL în acest sens. 

Dezvoltarea sectorul energiei din surse regenerabile ar fi însemnat atragerea unui nivel mare de 

investiţii străine, contractarea de credite bancare - ce ar fi dus, de asemenea, la o revigorare a 

sistemului bancar ce are de suferit de ani zile - ar fi însemnat crearea de locuri de muncă pe 

parcursul derulării proiectelor, ar fi însemnat crearea de locuri de muncă permanente din 

promovarea culturilor de biomasă. 

 Nu au mai fost aprobate regulamentele necesare (Regulamentele privind Biomasa şi Biogazul 

sunt ca și inexistente); 

 A fost modificata Legea 123/2012 fără a avea în vedere sectorul energiei din surse 

regenerabile. Astfel, producătorii privaţi de energiei din surse regenerabile nu pot încheia 

contracte directe (deşi sunt comercianţi în nume propriu), iar finanțarea din partea băncilor a 

devenit aproape imposibilă (lipsa garanţiilor pe o baza deja de nesiguranţă); 

 Pentru a descuraja şi mai mult investiţiile în astfel de proiecte, USL împovărează investitori cu 

două taxe: taxa pe stâlp şi taxa pe metru liniar de cablu (în privinţa taxei pe stâlp nu există încă 

normele de aplicare; în cazul taxei pe metru liniar de cablu, pentru a trece cu cablul pe 

domeniu public în subteran se plătește o taxa lunară calculată la metru liniar; astfel, un 

producător cu o conexiune la 10 km de centrală va plăti 40.000 euro pe lună numai 

„servitutea”). 

 

Minciună: Continuarea proiectului PDL de introducere a managementului privat la companiile 

de stat. 

Adevăr: USL a transformat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice într-un instrument politic. 

Guvernarea PDL a adoptat o legislație cuprinzătoare în ceea ce privește asigurarea unui 

management eficient al companiilor de stat, un management selectat independent pe baza unor 

criterii clare și transparente. 

În loc să atragă specialişti în conducerea acestor companii, guvernul USL a creat noi locuri de 

muncă pentru politruci şi clientelă politică, condamnând economia românească la degradare, 

insolvenţe şi falimente. 

În „cel mai cinstit guvern”  şi-au găsit loc şi marii ţepari din sistemul energetic. 

Cazuri grave de corupţie au guvernat alianţa USL-istă; amintim că PDL a solicitat în octombrie 2013 

demisia de onoare a ministrului Energiei, Constantin Niță, după reținerea consilierului său 

personal în cazul de mită de la Hidroelectrica. 
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Guvernările Ponta se ocupă sistematic de distrugerea credibilității companiilor româneşti-fanion în 

pragul unor privatizări extrem de importante pentru România. 

Episodul Hidroelectrica nu face decât să demonstreze ce se întâmplă când populezi Consiliile de 

Administrație cu oameni a căror singură recomandare este carnetul de partid. Avem situații 

similare la Complexul Energetic Oltenia, la Nuclearelectrica sau Electrica. Practic, tot sistemul 

energetic al României este populat nu de manageri profesioniști, ci de soli şi pioni ai miniștrilor 

USL puși acolo să își umple buzunarele și pușculița de partid. 

Cu puţin timp în urmă, fostul membru în directoratul Hidroelectrica, Brădean, şi-a recunoscut 

faptele (din declaraţiile denunţătorului Vulpescu bugetul de şpagă era de 7.000.000 euro) şi a fost 

condamnat la 3 ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Bucureşti. 

Procesul continuă faţă de celălalt inculpat, Ioan Mihăilă, fost consilier al ministrului Niţă. El a fost 

trimis în judecată sub acuzaţia de complicitate la luare de mită. 

Un al caz de corupţie în energie este cel al afaceristului Gruia Stoica care a fost reținut în dosarul 

Complexului Energetic Oltenia. Omul de afaceri este urmărit penal pentru cumpărare de influență; 

este adevărat, în acest caz şpaga promisă era de „doar” 3.000.000 euro. 

 

Minciună: Guvernul s-a angajat să renunţe la preţurile reglementate la gazele naturale, 

diferenţiat pentru populaţie şi industrie. 

Adevăr: Guvernul Ponta nici măcar nu a repus pe agenda discuţiilor cu FMI solicitarea PDL şi 

totodată a mediului de afaceri cu privire la renegocierea calendarului de liberalizare a prețurilor 

la gaze naturale. 

Poziţia PDL a fost una fermă în faţa FMI şi nu am acceptat condiţiile impuse de aceştia privind 

creşterea preţurilor la energie şi gaze naturale, solicitând Fondului ca această liberalizare să fie 

amânată pentru 2015 – 2017.  

Liberalizarea preţului la gaze naturale este o măsură care aparţine exclusiv Guvernului Ponta şi 

este rezultatul direct al negocierilor guvernului USL cu FMI. 

Pentru că această decizie a fost luată de actuala guvernare fără a avea o strategie clară care să 

permită companiilor să-şi ajusteze strategiile, rezultatul va fi unul catastrofal pentru mediul de 

afaceri şi menit să sărăcească şi mai tare populaţia.   

Această măsură de liberalizarea prețurilor la gaze naturale a fost făcută de către Guvernul Ponta 

într-un mod total iresponsabil faţă de economia românească şi cetăţeni. Ne aflăm în situaţia în 

care industria este pusă pe butuci şi riscăm relocarea din România a mai multor unităţi de 

producţie din diferite sectoare. Toate aceste aspecte au repercusiuni grave în economie, îngroşând 

totodată numărul şomerilor din ţara noastră. 

PDL a solicitat FMI suspendarea calendarului de liberalizare a prețurilor la gazele naturale pentru a 

se evita impactul major asupra consumatorilor industriali şi efectele conexe ale unei industrii 

aflate deja în stare de şoc. 

 

Minciunile USL în Agricultură 
 

Minciună: „Negociem cu UE subvenții pentru agricultori, la nivelul fermierilor din vest. În acord 

cu Comisia Europeană, acordăm subvenții pentru cercetarea din agricultură, pomicultură, 

zootehnie și celelalte domenii viabile care pot contribui la o relansare imediată a economiei.” 



 23 

Adevăr: În realitate, România are cele mai mici subvenţii agricole din întreaga Uniune Europeană și 

este departe de media de 270 de euro a subvențiilor UE. Chiar ministrul agriculturii, Daniel 

Constantin a declarat că există un „dezavantaj competițional vizavi de fermierii din celelalte state 

membre UE”. 

Guvernul nu a avut niciun interes pentru subvențiile primite de agricultori. Deși au specificat că 

plata pe suprafață, pentru anul 2013, este de 160 de euro, guvernanții au omis în campania 

electorală să specifice că vor impune agricultorilor un impozit de 16% pe subvenția UE (139,17 

euro). De altfel, Guvernul Ponta este singurul guvern care percepe un asemenea impozit pe bani 

europeni. Contribuiția bugetară a fost de 21 de euro, însă au perceput un impozit de 23 de euro. 

Actualul ministru a declarat că, în anul 2014, va veni suplimentar cu 30-40 de euro la subvenție, 

astfel că aceasta va ajunge, se spune, la 154 euro. Este inacceptabil însă ca în luna martie 2014 să 

nu existe date oficiale pe această temă. Este evident că nici la subvenția pentru anul 2014 nu se va 

simți creșterea din cauza impozitului de 16%. 

Dacă vorbim de subvențiile pe motorină, situația României este total diferită de cea din țările 

vecine. Fermieri români primesc doar 1,3 lei la litrul de motorină, în timp ce fermieri francezi, de 

exemplu, beneficiază de o subvenție la motorină de 50% din preț. Cu toate că avem o subvenție 

atât de mica la motorină, Ministerul Agriculturii a rămas în urmă cu plățile acordate fermierilor. 

Aceștia nu au achitat sumele ce li se cuveneau agricultorilor în anul 2012, situația fiind aproape la 

fel și în anul 2013. Cu toate acestea, pe ministrul Constantin nu-l doare gura să promită că, îndată 

ce acciza la motorină se va majora, MADR va suporta diferența. 

 

Minciună: „Refacem sistemul de irigații și îndiguiri cu fonduri europene și/sau prin parteneriate 

public-private.” 

Adevăr: Refacerea sistemului de irigații a rămas o vorbă în vânt 

Măsurile guvernamentale de dezvoltare a sistemului de irigații s-au rezumat, în primul an de USL, 

doar la promisiuni. Problema infrastructurii de irigații, cu numai 3,1 mil ha amenajate, și numai 

50% considerată viabilă, are drept consecință calitatea inferioară a produselor, dar și o producție 

slabă. 

Producția agricolă excepțională de anul trecut se datorează numai condițiilor climatic și efortului 

agricultorilor. 

Guvernele Ponta au fost o adevărată mană pentru agricultură prin scandalurile pe care le-a iscat și 

întreținut: 

 Confuzie pe piața de carne de vită, după scandalul cărnii de cal; 

 Problema laptelui contaminat cu aflatoxină; 

 Blocarea vânzării carnii de pasăre pe motiv de intoxicare cu Salmonella. 

La sfârșitul anului 2013, Guvernul Ponta, le-a făcut “cadou” agricultorilor celebra ordonanța pe 

construcțiile speciale care se traduce prin: 

 La construirea unui siloz de un milion de euro se plătesc 15000 de euro impozit pe an; 

 La construirea unei ferme de 3 milioane de euro se plătește impozit 45000 de euro pe an, 

chiar investiția este făcută pe bani europeni; 

 La un iaz de peste de 10 ha se plătește impozit 1500 euro pe an; 

 

Minciună: „Spijinim transformare exploatațiilor mici și de subzintență în ferme medii familiale. 



 24 

Stimularea formelor asociative.” 

Adevăr: Noul impozit agricol stimulează fărâmiţarea terenurilor, după ce ani de zile România a 

făcut un efort major pentru comasarea proprietăţilor şi eficientizarea agriculturii. Din moment ce 

proprietăţile agricole mai mici de 2 hectare nu vor fi afectate de impozitul introdus de Guvernul 

Ponta, este de anticipat spargerea terenurilor în parcele mai mici, adică exact ceea ce România 

trebuie să evite. Guvernul USL îi consideră pe românii care au mai mult de 2 hectare de teren sau 

mai mult de 2 vaci niște „chiaburii” care trebuie impozitaţi. Banii luați în acest fel de la agricultori 

nu sunt direcționați nici pentru investiții în agricultură (ex. irigații, micro fabrici), nici către spitale, 

sau școli, ci sunt băgați în cheltuieli cu aparatul de stat umflat de guvernele Ponta.  

 

Minciună: „Finalizăm camerele agricole şi asigurăm transformarea lor în furnizori de consultanţă 

pentru fermieri şi tineri întreprinzători în mediul rural.” 

Adevăr: Deşi au început alegerile pentru conducerile camerelor agricole, cadrul legislativ specific 

se plimbă între Guvern, Parlament şi Preşedinţie şi nu s-a reuşit încă deblocarea şi funcţionarea 

eficientă a  acestor instituţii. 

