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decât prin măsluirea cifrelor. România se împrumută 

astăzi (randamentul obligațiunilor de stat)  la cea mai 

mare dobândă din Europa, în jur de 5 %, chiar și peste 

Grecia. Asta confirmă că Guvernul PSD-ALDE a făcut din 

România țara europeană cu cel mai mare risc de neplată. 

Nimeni nu mai are încredere în guvernul Dragnea-Dăncilă.

OUG-ul fiscal adoptat în decembrie destabilizează 
grav industria energetică, telecomunicațiile, sistemul 
financiar și pensiile românilor. 3 miliarde de euro au 

fost furați României într-o singură zi prin declarațiile 

care dus la prăbușirea bursei. Firmele din distribuția de 

energie sunt în risc de faliment, sistemul financiar devine 
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România - 2 ani de dezastru economic 
al guvernării PSD-ALDE

România intră într-un an nou foarte greu pentru cetățeni și pentru companiile active din economie. Guvernul PSD-
ALDE a reușit în doi ani să ducă țara în cel mai dificil moment de la criza din 2008 până acum:

Economia României este deja în pragul blocajului – 

70% din creșterea PIB-ului în 2018 a venit din creșterea 

stocurilor (producție care nu a fost vândută). Primele 

semne ale crizei sunt cât se poate de clare: vânzările 

de locuințe se prăbușesc (au scăzut aproape cu 50%), 

vânzările de autoturisme, indicator relevant asupra stării 

economiei, au scăzut cu 10%  iar leul se devalorizează în 

ritm accelerat. În schimb, ne mândrim cu cea mai mare 

inflație din UE.

Deși PSD a blocat, practic, aproape toate investițiile 
relevante în 2018, bugetul statului este în colaps. La 

nivelul lunii noiembrie, aveam deja un deficit de 3 ori mai 

mare decât în anii precedenți. Guvernul PSD-ALDE nu 

a luat nici o măsură sistemică pentru dezvoltarea țării, 

dar a aruncat cu bani în cel mult 100.000 de beneficiari, 

prin pensii speciale și creșterea masivă a salariilor pentru 

unele sinecuri din administrație (salariul mediu la bugetari 

a depășit chiar pe cel din multinaționale, însă această 

medie este ridicată de o minoritate de beneficiari, 

rentierii de lux ai statului, în timp ce o bună parte a 

angajaților la stat și companii de stat care muncesc 

cinstit au un nivel de trai scăzut  – cum ar fi muncitorii 

de la CE Oltenia, asistenții medicali sau profesorii. Pentru 

luna decembrie suntem mințiți că bugetul se va încadra 

în limita unui deficit  de 3%, lucru ce nu poate fi posibil 
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neprofitabil, pensiile din pilonul 2 sunt aproape pierdute, 

prețurile explodează aproape zilnic.

OUG-ul pentru fondul suveran este o schemă de 
vânzare care maschează de fapt furtul firmelor 
strategice ale statului. PSD vrea să le poată vinde oricui, 

să angajeze datorii garantate cu acțiunile în aceste firme, 

și să „investească” apoi aceste împrumuturi către firmele-

capușă. Există riscul să pierdem în mod iresponsabil 

controlul Hidroelectrica, Romgaz, Nucleareletrica, 

Transgaz, Transelectrica, Portul Constanța și altor active 

ale statului în favoarea unor „investitori” ruși și chinezi.

Există un risc major ca în 2019 să fim loviți de 3 valuri care 

ne vor sărăci și destabiliza țara:

Context regional: Economia Europei este în cădere liberă 

- în ultimele luni Germania, Franța și Italia au avut PIB 

la limita recesiunii tehnice. Criza va veni și în România 

– industria noastră va avea de suferit, dat fiindcă este 

ținută sub asediu chiar de către propriul Guvern

Iresponsabilitate: Efectele OUG-ului fiscal vor fi 

dramatice. Prețurile vor crește pentru a compensa taxele, 

au început deja să o facă, creditarea va scădea și leul va 

continua să se deprecieze. Cel puțin 1 milion de angajați 

sunt deja direct afectați.