 

 

Guvernul falimentului naţional - guvernul USL, nu iartă pe nimeni, nici pe agricultorii pe care îi la 

sapă de lemn prin noile taxe introduse. Impozitele Ponta pentru agricultură afectează un milion 

de fermieri, atât crescători de animale, cât şi cultivatori. Fermierul român are parte oricum de 

cele mai mici subvenţii agricole din întreaga Uniune Europeană, iar politicile useliste îi fac și mai 

dificil efortul de a se dezvolta şi de a concura pe piaţa europeană. Guvernul Ponta a descoperit 

brusc că România este plină de chiaburi şi vrea să facă bani pe spatele lor. 

În plus, noul impozit agricol stimulează fărâmiţarea terenurilor, după ce ani de zile România a 

făcut un efort major pentru comasarea proprietăţilor şi eficientizarea agriculturii.  

 

 

 

Minciunile USL în Transporturi 
 

Minciună: Finalizarea Autostrăzii Bucureşti-Ploieşti-Brașov (tronsonul Comarnic-Brașov), 

Autostrazii Sibiu – Râmnicu-Vâlcea, Autostrăzii “Transilvania”. 

Adevăr: În realitate asistăm la un spectacol ieftin. De doi ani se tot licitează şi se tot construieşte 

Comarnic – Braşov. Dincolo de faptul că această autostradă va fi noul Bechtel, se pare că nici 

măcar nu au reuşit să finanţeze proiectul. Băncile refuză să dea bani pe visul USL, proiectul fiind 

nebancabil. Nu e de ici, de colo, să investeşti 2 miliarde de euro pe simpla promisiune electorală a 

lui Victor Viorel Ponta. Cât despre Sibiu – Râmnicu Vâlcea, ştim cu toţi cum USL s-a preocupat ca să 

scoată acest proiect din Coridorul European şi să îl mute după bunul plac pe ruta Sibiu - Braşov. În 

timpul guvernării PDL a fost lansată licitația pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru Sibiu-

Pitești. Anterior, între Ministerul Transporturilor/CNADNR și reprezentanții Comisiei Europene au 

avut loc mai multe discuții în urma cărora Comisia Europeană a acceptat să finanțeze construcția 

autostrăzii Sibiu-Pitești din POST 2014-2020. O dovadă în plus este și aceea că revizuirea studiului 



 25 

de fezabilitate urma să fie finanțată tot din fonduri europene. După plecarea PDL de la guvernare, 

pe vremea ministrului Silaghi, licitația de revizuire a SF-ului a fost anulată în timpul procedurii de 

evaluare a ofertelor. Între timp, Guvernul Ponta s-a întrecut în declarații arătând că Sibiu-Pitești nu 

este o prioritate și insistând în fața Comisiei Europene să schimbe traseul autostrăzii pe Sibiu-

Brașov, lucru neacceptat de CE. 

Se naște întrebarea, de ce e mai avantajos și prioritar pentru România să facem o autostradă doar 

pentru turiștii de week-end care se duc la schi sau la un gratar pe Valea Prahovei și nu o arteră de 

transport vitală pentru pilonii de baza ai industriei românești, Ford și Dacia, care susțin economia? 

Un răspuns ar fi că fondurile alocate pentru Brașov – Comarnic nu vor fi supravegheate meticulos 

de Uniunea Europeană, deci domnul Șova și prietenii lui avocați pot fura oricând și oricât.  

Despre finalizarea Autostrăzii “Transilvania” are rost să mai amintim? Probabil la ora asta ministrul 

Dan Șova încă este în negocieri cu Mama Omida să găsească contractul Bechtel pe care îl tot caută 

de doi ani. 

În concluzie, programul pentru autostrăzi prezentat de ”primul mincinos al țării”, Victor Viorel 

Ponta, nu este altceva decât o ”joacă cu liniuțele pe hârtie”, ”o mâzgălitură pe hartă” menită să 

amăgească baronii USL care au venit de atâtea ori la București să-i ceară premierului Ponta 

favoruri personale. Liniuțele pe care premierul Victor Viorel Ponta le-a trasat și pe care le prezintă 

ca program prioritar de autostrăzi nu leagă România de Uniunea Europeană, nu creează o 

perspectivă astfel încât România să aibă un traseu european care să o străbată și să ducă traficul la 

Marea Neagră, ci sunt doar motive de a păcăli electoratul și vreun baron local orgolios, precum și 

o pușculiță de bani numai bună pentru “șmecheriile avocațești” ale lui Șova și Ponta.   

 

Minciună: Absorbţia accelerată a fondurilor europene disponibile pentru proiectele cuprinse în 

programarea 2007-2013 şi pregătirea portofoliului de proiecte, concomitent cu îmbunătăţirea 

procedurilor, pentru perioada de programare 2014-2020. 

Adevăr: Un singur proiect, respectiv Sebeş – Turda, a fost licitat în „glorioasa” guvernare USL. 

Aceasta este „absorbţia accelerată” a fondurilor UE visată de USL. Un singur proiect. Cu toate 

acestea, Guvernul Ponta se laudă cu rata de absorbţie a fondurilor europene. Cu un singur proiect 

nou licitat, de unde a crescut această rată? A crescut din decontarea lucrărilor demarate în 2011, 

nici acelea terminate la termen. Din 434 de kilometri de autostradă lăsaţi în şantier în 2011, au 

reuşit, cu mari întârzieri, să finalizeze 70. 

Cât despre „pregătirea portofoliului de proiecte” pentru 2014 – 2020, nu mai este un secret 

pentru nimeni faptul că Acordul de Parteneriat trimis de Guvernul Ponta la Bruxelles nu este decât 

un document copy – paste. Experţii Comisiei Europene au transmis autorităţilor române că prima 

versiune a Acordului de Parteneriat (AP) pentru utilizarea fondurilor comunitare în perioada 2014-

2020 este lipsită de viziune strategică, prea vagă şi nu dovedeşte că lecţia dată de eşecul cheltuirii 

banilor UE este valorificată. Desigur, o variantă finală ar fi trebuit trimisă în luna februarie, dar 

guvernanţii noştri au fost prea ocupaţi cu luptele interne şi cu un nou Guvern. 

 

Minciună: Îmbunătăţirea cadrului legislativ în vederea atragerii investiţiilor străine directe şi a 

implementării unor structuri de finanţare a proiectelor conform celor mai bune practici în 

domeniu la nivel european şi global, inclusiv prin modernizarea şi unificarea legislaţiei privind 

achiziţiile publice/concesiunilor/parteneriatului public – privat şi promovarea eficienţei. 
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Adevăr: O lege a parteneriatului public – privat pentru care „s-a muncit” un an de zile, o lege pe 

gustul lui Dan Șova, ministrul “micilor proiecte”, o lege care oferă puteri supreme 

departamentului condus de acest ministru incompetent şi asigură cale liberă rezilierilor şi 

atribuirilor fără licitaţii. Aşa cum îi place ministrului-avocat. Practic, Guvernul va putea inlocui, din 

proprie inițiativă sau la cererea finanțatorilor, firma angajată într-un proiect de parteneriat public-

privat (PPP) și care nu își respectă obligațiile contractuale sau față de finanțatori, fără însă să 

inițieze o nouă procedură de atribuire, cu licitație sau cerere de oferte. O lege pe gustul lui Victor 

Viorel Ponta, lipsită de transparență și duplicitară. 

 

Minciună: Revizuirea modelelor de documentație de atribuire a proiectelor de investiţii majore 

şi a modelelor de contracte de execuţie prin adoptarea standardelor internaţionale utilizate în 

domeniu la specificul cadrului normativ naţional. 

Adevăr: „Revizuirea” marca USL a însemnat bătaie de joc pentru banul public. Au fost călcate în 

picioare toate standardele de cost implementate în 2011, de la cele privind deszăpezirile, până la 

standardele privind construcţia de autostrăzi, drumuri naţionale sau reabilitare de cale ferată. Tot 

„revizuite” au fost şi contractele cu avocaţii. Dacă în 2011, prin noua Legea a Exproprierilor, s-au 

făcut economii de 420 de milioane de lei, Dan Șova s-a preocupat cu contractele de milioane de 

euro pentru casele de avocatură ale prietenilor și rudelor sale. „Revizuirea” marca USL a mai 

însemnat şi renunţarea la clauza care prevedea ca niciun contract de infrastructură să nu fie 

adiţionat cu mai mult de 10 % din valoarea totală a lucrărilor. 

Aici nu putem să nu amintim unul dintre “marile proiecte” ale ministrului Dan Șova, care a făcut 

bilanțul zăpezii curățate: 2,26 milioane de tone de zăpadă în 3 zile. Compania națională de 

autostrăzi și drumuri naționale din România a estimat că pentru deszăpeziri în perioada 2013-2015 

se vor plăti 765 de milioane de lei fără TVA (aproximativ 170 de milioane de euro). O parte din 

contracte au fost atribuite însă prin procedura de negociere fără anunț, motivația autorităților 

fiind urgența situației, dar această procedură a fost aleasă pentru că toate celelalte au fost 

tărăgănate. O altă mare problemă a contractelor de deszăpezire este că multe au fost acordate 

unor firme apropiate de unii politicieni ca Liviu Dragnea și Cătălin Voicu. Din nou ne confruntăm cu 

o dedicație a contractelor de deszăpezire, iar acest lucru a dus la blocarea multor secțiuni de 

drumuri și autostrăzi, pe perioada unui COD ROȘU tras de păr. 

 

Minciună: Linie de cale ferată de mare viteză pe Coridorul IV Pan european (Arad – Timisoara – 

Caransebeş – Drobeta Turnu Severin – Craiova – Calafat/Bucureşti), Reabilitarea liniei de cale 

ferată de pe Coridorul IV Pan-european Braşov – Simeria, Reabilitarea liniei de cale ferată de pe 

Coridorul IV Pan-european Frontieră – Curtici – Simeria. 

Adevăr: Timp de doi ani, la CFR SA nu s-a întâmplat nimic. Abia în acest an s-a lansat licitaţia 

pentru reabilitarea a 60,6 kilometri de cale ferată, pe traseul Ilteu (localitate situată în Arad, la 

graniţa cu judeţul Hunedoara) - Simeria (Hunedoara), cu fabuloasa sumă de 1,2 miliarde de euro. 

În  2012 acest tronson se afla în pregătire și făcea parte dintr-o secţiune de 144 de kilometri, cu un 

cost de 2 miliarde de euro. Cum doi ani nu s-a făcut nimic, în acest moment suntem nevoiţi să 

introducem tronsonul de cale ferată şi pe finanţare POST 2014-2020. Desigur, în 2012, acelaşi 

tronson km 614 – Gurasada; Gurasada – Simeria era inclus pe finanţare POST 2007-2013, aşa cum 

este normal. Şi uite aşa pierdem miliarde de euro şi pentru CFR.   
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Minciună: Extinderea digului de larg în Portul Constanţa, Canalul Dunăre - Bucureşti (parteneriat 

public - privat), Reabilitarea infrastructurii pe canalul Dunăre – Marea Neagră. 

Adevăr: Cu doar câteva luni înainte de a se pierde finanţarea europeană, oficialii Ministerului 

Transporturilor au semnat, pe 1 februarie 2013, contractul pentru extinderea digului de larg din 

Portul Constanţa. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial în Transport 

2007-2013, în proporţie de 85% din sumele eligibile, restul provenind de la bugetul statului. 

Proiectul a fost, desigur, pregătit încă din 2011, dar cine să mai şi muncească în Guvernul USL? Au 

avut nevoie de doi ani ca să semneze un proiect pregătit deja din 2011. 

USL „visa” şi un parteneriat public – privat pentru Canalul Dunăre – Bucureşti sau la Reabilitarea 

infrastructurii pe canalul Dunăre – Marea Neagră.   

În 2011 ministrul Anca Boagiu a lansat Strategia UE pentru Regiunea Dunării. Acest proiect 

beneficiază de o finanţare generoasă de circa 100 de miliarde de euro. Practic, prin Coordonarea 

axei căi navigabile la nivel european pe Strategia Dunării, ministrul PDL a dezvoltat proiecte de 3 

miliarde de euro.  

Ce a făcut USL? Nimic! A promis şi a minţit. 

 

Minciună: Relansarea activităţii societăţii feroviare româneşti de marfă prin management 

profesionist, orientat pe obţinerea de profit şi valorificarea la maximum a potenţialului acestei 

companii şi, abia după atingerea unui anumit nivel de creștere economică, vinderea unui pachet 

minoritar de acţiuni. 

Adevăr: Premierul Victor Ponta a fost direct implicat în procesul de privatizare a companiei CFR 

Marfă, fiind la un moment dat și ministru interimar la Transporturi. Procesul de privatizare a fost 

în mod clar viciat încă de la început, când Ponta a șters datoriile companiei prin convertirea 

acestora în acțiuni ale statului după depunerea ofertelor de privatizare și după ce câțiva investitori 

strategici se retrăseseră. Altfel spus, Ponta a schimbat datele privatizării în timpul derulării 

procesului, adica a schimbat regulile jocului în timpul jocului. 

Circul făcut de Victor Ponta, care a încercat să paseze decizia la CSAT, deși Guvernul este singurul 

în măsură să hotărască modul concret de privatizare a unei companii de stat, va avea, din păcate, 

și o nota de plată. Și, cu siguranță, Ponta o va pune în carca tuturor românilor, care vor plăti 

pentru lașitatea lui și pentru intervenția lui în procesul de privatizare. Ponta va trebui să răspundă 

la această întrebare: de ce nu a vrut ca CFR Marfă să aibă parte de un proces de privatizare corect, 

transparent și cu beneficii pentru stat, adică pentru noi toți? 

  

Minciună: Asigurarea unui transport aerian performant și accesibil, respectând standardele, 

reglementările aplicabile și cerinţele de siguranţă și securitate. 

Adevăr: Din nefericire, a fost nevoie de un accident aviatic ca să ne dăm seama că nu se respectă 

cerințele de siguranță și securitate. Și cu toții am fost suprinși că victimele nu au putut fi 

localizate, că nu au fost salvate decât după peste 5 ore de la prăbușirea avionului, că datele 

instituțiilor statului se contraziceau iar miniștrii nu știau cum să-și făcă datoria sau erau pe la 

chefuri de partid. Mai grav este că, folosindu-se până și de imaginea acestui tragic accident, 

premierul Ponta a ales să se războiască cu președintele României pe teme politice inventate, 

precum și, mai grav, să atenteze la integritatea unui serviciu de informații speciale al unui stat 
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NATO, doar pentru a onora promisiuni economice făcute unor firme private susceptibile de 

spionaj în alte țări. 

 

 

Minciunile USL privind utilizarea fondurilor europene 
 

Minciună: „Rata de absorbție a fondurilor europene va fi de 50% în 2013” 

Adevăr: Ministrul Teodorovici s-a angajat la începutul anului 2013 că rata de absorbție va ajunge 

la 50%. Conform datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, la 31 decembrie 

plățile rambursate de către Comisia Europeană ajunseseră la 5 miliarde de euro, adică 26,5%. 

Într-adevăr, în declarațiile de cheltuieli transmise Comisiei, rata de absorbție în viziunea domnului 

Teodorovici erau la 33,5%, însă aceștia sunt bani utilizați de la bugetul de stat până la momentul 

rambursării de către Bruxelles. 

Cea mai mare parte a celor 5 miliarde rambursați de Comisia Europeană se datorează 

contractelor și plăților deja efectuate în perioada Guvernării PDL. La sfârșitul lui mai 2012, plățile 

către beneficiari care urmau apoi a fi transmise spre rambursare la Bruxelles erau de 4 miliarde de 

euro!   

La sfârșitul anului 2013, când trebuia să fi avut contracte semnate pentru toată suma alocată 

României din bugetul UE 2007-2013, avem însă Programe Operaționale care au de semnat 

contractele de finanțare pentru mai bine de jumătate din bani: la POSCCE sunt 2 miliarde de euro 

fără contracte semnate, la POST 3,3 miliarde euro, la POSDRU 500 de milioane de euro.   

Însuși ministrul Teodorovici își asuma că la sfârșitul anului 2015, când se încheie perioada de 

cheltuire a banilor europeni alocați pentru 2007-2013, România va avea o rată de absorbție de 

maxim 80%, adică o pierdere de aproape 4 miliarde de euro.  

La începutul anului, Comisia Europeană a transmis un avertisment foarte grav că România riscă să 

piardă din fondurile alocate pentru perioada 2007-2013: „Ministerul Fondurilor Europene trebuie 

să facă  un sistem de monitorizare pentru proiectele majore, pe criterii clare, pentru a evita 

acumularea de întârzieri în continuare. V-aș încuraja să căutați mai multă transparență între 

beneficiari și autoritățile de management, precum și o comunicare clară față de DG REGIO, astfel 

încât să putem oferi feedback și asistență adecvate, la nevoie”. Soluția domnului Teodorovici că va 

cheltui fondurile europene pentru proiecte deja începute sau finalizate demonstrează o dată în 

plus că pentru USL fondurile europene sunt un fel de pușculiță de partid. Câte din aceste proiecte 

deja începute vor fi în județele controlate de Oprișan, Dragnea sau Nicușor Constantinescu? Câte 

din aceste proiecte sunt derulate de firmele baronilor locali? 

 

Minciună: „USL are un plan pentru utilizarea banilor europeni alocați pentru perioada 2014-

2020”  

Adevăr: Pentru perioada următoare de programare, România va avea la dispoziție aproximativ 

39,9 miliarde de euro, fonduri europene, dintre care 21,8 miliarde de euro fonduri structurale și 

de coeziune. Pentru cheltuirea acestor bani, România trebuie să semneze cu Comisia Europeană 

un Acord de Parteneriat care stabilește prioritățile la finanțare.  

Guvernul USL a transmis prima versiune a Acordului în primăvara anului trecut, Comisia 

răspunzând printr-un document foarte critic: „Copy/paste după CSR-uri (Country Specific 
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Recommendations), neancorat în analiza tematică”; „Nicio lecție învățată din implementarea 

programelor 2007-2013, pentru multe sectoare”; „În general, capitolele par să fi fost construite 

prin compilarea unor surse diverse de informații și declarații slab fundamentate, fără consistență 

sau reflecție strategică. Accentul este pus în principal asupra decalajelor și nevoilor (nu 

întotdeauna justificate și convingătoare), mai degrabă decât pe potențialul de creștere”.  

Oficial, România a transmis prima versiune a Acordului în octombrie 2013. Ministrul 

Teodorovici declara în decembrie că au fost primite comentarii, dar în ianuarie va fi prezentată o 

formă îmbunătățită. Același ministru declara că Programele Operaționale vor fi publicate spre 

consultare publică în decembrie 2013, iar primele apeluri de proiecte vor putea fi lansate în prima 

jumătate a anului 2014, chiar dacă nu vom avea aprobările de la Comisie.  

Deși PDL a cerut imperativ ca acest document cadru pentru absorbția fondurilor europene pentru 

7 ani de zile să fie produsul unui acord între toate forțele politice, Ponta și Teodorovici au trimis 

„de capul lor” la Bruxelles aproape 200 de pagini lipsite de conținut, viziune, aplicabilitate. Acest 

document asumat de guvern și respins acum de Comisie este doar o sumă de copy-paste-uri și 

cifre scoase „din burtă”. Actualul guvern nu face altceva decât să repete experiența traumatizantă 

a precedentei guvernări PSD-PNL din perioada 2007-2008, când nu au fost în stare să pregătească 

sistemul de absorbție a fondurilor europene și când mai multe autorități de management nu au 

fost acreditate.  

Documentul Comisiei Europene afirmă că se menține o rezervă generală, adică nu sunt câteva 

critici pe ici pe colo, așa cum încearcă să ne convingă ministrul Teodorovici. Tot documentul, cap-

coadă, este prost. Nu avem probleme, nu avem obiective, nu avem rezultate estimate. Mai 

rămâne să le spunem celor de la Bruxelles că, la o adică, nici nu mai avem nevoie de fondurile lor. 

În februarie 2014, Guvernul USL a publicat o nouă versiune a acestui document, însă acesta 

rămâne tot o ciornă fără viziune generală, fără indicatori de rezultat. Care sunt principalele 

priorități de finanțare în acord cu nevoile sectoriale ale României ? Cum se conectează sursele de 

finanțare pentru IMM-uri și care este trasabilitatea  acestora, astfel încât să existe indicatori 

calitativi reali pentru acest segment ? 

 Avem din nou un document stufos din care jumătate este dedicat unei ample descrieri a situației 

actuale și doar 20 de pagini din 200 descriu ce vrem să facem cu aceste fonduri europene. 

Documentul ar putea fi supranumit „dosarul x” întrucât avem în continuare exprimări de tipul 

„alocarea x%”(p.90) și „figura X” (p.144). 

Ministrul Teodorovici și premierul Ponta, în ciuda fanfaronadei pe care o afișează, nu au habar ce 

să facă prin fonduri europene pentru România. Singura lor preocupare este să mai sifoneze niște 

bani către baronii locali. Așa se explică și celebra replică „l-ați uitat pe sport”, un ordin al baronilor 

locali către Victor Ponta transmis de acesta ministrului Teodorovici. Așa se explică însă și problema 

arzătoare identificată în materie de infrastructură: „lipsa șoselelor de centură în majoritatea 

orașelor mici și satelor” (p.58)! Deci nu ne trebuie autostrăzi, căi ferate, ne trebuie șosele de 

centură la sate! Din seria ”chelului tichie de mărgăritar îi mai lipsește”.  