Incompetență: Deficitul bugetar este scăpat de sub 

control. Ministerul de Finanțe nu reușește să închidă 

cifrele nici cu o creștere imaginar ipotetică de 5.5%. Cu 

o creștere economică realistă, deficitul poate să atingă 

5-7% din PIB – o gaură de 20-40 miliarde de RON 

peste deficitul maxim de 3%. Criza anterioară din 2008 

a fost declanșată de o gaură de doar 5 miliarde, pentru 

comparație.

Devine evident pentru oricine că modelul economic 

promovat de PSD nu funcționează. Nu putem continua să 

taxăm angajații cinstiți mai mult decât oriunde în Europa 

și nu putem continua terorizarea mediului de afaceri 

pentru a finanța furtul generalizat, salariile nesimțite ale 

politrucilor și pensiile speciale.  PSD ar trebui să se ocupe 

de cele peste 60 de firme mari ale statului care sunt în 

pragul falimentului (CFR, Poșta Română, Complex-urile 

Energetice, Tarom etc.), să folosească banii europeni și 

să investească în drumuri, spitale și școli. PSD însă se 

războiește cu firmele private și cu oamenii cinstiți din 

această țară, pentru a încerca să își ascundă incompetența 

și furtul.

 

Minciuna “Programul de Guvernare PSD” a eșuat 

lamentabil și nota de plată este enormă pentru toți 

românii. Trebuie să evităm prăbușirea economică. Trebuie 

- și putem - să schimbăm fundamental perspectivele de 

dezvoltare ale țării. Nu ne mai putem permite să pierdem 

300.000 de români care pleacă din România în fiecare an. 

Nu mai avem de unde. 
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Cereri urgente ale USR către Guvernul României

Să respecte legea: să comunice date corecte pentru execuția bugetară din 2018 și să prezinte 

urgent propunerea de buget pe 2019 (care, conform legii, trebuia prezentat în Noiembrie 2018 cel 

târziu). Să abroge urgent cele 2 OUG-uri (fiscal și fondul suveran), care au fost contestate chiar de 

instituțiile statului, inclusiv de Ministerul Justiției

Să construiască bugetul pe cifre reale și să protejeze cetățenii cinstiți și firmele din România. Cerem 

PSD să elimine orice taxe noi, să folosească fondurile europene pentru investiții, să taie pensiile 

speciale și salariile nesimțite, să oprească banii aruncați către firmele căpușă. 

Să oprească orice încercare de destabilizare a suveranității țării în favoarea Rusiei sau Chinei. Dacă au 

nevoie de bani, să lucreze cu partenerii noștri strategici, nu cu state care au ca obiectiv să ne scoată 

din Uniunea Europeană și NATO.

!
!
!

USR are 3 cereri publice către PSD și Guvernul României:

Acțiunile și propunerile USR

• Anunțăm că vom prezenta soluții economice 

concrete și detaliate – pentru a preveni criza 

și susține dezvoltarea economiei. În perioada 

următoare vom prezenta programul de guvernare 

al USR, pregătit cu experți de cel mai înalt nivel, 

rezultatul unui proces participativ autentic. Vom 

prezenta public propunerile și analizele noastre 

printr-o serie consistentă de propuneri de politică 

publică. Suntem în etapa consultărilor cu mediul de 

afaceri, cu sindicatele și cu societatea civilă. România 

are nevoie de o alternativă solidă, competentă și 

unită la dezmățul PSD.

• De doi ani de zile, România este mințită constant. Ce 

se întâmplă în aceste zile cu bugetul este inacceptabil. 

Vom folosi toate instrumentele, inclusiv apelul la 

justiție, împotriva celor care facilitează manipularea 

datelor. Nu ne putem permite să avem cifre false. 

Nu ne putem permite să pierdem companiile 

strategice ale Statului Român. Vă asigurăm că, 

după ce vom intra la guvernare cel târziu în 2020, 

orice decizie ilegală va fi anulată și responsabilii vor 

suporta rigorile legii penale. 