Documentul stufos face intens referire la modelul polonez (vezi p.142) susținând că a fost inspirat 

și este similar. Unde este similaritatea atât timp cât în perioada 2007 -2013 Polonia a alocat 25% 

din fonduri direct către regiuni prin Programe Operaționale specifice, iar pentru 2014-2020 

alocarea va fi de aproximativ 45%?   
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 În 2007 – 2013, Polonia a avut un program special pentru regiunea cea mai puțin 

dezvoltată pentru a reduce decalajele din interior, iar acum va avea un program special 

pentru regiunea care se apropie cel mai mult de media UE. Nu am văzut în propunerile 

ministrului Teodorovici programe speciale pentru Moldova, Oltenia sau pentru 

București-Ilfov.  

 Dacă tot urmau modelul polonez, ar fi trebuit să aibă deja în consultare și programele 

operaționale. Guvernul Poloniei a aprobat pe 8 ianuarie atât Acordul de Parteneriat, 

cât și 6 din programele operaționale. În Polonia consultarea publică a început din iulie 

2013, ministrul Teodorovici abia la în noiembrie organiza focus-grupuri și chestionare 

online. 

Criticile aduse de Comisia Europeană nu sunt nici acum luate în considerare. Ni se reproșa că 

avem priorități prea larg definite, că nu avem o orientare spre rezultat. Să citim ce rezultate vom 

avea în ceea ce privește competitivitatea și stimularea IMM-urilor:   

„Dezvoltarea durabilă  a economiei românești, reflectată  în creșterea activității economice 

informale și a ocupării forței de muncă  în toate regiunile mai puțin dezvoltate din România; un 

procent mai mare de ocupare a forței de muncă  în sectoarele competitive din industrie și în 

sectoarele de servicii cu valoare adăugată  mai mare; o contribuție mai mare la creștere și 

ocuparea forței de muncă  din partea IMM‐urilor; dezvoltarea comerțului internațional; 

îmbunătățirea sustenabilității mediului în sectorul afacerilor.” 

Sau pentru combaterea șomajului: 

„Activitate economică  sporită şi un grad mai mare de ocupare a forţei de muncă, în special 

în regiunile mai puțin dezvoltate ale României și în zonele rurale”. 

Nici în ceea ce privește criticile referitoare la structura instituțională, cea prin care domnul 

Dragnea se ocupă și de agricultură, iar infrastructura de transport era împărțită politic între PSD și 

PNL, noul Acord nu reușește să vină cu o explicație coerentă și nici măcar nu există o preocupare 

în acest sens. Există în schimb o preocupare pentru noi sisteme informatice, urmând a fi 

dezvoltate 3 noi astfel de sisteme, deși avem deja 6! 

Masterplanul pentru transport, domeniul pentru care se vor aloca cele mai multe fonduri, este în 

continuare nefinalizat, așa că în Acord avem o descriere sumară a situației actuale și o propunere 

de a finanța infrastructura urbană de pe rețeaua TEN-T, în loc de infrastructura rutieră! 

 

Concluzia este clară: România nu va absorbi anul acesta niciun euro din cele 40 de miliarde care 

ne revin prin bugetul pentru 2014-2020. 

 

Minciunile USL în domeniul Muncii şi protecţiei sociale 
 

Românii au testat pe pielea lor ce înseamnă o guvernare care nu este capabilă să împingă ţara spre 

un model social bazat pe eficienţă şi productivitate a muncii, fundamentat pe principiul flexibilității 

și securităţii, care să pregătească România pentru imperativele evoluţiilor demografice şi socio-

economice din următoarele decenii. În schimb, Guvernarea USL a prelungit agonia, a oprit 
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reformele şi a întors România în urmă, spre un model de ineficienţă în care sărăcia se împarte la 

cei mulţi, iar avuţia ţării se distribuie la cei puţini şi privilegiaţi. 

Guvernul USL, sub oblăduirea ministrului Mariana Câmpeanu care altădată plângea pe umerii 

săracilor, a tăiat peste 1,6 miliarde de lei din bugetul pentru protecţie socială. Este pe primul loc 

între toate ministerele la tăieri bugetare, un etalon al imposturii USL-iste.  Aceste tăieri vin în 

contextul în care Ministerul Muncii a refuzat creşterea alocaţiilor pentru copii, a demonstrat că nu 

este capabil să rezolve problema indemnizaţiilor pentru asistenţii persoanelor cu handicap,  

tichetele de masă, tichetele cadou, sporurile şi alte bonusuri și în anul 2014, iar punctul de pensie 

nu ajunge nici în acest an la 45% din salariul mediu brut. 

 

Minciună: Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale. 

Adevăr: Măsura nu este prevăzută clar nici pentru anul 2014.  

PDL a depus în primăvara lui 2013 un proiect prin care am cerut diminuarea CAS cu 5 puncte 

procentuale de la 1 ianuarie 2014. Din păcate, ministrul Câmpeanu nu a fost capabil 21 de luni de 

zile de mandat să promoveze o asemenea măsură. 

 

Minciună: „Indexăm pensiile cu rata inflației, conform prevederilor legii”.  

Adevăr: Pensiile nu se indexează integral, conform legii. 

Guvernul Ponta a tăiat din indexarea care revenea legal pensionarilor din sistemul public de pensii, 

așa cum o spune ferm şi răspicat chiar Consiliul Fiscal. Concret, deşi punctul de pensie trebuia 

majorat conform Legii 263/2010 cu minim 5% (4,1% cât este rata inflaţiei medii proiectate pentru 

2013 + 0,9% cât este jumătate din creşterea reală a salariului mediu proiectată pentru 2013), 

guvernul Ponta acordă doar o indexare de 3,75% a punctului de pensie. Această tăiere a unui 

drept legal deschide calea unor noi procese în justiţie, sau chiar a unor speţe la CCR, care, în 

eventualitatea unor decizii favorabile pensionarilor, ar greva substanţial asupra bugetului 

sistemului de pensii. De altfel, decizia CCR de anul trecut a statuat că Ordonanţa 1 promovată de 

ministrul Câmpeanu este neconstituţională, determinând un adevărat haos în recalcularea unor 

pensii conform indicelui de corecţie din Legea 263 din 2010.  

Cireaşa de pe tort: în 22 de luni de ședere în Guvern, ministrul USL Câmpeanu nu a fost în stare să 

promoveze proiectul de lege privind pensiile ocupaţionale, deşi îl avea gata pregătit la preluarea 

mandatului. 

 

Minciună: Creșterea alocațiilor pentru copii. 

Adevăr: Îngheţarea nivelului alocaţiilor la valoarea din 2008. 

În anul 2013, ministrul Câmpeanu a respins mai multe iniţiative parlamentare prin care se majorau 

alocaţiile pentru copii, inclusiv cea depusă de PDL. Majorarea sumelor acordate drept alocații 

pentru copii este una dintre politicile necesare pentru a încuraja natalitatea, în condițiile în care 

nivelul actual este unul din cele mai scăzute din Europa. Proiectul ținea cont de realitățile 

economice și susţinea majorarea alocației pentru copiii până la 2 ani la 300 de lei, a celei pentru 

copiii între 2 și 18 ani la 75 de lei, iar suma lunară pentru copiii cu dizabilități urma să ajungă la 150 

de lei. Doamna ministru Câmpeanu s-a aflat într-o permanentă confuzie cu privire la această 

problemă. În timp ce în campania electorală din 2012 și în primăvara lui 2013 ne ducea cu 

zăhărelul afirmând că acestea vor fi mărite, brusc, în septembrie, s-a răzgândit, afirmând „clar nu 
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susţin această propunere, pentru că nu există fonduri”. Guvernul USL, prin punctul de vedere 

transmis Parlamentului, informează că nu poate susține acest proiect pentru că ar fi o cheltuială 

suplimentară de 151,45 milioane de lei pentru o lună. În același timp, numai în anul 2013 bugetul 

Ministerului Muncii a cedat la rectificări 1,6 miliarde de lei.  

 

Minciună: „Investim în tineri – investim în viitorul României”. 

Adevăr: Dispreț pentru tineri. 

 Ca și restul Europei, Romania se confruntă cu o gravă problemă în ceea ce privește șomajul în 

rândul tinerilor, care ar putea ajunge la o valoare alarmantă de 25%, din cauza numărului mare de 

absolvenţi care nu au promovat examenul de bacalaureat şi care solicită ajutor de şomaj. Un tânăr 

din trei din mediul rural abandonează şcoala, aproape unul din 3 şomeri are între 15 şi 24 de ani şi 

peste o treime dintre tinerii care lucrează sunt de fapt lucrători familiali neremuneraţi.  

României îi revin 400 de milioane de euro din fonduri europene în perioada 2014-2015, bani ce 

pot fi alocaţi pentru acţiuni destinate atât persoanelor din mediul rural, cât şi tinerilor din mediul 

urban. Pentru accesarea acestor fonduri, guvernul român ar fi trebuit să prezinte Comisiei 

Europene până în decembrie 2013 un Plan Național corespunzător privind utilizarea acestor bani, 

accentul fiind pus pe  dezvoltarea de proiecte de ucenicie şi formare profesională a tinerilor la 

locul de muncă. Însă: 

 Ministrul Câmpeanu nu a prezentat public nicio formă a documentului de implementare ce 

trebuie trimis la Bruxelles şi suntem astfel în pericol să pierdem 400 de milioane de euro în 

următorii 2 ani! 

 Guvernul Ponta nu promovează nici prin bugetul 2014 vreo măsură de stimulare a ocupării 

tinerilor.  

 Legea uceniciei a fost întârziată. Deși unul din obiectivele Guvernului afirmate în justificarea 

proiectului este reînnoirea eforturilor de a readuce într-un sistem de formare pe cei care au 

părăsit școala timpuriu, prin modificarea legii o persoană ajunsă la 35-40 de ani, care are deja 

o pregătire profesională, poate încheia un contract de ucenicie. 

 

Minciună: „Sprijin pentru cei în nevoie”. 

Adevăr: Haos în plata obligaţiilor pentru persoanele cu handicap şi pentru însoţitorii acestora și 

jignirea repetată a femeilor. 

 În 2013, Ministerul Muncii a arătat o regretabilă probă de dispreţ faţă de persoanele cu 

dizabilităţi, întârziind nepermis luni de zile plata indemnizaţiilor pentru aceştia, dar şi a 

salariilor asistenţilor sociali care au grijă de aceste persoane.  

 USL a introdus o noua taxa pe viața activă a femeilor prin creșterea vârstei de pensionare la 

femei de la 63 de ani la 65 de ani. Dublul limbaj al doamnei ministru Câmpeanu devenea 

evident. În opoziție fiind, Câmpeanu era o înverșunată opozantă a reformei sistemului public 

de pensii și a egalizării vârstei de pensionare între femei și bărbați. După ce a ajuns la putere, 

Câmpeanu a propus o vârstă tot mai înaintată pentru pensionarea femeii: 65 de ani în loc de 

63 de ani, așa cum a fost adoptată legea în timpul guvernului PDL. I se taie astfel femeii dreptul 

de a alege ce vrea să facă cu viața sa activă. Se taie bonificația de 0,5% pe lună din punctul de 

pensie femeilor care aleg să lucreze între 63 și 65 de ani, bonificație care se acorda conform 

legii PDL în vigoare. Sunt direct afectate femeile născute după anul 1970. Doar şi pentru 
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declaraţia sfidătoare şi aberantă conform căreia femeile ar putea fi ajutate dacă li s-ar asigura 

alimente semipreparate astfel încât să nu mai gătească, ministrul Câmpeanu trebuia să îşi dea 

demisia de onoare! Nu a făcut-o. 

 

Minciună: „Modernizăm și reformăm sistemul asistenței sociale”. 

Adevăr: Sistemul de furnizare a serviciilor sociale va fi pus pe butuci. 

Guvernul USL dorește să forțeze intrarea în vigoare, fără consultarea partenerilor sociali afectați, a 

unei legi privind subvenționarea serviciilor sociale care poate afecta grav persoanele cu nevoi 

speciale. Proiectul demonstrează lipsa de interes a guvernanților faţă de dezvoltarea serviciilor 

sociale, dar şi lipsa de înţelegere asupra rolului jucat de serviciile sociale oferite de ONG-uri. De 

exemplu, proiectul:  

 Elimină de la finanțarea de la bugetul de stat furnizorii de servicii sociale în mediul urban. 

Urmarea? Cei peste 20.000 de beneficiari direcţi ai subvenţionării - în special vârstnici, copii şi 

persoane cu dizabilităţi - vor rămâne pe drumuri.  

 Prevede că de la bugetul local se poate acorda o subvenție de până la 50% din costul 

standard/beneficiar/tip de serviciu social stabilit conform legii, deși realitatea demonstrează că 

acest nivel trebuie să fie de minim 60%, pentru ca furnizorii de servicii sociale să își poată 

derula normal activitatea.  

 Permite subvenționarea doar pentru primii 3 ani a serviciilor sociale nou înfiinţate în 

comunităţile în care aceste servicii nu există. Astfel,  USL promovează un proiect de lege ale 

cărui efecte se vor vedea peste trei ani, când ONG-urile care vor înfiinţa servicii noi vor fi 

nevoite să le abandoneze, pentru că nu va mai exista posibilitatea susţinerii lor. Acordarea de 

subvenții asociațiilor non-guvernamentale doar pe o perioadă de trei ani de la înființare este 

lipsită de temei, având în vedere faptul că ONG-urile nu sunt gândite ca afaceri, astfel încât să 

obțină profit după o anumită perioadă de timp.  

 

Minciună: „Trebuie să facem o lege a salarizării mult mai credibilă pentru anul 2013”. 

Adevăr: Abandonarea legii salarizării unitare. 

Guvernele Ponta au abandonat orice reformă în domeniul salarizării unitare, preferând să menţină 

un statu-quo pe care însă nu ştiu cât îl vor mai putea ţine în frâu. Atât timp cât există încă bugetari 

care câştigă zeci de mii de lei pe lună, în timp ce majoritatea bugetarilor abia câştigă 1000 lei, 

pacea socială nu poate fi asigurată. Legea din 2010 aducea o grilă care avea un raport între 

salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât 

era în 2008. De asemenea, noua lege aducea simplificarea sistemului de salarizare prin 

desfiinţarea treptelor de salarizare în cazul funcţionarilor publici. Termenul pentru intrarea în 

vigoare integrală a acestei legi a fost stabilit pentru 2015, în funcţie de evoluţiile economice, iar 

până în 2015 trebuiau emise anual legi privind modul de aplicare a Legii Cadru. Din cauza 

ministrului Câmpeanu, această lege nu va putea fi aplicată în 2015, deşi aceste termene erau 

convenite cu FMI şi Comisia Europeană. 
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Minciunile USL privind Tinerii 
 

Minciună: O strategie care să prioritizeze și să răspundă nevoilor  tinerilor cu soluții concrete pe 

termen lung 

Adevăr: În 2013, Guvernul a demarat, prin Ministerul Tineretului și Sportului, Strategia 

Naţională în domeniul tineretului 2014-2020. A fost redactat un document ambiguu în care se 

descriu sub forma de colaj o mulțime de probleme ale tinerilor, dar fără a fi enunțate obiective, 

direcții de acțiune prioritizate sau responsabilități clare ale instițiilor implicate.  

Deşi strategia pretinde că acoperă o plajă variată de probleme ale tinerilor, aceasta suferă în 

punctele esențiale prin: 

 generalizarea tuturor punctelor până la ambiguitate; 

 193 de direcţii de acţiune, o cifră mult prea mare pentru a asigura eficiența unei strategii; 

 niciuna din cele 193 de direcţii de acţiune nu prezintă o soluţie clară şi coerentă pentru a 

rezolva problemele tinerilor; 

 nu există nicio raportate la Legea Educaţiei sau la alte legi care privesc în mod direct tinerii; 

de altfel singură raportare la o lege se referă la Legea Voluntariatului, ignorând astfel toate 

celelalte norme de interes pentru tineri; 

 obiectivele nu sunt însoţite de perspectiva unui rezultat cuantificabil; 

 perioada de 6 ani enunțată este mult prea mare în contextul unei economii instabile şi al 

unui viitor nesigur din această perspectivă; este necesară şi o strategie pe termen mediu şi 

scurt pentru rezolvarea problemelor urgente ce nu pot aştepta 6 ani; 

 se pune accent pe ceea ce se doreşte să se obţină în viitor şi nu pe mijloacele prin care se 

pot atinge aceste obiective; 

 copy-paste: se repetă obiective din 2005 şi 2008, multe dintre ele iniţiate de către PDL (ex: 

stimularea financiară a întreprinzătorilor pentru a angaja tineri);  

 lipsa caracterului practic al sistemului de învăţământ este abordată superficial; 

 lipsa unui plan concret şi coerent pentru rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor, 

accentul fiind pus mai degrabă pe facilitarea angajării tinerilor români în străinătate decât 

pe crearea unui mediu propice angajării în interiorul ţării; 

 nu se menţionează nimic despre atragerea de fonduri europene, deși tinerii sunt cei care 

au cel mai mare potenţial pentru a accesa astfel de fonduri; nu există nicio direcţie de 

acţiune printre cele 193 care să îi sprijine pe tineri în acest sens; 

 

În ceea ce priveşte perspectiva implementării acestei strategii, pot fi remarcați o serie de factori ce 

reprezintă ameninţări pentru atingerea scopul declarat: 

 generalitatea obiectivelor poate duce la imposibilitatea cuantificării rezultatelor; 

 multitudinea direcţiilor de acţiune va face imposibilă operaționalizarea, chiar şi în 6 ani; 

 bugetul necesar pentru a îndeplini chiar şi doar o parte din aceste obiective ar putea depăşi 

cu mult posibilităţile de care dispune Ministerul Tineretului şi Sportului; 

 faptul  că lipsesc măsurile concrete şi  direcţiile de acţiune care să urmărească un rezultat 

cuantificabil poate duce la eşecul majorității obiectivelor; 
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 Ministerul Tineretului şi Sportului se pregătește să nu îşi asume eşecul, tocmai datorită 

faptului că obiectivele nu sunt cuantificabile, deci nu se poate spune concret dacă un 

obiectiv a fost îndeplinit sau nu; 

 

Obiectivele acestei strategii ignoră situaţia dificilă în care se afla România şi nu sunt nici pe 

departe adaptate la realitatea economică şi socială actuală. 

 

Minciună: Realizarea unui Plan National de punere în practică a Programului european  

„Garanția pentru Tineri" până în decembrie 2013. 

Adevăr: Depășirea termenului limită de transmitere a Planului Național către Comisia Europeană 

și alocarea a 38 milioane lei pentru două proiecte pilot finanțate prin POSDRU de tip „garanția 

pentru tineri”, cu un grup țintă de 5052 persoane. 

La nivel european, Programul „Garanția pentru Tineri” (2014-2016) a apărut ca urmare a creșterii 

galopante a numărului de șomerii tineri în statele  membre. În luna septembrie 2013, un numar de 

5,584.000 tineri sub 25 ani din 28 state membre erau șomeri, cu o rata medie a șomajului tinerilor 

de 23,5% comparativ cu 23,1% în septembrie 2012 și aprox. 20% în 2009, conform Eurostat. 

În România, tendința de creștere galopantă a ratei șomajului în rândul tinerilor se menține. Rata 

medie a șomajului tinerilor până în 25 ani din țara noastră era de 24,3% în septembrie 2013 

comparativ cu 23,2% în iunie 2013 și 22,4% în septembrie 2012, conform  INS.    

Programul se adresează inițial tinerilor cu vârste cuprinse între 18-30 ani, absolvenți ai unei forme 

de învațământ, care timp de 4 luni dupa absolvire nu s-au angajat și nu urmează cursuri de 

formare profesională. Măsurile propuse sunt în sfera celor două direcții, respectiv de îmbunătățire 

a cunoștiințelor prin cursuri și stimulare a  includerii tinerilor în piața muncii. 

Pentru implementarea programului, România, în calitate de stat membru al UE avea datoria să 

trimită Comisiei Europene spre validare un Plan Național până la finele lunii decembrie 2013. 

Guvernul Ponta nu doar că nu a reușit să se mobilizeze în termenul de transmitere, dar nu a 

prevăzut nici cofinanțare pentru acest program în bugetul pe 2014. 

Public, USL a anunțat că există un draft al Planului Național privind „Garanția pentru Tineri” în 

România încă de anul trecut.  

În realitate, decidenții USL au ales să abandoneze o sursă de finanțare nerambursabilă destinată 

scăderii  șomajului tinerilor din România și implicit creării de locuri de muncă în sistem.  

În 2012, Guvernul PDL a elaborat Planul Național de Stimulare a Ocupării Tinerilor, ce avea drept 

scop găsirea de soluții pentru angajarea tinerilor în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor sau 

pentru încadrarea lor la un curs de formare profesională, la finalul căruia să devină angajabili. 

În schimb, USL a decis să aloce 38 mil. lei prin POSDRU pentru două proiecte pilot cu grup țintă de 

5052 tineri șomeri, dintre care 600 să fie angajate până în 2015. Costul de formare/angajare per 

persoana în aceste proiecte pilot sfideaza orice calcul rațional. 

 

Minciună: Cadru legislativ îmbunătățit și măsuri concrete de stimulare aferente 

antreprenoriatului în  România. 

Adevăr: Indiferența față de comunitățile de antreprenori din România și creșterea artificială a 

numărului surselor de finanțare cu programe naționale de tipul „Femeia Manager”, un program 

cu puțin peste 10 beneficiari în 2013. 
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Cadrul legislativ românesc nu încurajează antreprenoriatul în Romania, iar antreprenoriatul social 

nu este reglementat. 

Programul național „Femeia Manager” a avut în 2013 un buget total de 500.000 lei, un plafon 

max./proiect de 41.500 lei și puțin peste 10 beneficiari.   