Cerem Guvernului să oprească dezmățul actual și să se consulte cu experți, mediul de afaceri, sindicate și opoziție 
pentru a ieși din criza actuală.

USR va lucra pe doua fronturi în următoarea perioadă:



www.usr.ro
contact@usr.ro
0372.372.877

Ce va face USR la guvernare pentru a redresa situația:

Anularea OUG-urilor pe fiscalitate și fond suveran; anularea proiectelor iresponsabile PPP și folosirea 

prioritară a fondurilor europene

Reforma Codului Fiscal – pentru a favoriza munca din sectorul privat, investițiile productive, IMM-urile și 

colectarea fiscală:

a. Reducerea taxelor pe muncă (care sunt cele mai mari din EU pe salarii sub 1500 EUR/lună). Măsura ar 

trebui construită ca să ajute în special angajații cu salarii mici și tinerii, cei din diaspora care se întorc, 

cei care își mută domiciliul pentru a găsi un job, IMM-uri și companii în sectoare cu valoare adăugată 

și potențial de export (IT, cercetare și dezvoltare, auto, transporturi)

b. Regim fiscal competitiv pentru investiții în IT și cercetare și dezvoltare, similar cu modelele olandez și 

irlandez (pentru a atrage și păstra capitalul „smart” în țară)

Reorganizarea aparatului administrativ și diminuarea cheltuielilor bugetare ineficiente din administrație 

a. eliminarea pensiilor speciale și a cumulului pensie-salariu la stat (2-3 miliarde EUR anual

b. Guvern suplu și funcțional cu maxim 16 ministere

c. analiza rolului fiecărei agenții guvernamentale și restructurarea celor care nu își justifică mandatul 

public. Într-o primă etapă sunt prioritare 3 instituții - cheie: 

• ANAF: implementarea urgentă a recomandărilor proiectului Băncii Mondiale (stopat de Guvern în 

2017/18)

•  CNAIR: alocarea management-ului proiectelor strategice către o entitate independentă (de ex. 

BEI) cel puțin pe perioada unei restructurări profunde a instituției

•  CNAS: audit și control extern detaliat, urmat de o restructurare fundamentală care să includă 

transparență totală asupra cheltuielilor
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Alinierea imediată a legislației penale cu recomandările europene (MCV, Greco, Comisia de la Veneția)

Reformă constituțională pentru refacerea independenței justiției, fără penali în funcții publice, reforma 

CCR și clarificarea rolului Președintelui

Descentralizarea finanțelor publice; depolitizare și profesionalizare în instituțiile statului

a. Creșterea fondurilor care rămân disponibile local la cel puțin 60% din totalul taxelor colectate

b. Eliminarea birocrației și avizelor necesare de la nivel central pentru proiecte locale

c. Eliminarea controlului central și politic din școli și spitale – Consiliile de Administrație să fie compuse 

din profesioniști, reprezentanți ai angajaților și ai beneficiarilor direcți (elevi, familii, pacienți)

Realocarea investițiilor din infrastructură către proiectele strategice

a. România cheltuiește mai mult decât media europeană pentru infrastructură, însă banii sunt alocați 

aproape exclusiv către proiecte mici în zona rurală, cu rate de corupție uriașe (modelul PNDL/Tel-

Drum

a. Cel puțin 70% din bugetul consolidat pentru infrastructură ar trebui alocat către proiectele/sectoarele 

strategice (autostrăzi, cale ferată, spitale, școli)

Consolidarea independenței energetice a țării, cu prețuri rezonabile pentru consumatorii interni. 

Deblocarea investițiilor în gaze offshore (ca element de securitate), stimularea investițiilor în 

petrochimie (doar dacă gazele offshore sunt produse – pentru a evita importuri de la Gazprom), 

retehnologizarea și restructurarea inteligentă a Complexurilor Energetice, investiții în infrastructura 

energetică.
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