Este clar cât de eficient este acest program în condițiile în care numai costurile cu persoanele care 

monitorizează și evaluează propunerile de proiecte și cererile de rambursare din instituția publică 

desemnată sunt mai mari decât alocarea totală de buget pentru programul în sine. 

 

 

Minciunile USL în domeniul Mediu, ape și păduri 
 

Minciună: „Spunem oamenilor numai adevărul” 

Adevăr: În doar câteva luni, Ponta și USL au devenit cei  mai mari susținători ai proiectului Roșia 

Montană promovând o lege neconstituțională în Parlament. Prin acest proiect de lege modificau 

șapte acte normative doar pentru a avantaja o singură companie. Acest lucru a declanșat o serie 

de proteste organizate de reprezentanții societății civile. Ministrul mediului, Rovana Plumb, în 

dispreț față de lege, a afirmat că va continua procedura de evaluare a impactului asupra mediului 

după aprobarea legii în Parlament. După respingerea actului normativ, nimeni din Guvernul Ponta 

nu a explicat care este planul USL pe acest proiect. Suntem îndreptățiți să afirmăm că există 

suspiciuni de corupție chiar la nivelul responsabililor guvernamentali pe acest proiect. 

 

Minciună: „O Românie puternică, prin instituţii moderne şi eficiente” 

Adevăr: În ceea ce privește explorarea și exploatarea gazelor de șist, Ministerul Mediului avea 

obligația să evalueze impactul asupra mediului pentru fiecare perimetru, atât în procesul de 

explorare, cât și în cel de exploatare, conform legislației în vigoare și în conformitate cu 

recomandările Comisiei Europene. Consultarea și participarea publicului în luarea deciziilor de 

eliberare sau respingere a avizelor și acordurilor de mediu este obligatorie. Într-un mod 

netransparent, acordurile de mediu au fost eliberate de guvernul USL, lucru care a declanșat din 

nou demonstrații și tensiuni sociale.  

Guvernul Ponta preferă să facă înțelegeri în spatele ușilor închise pentru aprobări netransparente 

și dă ordin prefecților să îngrădească dreptul cetățenilor de a protesta (vezi cazul de la Pungești). 

Acestea sunt două exemple concrete de acțiune a „celui mai cinstit guvern” - cum îl numea 

premierul Ponta. Este de fapt guvernul cu cei mai mulți miniștri cu probleme de corupție și 

moralitate. 

 

Minciună: „Construim o guvernare axată pe competență”. 

Adevăr: În domeniul capacității administrative, ministrul Plumb a reușit să distrugă toate 

instituțiile din domeniul mediului, astfel: 

 Desființarea agențiilor regionale de protecția mediului. 

 Desființarea comisariatelor regionale ale gărzii de mediu.  

 Prin legea descentralizării a fost propusă desființarea Agenției Naționale de Protecția Mediului 

și transferarea agențiilor județene de protecția mediului în subordinea Consiliilor județene. 

Legea a fost declarata neconstituțională în integralitatea ei. 
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 Ministrul Plumb este direct responsabil de acțiunile de infringement declanșate de Comisia 

Europeana în domeniul rampelor neecologice de deșeuri, în domeniul calității aerului, al 

emisiilor industriale etc. Sancțiunile pe care România riscă să le primească trebuie să atragă 

răspunderea guvernamentală. 

 

Minciună: „Construim o guvernare cu profesioniști” 

Adevăr: Epurarea politică în instituțiile de mediu. 

Doamna ministru Plumb a acționat permanent pentru îndepărtarea specialiștilor din sistem și 

angajarea activiștilor de partid cu carnet PSD și PNL.  

 

Minciună: „Susținem dezvoltarea unei economii competitive” 

Adevăr: Subfinanțarea domeniului pe toate componentele: 

 Alocările pentru lucrările de investiții în scopul prevenirii și diminuării riscului la inundații din 

anul 2014 sunt cu 75% mai mici decât alocările din 2012, iar alocările din 2013 au fost cu 50% 

mai mici decât în anul 2012; 

 Sistemul național de monitorizare a calității aerului funcționează în regim de avarie din cauza 

nealocării banilor de la buget pentru cheltuieli de mentenanță și funcționare. 

 Blocarea activității Administrației Fondului pentru Mediu doar pentru programul Rabla. Nicio 

altă sesiune de proiecte nu a fost lansată de Guvernul USL, din ură față de mediul de afaceri. 

 

Minciunile USL în Cultură 
 

Minciună: „Cultura va deveni un bun public, constitutiv al cetățeniei democratice, deopotrivă 

națională și europeană” 

Adevăr:  

 Bugetul alocat acestui domeniu al identității spirituale naționale, al imaginii și prestigiului 

României în Europa și în lume, a reprezentat mai puțin de 0,2% din totalul alocațiilor 

financiare prevăzute prin bugetul de stat pentru anul 2014. 

 Nu s-a întreprins nimic în domeniul dezvoltării parteneriatului public-privat în domeniul 

industriilor artistice. 

 Modificarea Legii în domeniul dreptului de autor s-a împotmolit. 

 S-au dat avize despre care ministrul culturii însuși a spus că nu este de acord cu ele, deși nu îl 

obliga nimeni să le semneze. 

 

Minciună: „Elaborăm proiectul Codului patrimoniului cultural”. 

Adevăr: Codul Patrimoniului Cultural este, încă, în faza unui proiect; nu s-a început nici un fel de 

dezbatere publică cu specialiștii; în actualul ritm de lucru, Codul ar putea ajunge în dezbatere 

publică, în cel mai bun caz, în 2016. Nu s-a finalizat nimic din clasarea patrimoniul național 

construit și mobil. Clasările făcute în 14 luni echivalează cu cele făcute în două luni, în oricare din 

guvernările anterioare. 
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Minciună: „Instituirea Sistemului Naţional de Educaţie şi Formare în domeniul patrimoniului 

construit”. 

Adevăr: Nu s-a întreprins nimic în domeniul instituirii unui sistem național de educație și 

formare în domeniul patrimoniului; centrul care specializa personalul din instituțiile de cultură a 

fost desființat și comasat, alături de altele, într-un așa-zis Institut național, care nu funcționează, 

deși construcția lui a fost anunțată încă din luna iunie 2013. 

 

Minciună: „Reabilităm centrele istorice pentru promovarea turismului cultural și reabilitarea 

imobilelor care au rol de monument istoric” 

Adevăr: În realitate, în 2013 și 2014, Ministerul Culturii nu a prevăzut nici măcar un leu pentru 

promovarea patrimoniului cultural material înscris pe Lista UNESCO, deși aceasta este o obligație 

asumată de statul român:  

 Proiectul de hotărâre al Guvernului privind constituirea Fondului Patrimoniului Naţional a 

rămas neaprobat. 

 Nu s-a demarat nimic în ceea ce privește rezolvarea situației Cetăților dacice 

 Nu a fost inițiată procedura de înscriere a Ansamblului de la Târgu Jiu pe Lista UNESCO. Mai 

mult, ansamblul s-a degradat, în ultimul timp. 

 Nu s-a început proiectarea unei noi săli de concerte pentru Festivalurile Enescu. Mai mult, în 

2013 s-au tăiat drastic fondurile Festivalului, concursul Enescu fiind anulat. 

 Nu s-a demarat proiectul pentru constituirea colecțiilor Muzeului comunismului. 

 Nu s-a înființat Centrul de Restaurare promis pe lângă Institutul Național al Patrimoniului. 

 Nu s-a inițiat proiectul Repertoriului Național al Monumentelor Istorice, în cooperare cu 

Academia Română. 

 Nu a fost demarat proiectul integrat Centrul istoric al Capitalei; 

 S-au comasat aberant instituții și s-a încercat, la fel de aberant, comasarea altora (Muzeul 

Țăranului cu Muzeul Satului) - aceasta din urmă fiind o inițiativă susținută personal de premier, 

deși nu are nici o competență în domeniul Culturii. 

 

Minciună: „Creștem rata de absorbție a fondurilor europene alocate pentru protejarea 

patrimoniului local, pentru dezvoltarea regională și a turismului” 

Adevăr:  

 Pentru anul 2014, nici măcar nu au fost demarate negocierilor cu Comisia Europeană pentru 

POS: Cultură - Patrimoniu - Educație.  

 S-au redus continuu fondurile instituțiilor din subordine și ale programelor susținute de 

Ministerul Culturii. 

 Nu a fost concretizat programul Patrimoniu în pericol; dimpotrivă, fondurile au scăzut. În 

august 2013, Ministerului Culturii a dat înapoi la bugetul de stat 22 milioane de lei, într-o 

situație de acută criză de finanțe pentru cultură. 

 Nu s-a început proiectarea unei noi săli de concerte pentru Festivalurile Enescu. Mai mult, în 

2013 s-au tăiat drastic fondurile Festivalului, concursul Enescu fiind anulat.  

 Organizarea și desfășurarea unor manifestări culturale de mare anvergură, cu un larg ecou 

național și internațional, a fost pusă sub semnul întrebării până în ultima clipă. Nesiguranța 

care a planat asupra desfășurării celei de-a XXI-a ediții a Festivalului International George 
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Enescu, cea mai importanta manifestare culturala organizată de România, este cel mai 

edificator exemplu. Mai putem adăuga ediția a XXIII-a a Festivalului Internațional de Teatru, 

ale cărui fonduri au fost drastic amputate, în urma rectificării bugetare din august 2013.   

 S-au redus fondurile participărilor românești la Bienala de la Veneția și la saloanele de carte, 

deși în program se prevedea ”susținere sistematică” a acestora. 

 Nu s-a reînființat programul taberelor de creație artistică. 

 

Minciună: „Construim o guvernare fără politizare. Cu profesioniști” 

Adevăr: Guvernul Ponta a modificat, prin Ordonanță de Urgență, legi importante având ca 

singur scop politizarea și oferirea accesului la conducerea instituțiilor publice de cultură a 

clientelei politice: 

 Prin OUG nr. 68/2013, comisiile de evaluare pentru managerii instituțiilor publice de cultură 

vor fi alcătuite de autoritate, în componența dorită de aceasta, astfel încât ministrul culturii, 

primarii ori președinții consiliilor județene să îi poată demite, când vor și după cum vor, pe cei 

care conduc instituțiile publice de cultură, indiferent de performanțele manageriale obținute. 

 Prin OUG nr. 72/2013 este anulată Legea cinematografiei.  

Desele restructurări ale administraţiei culturale, reducerea personalului din instituţiile de cultură 

(cu cca 10% în ultimii 2 ani) ori din serviciile descentralizate au făcut ca personalului de specialitate 

din instituţiile culturale, continuu redus, să fie îmbătrânit, nemotivat profesional şi financiar şi 

insuficient pentru asigurarea misiunii instituţiei: 

 Se mai găsesc doar puţini specialişti (pentru domeniul patrimoniului cultural media prezenţei 

acestora în Direcţiile judeţene este de 1,7 specialişti pe direcţie), majoritatea personalului 

constituind-o cel administrativ.  

 Există judeţe în care, din lipsă de personal, Direcţiile de cultură nu-şi pot îndeplini 

responsabilităţile din domeniul patrimoniului (emiterea certificatelor de export pentru bunuri 

culturale, de exemplu).  

 În organigrama Ministerului Culturii există 2 direcţii de specialitate (cea de patrimoniu cultural 

şi cea de politici culturale) şi 3 direcţii administrative sau cu rol de suport al activităţii 

principale, dintre care una la nivel de direcţie generală. Din 16 compartimente funcţionale, 

altele decât cabinetele demnitarilor, doar 7 sunt orientate direct pe domenii specifice de 

activitate ale Ministerului Culturii.  

 Comisiile consultative ale Ministerului Culturii au ajuns să fie folosite drept forme „para-

administrative” de rezolvare sau, dimpotrivă, de escamotare a unor probleme sensibile. 

 

 

Minciunile USL în Politica externă 

 
Minciună: „România trebuie să‐și recapete locul demn pe care îl merită printre statele lumii, ca 

partener respectat în Uniunea Europeană.” 

Adevăr: Ratarea aderării la spațiul Schengen. 

„România nu va adera la Spațiul Schengen în 2014”, declara Preşedintele Comisiei Europene, Jose 
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Manuel Barroso. Cauzele nu ţin de neîndeplinirea criteriilor tehnice, ci de neîndeplinirea criteriilor 

politice. Prin acţiunile sale - sprijinirea miniştrilor penali, atacurile repetate la justiţie şi la statul de 

drept, protejarea imunităţilor parlamentarilor - Guvernul USL a determinat rapoarte MCV negative 

pe bandă rulantă. 

Eșecul afectează milioane de români în mod direct, dar și mediul de afaceri. Firmele de transport 

suferă pagube financiare cauzate de timpii petrecuţi în vămi, estimate la mii de euro lunar şi la 

milioane de euro anual pentru întreg sectorul transporturi.  

Mai mult, USL a declarat, prin vocea premierului Ponta şi a ministrului de externe Corlăţean, că 

renunţă la acest obiectiv strategic de politică externă a României. Renunţarea la aderarea la 

spațiul Schengen reprezintă cea mai mare auto-înfrângere pe care un stat ce pretinde că are 

vocaţie europeană şi-o poate administra.  

USL izolează România în mod voit pentru a o controla. Interesele de partid PSD şi PNL sunt mai 

presus decât interesul românilor. Un astfel de guvern nu îi reprezintă pe români.  

 

Minciună: „Continuăm și consolidăm parteneriatul strategic cu SUA; prezență activă și dinamică 

în procesul decizional al UE” 

Adevăr: Victor Ponta, sprijinit de Crin Antonescu şi Dan Voiculescu s-au aflat în mod constant în 

conflict cu Uniunea Europeană în privinţa respectării standardelor democratice în România, 

atacând statul de drept. Pe fondul obsesiei lui Victor Ponta, în politica externă a României relaţia 

cu RP Chineză este prezentată drept o alternativă viabilă. Nici în ceea ce privește Federaţia Rusă 

Victor Ponta nu a reușit să se conformeze cu liniile generale trasate de aliații României. În timp ce 

mulți dintre conducătorii statelor occidentale au refuzat să participe la dineul oferit de către 

Vladimir Putin la Soci pentru a nu legitima în vreun fel încălcările drepturilor omului în Rusia, 

Victor Ponta și-a arătat adevăratele preferințe politice, onorând invitația și arătându-şi simpatia 

față de lideri ca Putin, Lukaşenko sau Ianucovici.    

 

Minciună: Consolidarea relațiilor României pe plan internațional.  

Adevăr: Guvernul USL a îndreptat politica externă a României către Federaţia Rusă şi RP Chineză. 

Premierul Ponta a stat la masă cu Vladimir Putin şi a semnat un memorandum cu Huawei, 

compania chineză suspectă și acuzată de spionaj care a fost înlăturată de la licitaţii  în SUA, Marea 

Britanie şi Canada. 

  

Minciună: „Sprijinim integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană” 

Adevăr: Guvernarea USL a fost un eşec prin contradicţie între scopurile afirmate şi acţiuni referitor 

la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Victor Ponta şi ministrul de externe 

Titus Corlățean au tratat extrem de superficial interesul național, precum şi relația prioritară a 

României cu Republica Moldova. Niciun proiect concret nu a fost demarat, finanţat, finalizat. 

Şantierul părăsit al locului unde ar fi trebuit să se afle gazoductul ce trebuia să lege România şi 

Republica Moldova reprezintă cea mai bună expresie a acestui eşec. 

 

Minciună: Noi consulate în zonele de interes pentru România.  

Adevăr: Niciun consulat nu a fost deschis pentru diaspora românească.  

Lideri ai organizațiilor PSD și PNL Diaspora au fost numiți în funcții de consuli și consuli generali ai 
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României, fără a avea nicio pregătire diplomatică. Anchetarea de către DNA a ministrului PNL 

pentru Românii de Pretutindeni este simbolul corupţiei celor care au gestionat această politică în 

timpul guvernării USL. 

 

 

Concluzii 

 

→ PSD și PNL  au promis lapte și miere, au câștigat încrederea românilor și și-au bătut joc de 

ea. În loc să-și respecte promisiunile, Ponta și Antonescu au încheiat legământul penalilor. Au 

atacat justiția, Curtea Constituțională, partenerii externi și bunăstarea românilor. 

→Ponta și Antonescu au oferit României cele mai incompetente guverne: plin de incompatibili, 

pușcăriași, penali și incompetenți. 

→Guvernările lui Ponta și Antonescu ne-au oferit spectacolul eșecurilor televizate: privatizarea 

Oltchim, privatizarea CFR Marfă, faimoasa lege a descentralizării și noua constituție, ambele 

aruncate la coș de CCR. 

→ Ponta și Antonescu au păstorit cea mai cinică guvernare: în timp ce se lăudau cu creștere 

economică, băgau mâna adânc în buzunarul românilor prin noi taxe și impozite pentru alimentarea 

baronilor și clientelei politice cu bani de campanie electorală. 

→ Principalele proiecte ale USL au fost atacurile la justiție și apărarea penalilor: legea amnistiei 

și grațierii, modificările la codul penal, modificările din statutul parlamentarilor, atacurile 

constante la CCR și critica permanentă a deciziilor din justiție. 

→ Ponta și Antonescu nu au construit nimic, au pus biruri pe români. Ei sunt inamicii 

companiilor private și ai fermierilor. PNL și PSD sunt partide anti-investiții: ele alungă investitorii și 

suprimă investițiile publice. 

→ În 2 ani de guvernare, PSD și PNL au reușit să ne arate că se poate mai rău decât în regimul 

Iliescu și Năstase. 

→ PSD și PNL au arătat românilor că nu prețuiesc valorile europene și euro-atlantice.  
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ANEXA. Lista celor 35 de taxe noi și impozite majorate sub guvernarea USL 

Nr. 

crt. 
Taxe noi și impozite majorate 

Act introducere 

modificare 

Persoane fizice/juridice 

afectate 

1 

Impozit de 16% și CAS pe veniturile din 

creșterea și exploatarea animalelor și 

din valorificarea produselor de origine 

animală. 

O.G. 8/2013 

Persoanele fizice care dețin 

peste 3 capete de vaci și 

bivoliţe, peste 9 capete de 

ovine și caprine, peste 5 capete 

de porc pentru îngrășat,  peste 

49 de familii de albine și peste 

99  pe capete de pasări de 

curte. 

2 
Impozit de 16% și CAS pe veniturile 

realizate din cultura plantelor. 
O.G. 8/2013 

Persoanele fizice care dețin 

peste 2 ha de cereale, plante 

oleaginoase, cartofi, sfeclă de 

zahăr și hamei pe rod, peste 

1,5 ha de leguminoase pentru 

boabe și pomi pe rod, peste 1 

ha de tutun, peste 0,5 ha vie pe 

rod și legume în câmp, peste 

0,3 ha de flori și plante 

ornamentale și peste 0,2 ha de 

legume în spaţii protejate. 

3 
Impozit de 16% și CAS pe veniturile din 

silvicultură şi piscicultură. 
O.G. 8/2013 

Persoanele fizice care obţin 

venituri din silvicultură şi 

piscicultură. 

4 

Majorarea taxelor locale cu 16% la 

începutul anului 2013 - condiția USL 

pentru asigurarea finanțărilor de la 

bugetul central necesar primăriilor. 

O.G. 8/2013 

Toate persoanele fizice și 

juridice care aparțin de 

localitățile ale căror primării au 

decis majorarea impozitelor și 

taxelor locale. 

5 

Taxă pe monopolurile naturale 

(energie electrică și gaze naturale), în 

valoare de 0,1 lei/MWh pentru energia 

transportată către sistemele de 

distribuție, de 0,75 lei/MWh în cazul 

cantității distribuite și de 0,85 lei/MWh 

pentru cantitatea transportată numai 

prin sistemul de transport. 

O.G. 5/2013 

Toți românii (gospodarii și 

firme) care plătesc facturi la 

energie electrică și gaze 

naturale. 

6 

Taxă specială de 0,5% aplicată 

veniturilor obținute din exploatarea 

resurselor naturale, altele decât gazele 

naturale. 

O.G. 6/2013 

Operatorii economici care 

desfășoară activități de 

exploatare și comercializare a 

resurselor naturale. 
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7 

Taxă de 60% asupra veniturilor 

suplimentare obținute ca urmare a 

dereglementarii prețurilor din sectorul 

gazelor naturale de către operatorii 

economici care desfășoară cumulativ 

activități de extracție și comercializare. 

O.G. 7/2013 

Operatorii economici care 

desfășoară activități de 

extracție și comercializare a 

gazelor naturale. 

8 

Impozit pe venit și CAS la indemnizația 

și orice alte sume de aceeași natură 

primite de toți angajaţii pe perioada 

delegării, pentru partea care depăşeşte 

limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru 

personalul instituţiilor publice. 

O.G. 8/2013 

Orice angajat care primește o 

diurnă pe perioada delegării 

mai mare de peste 2,5 ori decât 

nivelul stabilit pentru 

personalul instituţiilor publice. 

9 
Impozit de 16% pe veniturile 

considerate dividende. 
O.G. 8/2013 

Persoanele fizice care obțin 

venituri considerate dividende, 

reprezentând sume plătite de 

societate pentru bunurile sau 

serviciile furnizate în favoarea 

asociaților, dacă plata este 

făcută de către persoana 

juridică în folosul personal al 

acestuia. 

10 

Cotă majorată de impozit, de 50%, 

pentru veniturile din prestarea de 

servicii în România sau în afara 

României, dividende, dobânzi, 

comisioane, redevenţe şi din 

exercitarea unei profesii libere plătite 

într-un stat cu care România nu are 

încheiat un instrument juridic în baza 

căruia să se realizeze schimbul de 

informaţii. 

O.G. 8/2013 

Persoanele fizice/juridice care 

obțin venituri plătite într-un 

stat cu care România nu are 

încheiat un instrument juridic 

în baza căruia să se realizeze 

schimbul de informații. 

11 

CAS aplicat persoanelor care realizează 

venituri din cedarea folosinței 

bunurilor (chirii și arendă) începând cu 

1 ianuarie 2014. 

O.U.G. 88/2013 

Toate persoanele care obțin 

venituri din chirii sau arendarea 

terenurilor vor fi obligate la 

plata contribuțiilor de asigurări 

de sănătate. 

12 

Taxă majorată pentru eliberarea 

pașapoartelor temporare (de la 84 lei 

la 100 lei) și a celor electronice (de la 

244 lei la 270 lei). 

Imprimeria 

Naţională a mărit 

tarifele pentru 

blanchetele 

actelor de 

identitate. 

Toți românii care vor să 

călătorească. 
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13 

Taxă de pod majorată: în cazul podului 

Giurgeni-Vadul Oii de la 9 lei la 10 lei (3 

februarie 2013) și apoi la 11 lei (1 

aprilie 2013) și în cazul podului Feteşti-

Cernavodă de la 11 lei la 12 lei (3 

februarie 2013) și apoi la 13 lei (1 

aprilie 2013). Aceste tarife sunt 

valabile pentru autoturismele şi 

vehiculele cu masa totală maximă 

autorizată de până la 3,5 tone. 

Ordin 2220/2012 

(ordin al 

Ministerului 

Transporturilor) 

Toți românii care vor sa 

traverseze Dunărea pe cele 

două poduri. 

14 

Taxa pentru emisiile poluante 

provenite de la autovehicule (timbrul 

de mediu). Taxa pe timbru de mediu 

este mai mare cu 10% față de vechea 

taxă de poluare. 

O.U.G. 9/2013 

Toţi proprietarii de mașini care 

nu au plătit taxa de primă 

înmatriculare. 

15 
Coplata în sistemul sanitar, de până la 

10 lei pe zi de spitalizare.  
H.G. 117/2013 

Orice român care ca avea 

nevoie de cel puțin o zi de 

internare în spital. 

16 

Taxă de 500 lei pentru îndeplinirea 

procedurii de divorț pe cale 

administrativă.  

Lege 127/2013 
În anul 2012 au avut loc peste 

30.000 de divorțuri în România. 

17 

Taxa judiciară de timbru, colectată de 

primării și vărsată în proporție de 70% 

la bugetul public.  

O.U.G. 80/2013 

Toate persoanele fizice și 

juridice care utilizează servicii 

prestate de către 

instanțele judecătorești, 

Ministerul Justiției sau 

Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casație și Justiție. 

18 

Acciză suplimentară de 10 euro/hl de 

produs la berea din amestecul cu 

băuturi nealcoolice, la care ponderea 

gradelor Plato este mai mică de 30%. 

O.G. 8/2013 

În România se consumă 

aproximativ 89 litri de bere în 

medie pe cap de locuitor. 

19 

Acciză suplimentară de 25 euro/hl de 

produs pentru băuturile fermentate, 

altele decât bere şi vinuri, la care 

ponderea de alcool absolut provenită 

din fermentarea exclusivă a fructelor, 

sucurilor de fructe şi sucurilor 

concentrate de fructe este mai mică de 

50%. 

O.G. 8/2013 

Consumatorii de băuturi 

fermentate cu pondere de 

alcool absolut sub 50% (altele 

decât bere şi vinuri). 

20 

Acciza pentru bere majorată de la 

0,748 euro/hl/grad Plato la 0,8228 

euro/hl/grad Plato. 

O.G. 8/2013 

În România se consumă 

aproximativ 89 litri de bere în 

medie pe cap de locuitor. 
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21 

Acciza pentru berea realizată de micii 

producători majorată de la 0,43 

euro/hl/grad Plato la 0,473 

euro/hl/grad Plato.  

O.G. 8/2013 

22 

Accizele pentru alcool etilic majorate 

de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 

euro/hl alcool pur. 

O.G. 16/2013 

Consumul de alcool pe cap de 

locuitor (în grupa de vârstă de 

peste 15 ani) în România este 

de 10-12 litri de alcool pur pe 

an.  

23 

Acciza specifică la țigarete majorată de 

la 53,18 euro/1.000 țigarete la 56,71 

euro/1.000 țigarete. 

O.G. 8/2013 
Aproximativ 5 milioane de 

fumători. 

24 

Acciză pentru bijuterii din aur și/sau 

din platină, cu excepția verighetelor: 

acciză de 1 euro/gram pentru 

bijuteriile cu până la 14k și de 2 

euro/gram pentru cele peste 14k. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de bijuterii din 

aur și/sau din platină (cu 

excepția verighetelor). 

25 

Acciză pentru confecții din blănuri 

naturale: acciză cuprinsă între 50 și 

1.200 euro/bucată, în funcție de costul 

de achiziție al blănurilor. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de confecții din 

blănuri naturale (peste 500 

euro). 

26 

Acciză pentru iahturi și alte nave și 

ambarcațiuni cu sau fără motor pentru 

agrement, cu excepția celor destinate 

utilizării în sportul de performanță: 

acciză de 500 euro/metru liniar pentru 

iahturile și navele care au lungimea 

egală sau mai mare de 8 metri și acciză 

10 euro/CP  pentru navele cu motor 

peste 100 de cai-putere. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de iahturi și alte 

nave și ambarcațiuni cu 

lungimea mai mare de 8 metri 

și cu motoare de peste 100 cai-

putere (cu excepția celor 

destinate utilizării în sportul de 

performanță). 

27 

Acciză pentru motoarele cu capacitate 

de peste 100 de cai-putere destinate 

iahturilor și altor nave și ambarcațiuni 

pentru agreement. 

O.G. 28/2013 

Cumpărătorii de motoare cu 

capacitate de peste 100 de cai-

putere destinate iahturilor și 

altor nave și ambarcațiuni 

pentru agreement. 

28 

Acciză pentru autoturisme și 

autoturisme de teren, inclusiv cele 

importate sau achiziționate 

intracomunitar, noi sau rulate, a căror 

capacitate  cilindrică este mai mare sau 

egală cu 3.000 cm3: acciză de 1 

euro/cm3. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de autoturisme 

cu motoare de peste 3.000 

cm3. 
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29 

Acciză pentru arme de vânătoare și 

arme de uz personal, altele decât cele 

de uz militar sau de uz sportiv: acciză 

cuprinsă între 50 și 1.500 euro/bucată, 

în funcție de costul de achiziție al 

armelor. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de arme de 

vânătoare sau de uz personal 

(cu excepția celor cele de uz 

militar sau de uz sportiv). 

30 

Acciză pentru cartușe cu glonț și alte 

tipuri de muniție pentru armele 

prevăzute anterior: acciză cuprinsă 

între 0,1 și 0,4 euro/bucată în funcție 

de costul de achiziție. 

O.G. 16/2013 

Cumpărătorii de cartușe cu 

glonț pentru armele de 

vânătoare sau de uz personal 

(cu excepția celor cele de uz 

militar sau de uz sportiv). 

31 

Eliminarea prevederii legale prin care 

primarii nu aveau voie să majoreze 

taxele locale cu mai mult de 20% peste 

rata inflației în cazul persoanelor fizice 

(la persoanele juridice limita va 

rămâne). Astfel, de la 1 ianuarie 2014, 

primariile vor avea undă verde să 

crească impozitele locale cât de mult 

își doresc. 

O.U.G. 102/2013  

Toate persoanele fizice care 

aparțin de localitățile ale căror 

primării vor decide majorarea 

impozitelor și taxelor locale. 

32 

Indexarea accizelor cu rata medie a 

inflației calculată în luna septembrie a 

acestui an: toate accizele vor crește cu 

4,77% începând cu 1 ianuarie 2014. 

O.U.G. 102/2013 

Toți românii vor fi afectați de 

această măsură deoarece 

creșterea accizelor va duce la 

scumpirea tuturor produselor 

cărora li se aplică accize 

(carburanți, alcool, gaze, 

energie electrică). 

33 

Impozit pe construcții speciale de 1,5% 

din valoarea construcției, începând cu 

1 ianuarie 2014. 

O.U.G. 102/2013 

Toate firmele româneşti sau 

străine care lucrează în 

România prin intermediul unui 

sediu permanent, dar și  

firmele cu sediu social în 

România înfiinţate conform 

legislaţiei europene. Acest 

impozit se va regăsi în prețul 

produselor și serviciilor, prin 

urmare va fi resimțit de toți 

românii. 

34 

Redevențele pentru resursele 

naturale vor crește cu 25% (cu excepția 

celor la petrol și gaze) de la 1 ianuarie 

2014. 

O.U.G. 102/2013 

Creșterea redevenței pentru 

resursele naturale ar putea 

scumpi sarea și apa minerală. 

Prin urmare, această majorare 

va fi resimțită de toți românii. 
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35 

Acciza suplimentară pe litrul de 

benzină, motorină şi kerosen de la 1 

ianuarie 2014: la benzina cu plumb 

acciza va fi majorată de la 421,19 

euro/1.000 litri la 491,19 euro/1.000 

de litri, la benzina fără plumb acciza 

crește de la 359,59 euro/1.000 litri la 

429,59 euro/1.000 de litri, la motorină 

acciza urcă de la 330,39 euro/1.000 litri 

la 400,395 euro/1.000 de litri, iar 

pentru petrolul lampant (kerosen) 

utilizat drept combustibil pentru motor 

acciza va fi majorată de la 375,91 

euro/1.000 litri la 445,91 euro/1.000 

de litri. 

O.U.G. 102/2013 

Creșterea accizei la carburanți 

va duce la creșterea prețului la 

benzină și motorină cu circa 50 

de bani, ceea ce va duce la 

scumpiri în lanț ale tuturor 

produselor. 

 

Ca urmare a majorării accizei, 

preţul final al carburanţilor din 

România va fi unul dintre cele 

mai mari din Uniunea 

Europeană (între primele 6 

state membre) raportat la un 

salariu mediu net pe economie 

care ne plasează în partea 

inferioară a clasamentului 

statelor europene. 

 

Creşterea accizei pentru 

carburanţi va genera un impact 

inflaţionist, confirmat deja de 

modificarea în sus a ţintei de 

inflaţie de către BNR pentru 

anul 2014. 

 

Măsura fiscală nu va aduce 

sporuri de venituri bugetare 

deoarece: 

 cei mai importanţi 

consumatori, transportatorii 

români şi străini, au declarat 

deja că vor prefera să 

alimenteze în statele vecine – 

astfel consumul scade; 

 cererea internă este deja pe 

o pantă descendentă – datele 

furnizate de Petrom pentru 

anul 2013 arată o contracţie a 

cererii de 8% într-un singur 

an; 

 modalităţile de evaziune 

fiscală se vor amplifica, iar 

bugetul va pierde. 
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