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Constituția României, Art. 16 (1):

Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi fără discriminări.

Dacă mă uit înapoi, parcursul către ziua de azi, în care vă prezint 
vouă, dragi colegi din USR, programul de președinte al acestei 
construcții politice, este unul (cred) improbabil. 

Sunt născut în comunism, la Revoluție aveam 8 ani și jumătate. 
Eram copil, dar destul de mare încât să țin minte cozile la mâncare 
și atmosfera apăsătoare dominată de teamă. Îmi amintesc de 
momentele din decembrie, de zgomotul focurilor de armă, de acele 
zile în care idealurile democrației și libertății au străpuns Cortina de 
Fier cu prețul a mii de vieți omenești.

Am crescut în tumultuoasa tranziție a anilor ‘90, care cu bune și cu 
rele reprezintă o perioadă care nu se va mai repeta în același fel 
vreodată în istorie. Astăzi, mă uit la copiii mei și îmi doresc ca ei să nu 
știe decât din cărți ce înseamnă dictatură, opresiune și privarea de 
libertăți de orice fel.

În același timp, cred că generația noastră, una care a trăit oricât de 
puțin înainte de Revoluție, este cea care are o datorie istorică 
de a se asigura că democrația, libertatea și șansele egale la 
prosperitate nu mai pot fi date înapoi de nimeni.

Punct. Și de la capăt.



Nu am crescut cu ideea sau cu planul de a ocupa funcții publice, dar 
am fost mereu pasionat de politică. 

Câștigasem o bursă de studii de la statul canadian și îmi aduc 
aminte cum, în perioada aceea, tata îmi făcea un soi de revista presei 
politice pe e-mail cam o dată la o săptămână. Era perioada de glorie 
a lui Adrian Năstase și aflam ce mai făceau Octav Cozmâncă sau 
Viorel Hrebenciuc. 

Mă bucur că am ales să mă întorc în România. Probabil că fără 
acea decizie ziua de azi nu se întâmpla. Un IT-ist, pasionat de 
infrastructură, activ în societatea civilă, intră în politică și ajunge 
ministru. Astăzi stă în fața voastră, vă mulțumește pentru vot și 
pentru încrederea pe care i-ați acordat-o de a conduce USR.

Oamenii din România știu că politica poate fi mai bună. Și se 
așteaptă de la noi să fim mai buni. În 2024, avem datoria să le 
oferim împreună șansa de a alege între o politică cinică și una a 
credinței.

Eu cred că, într-o Românie generoasă, șansa oricui de a-și îndeplini 
potențialul nu depinde de bogăție sau de pile. Cred că, într-o 
Românie onestă, munca cinstită este răsplătită și taxele sunt o 
investiție pentru oameni. 

Ducem o luptă de opoziție cu 
un colos, care duce țara de râpă. 
Suntem singurul partid care a 
demonstrat că o guvernare 
onestă și profesionistă are 
oamenii în centrul oricărei decizii.”

Împreună avem 
multă treabă în 
fața noastră. 
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Cred că, într-o Românie tolerantă, religia este o expresie a respectu-
lui față de semeni, nu un obiect de diviziune. Că într-o Românie 
democratică valorile contează, că libertățile civile sunt o garanție, că 
sănătatea este un drept și că prosperitatea este o șansă pentru toți.

Nu mă sperie marile probleme sau provocări. Cred că România 
poate mai mult și mai bine, dar oameni politici prea mici ne țin pe loc. 

Sunt însă convins că împreună le putem 
reda oamenilor speranța într-un viitor 
mai bun.

Încredere 
că se poate, 
maturitate în 
decizii, curaj.

Acesta este 
noul USR. ”



2.Rolul partidului. 
Obiective politice.

Rolul USR

Noul USR este un partid matur, cu experiență de guvernare, aflat 
la al doilea mandat în Parlament. Am trecut prin nu mai puțin de 
cinci rânduri de alegeri. Avem zeci de mii de membri, filiale în toate 
județele, primari în cele mai mari municipii din România și 
reprezentare solidă în Parlamentul European.  

Noul USR este un partid clar definit ideologic. Suntem un partid 
liberal, modern, de centru-dreapta, care promovează competiția 
deschisă, libertățile civile și intervenția publică prin intermediul 
comunității. Suntem cel mai proeuropean partid din România 
și parte din marea familie liberală europeană. 

Noul USR este liderul Opoziției din România. Suntem singura 
alternativă reală, democratică la guvernarea PSD-PNL. În ultimul an, 
am adus la lumină abuzurile și corupția guvernării, am oprit legile 
noii securități naționale și majorarea nedreaptă a salariilor 
parlamentarilor. Am luptat cu impostura de la vârful Educației, cu 
afaceriștii de la Interne, cu rusofilii de la Apărare, concediile pe bani 
publici de la Sănătate sau nedreptatea de la Muncă. 

Propunem soluții mai bune pentru 
reducerea facturilor la curent, limitarea 
inflației și oprirea risipei din bani publici.
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Am făcut opoziție pe bune în interesul oamenilor cinstiți din 
România. Și vom continua să facem opoziție pe tot terenul la 
clasa privilegiaților, care vrea să acapareze întreaga țară.

În același timp, rolul nostru astăzi este să construim alternativa la 
guvernarea condusă, de fapt, de PSD. PNL nu mai este de mult un 
partid liberal și a devenit doar o anexă a PSD. 

Misiunea noului USR este să construiască frontul modernizator și 
reformator, care să ofere României șansa de dezvoltare pe care o 
merită. Noul USR vrea să unească toate forțele din societate care își 
doresc o Românie corectă și prosperă și să conducă un pol de 
dreapta autentic la alegerile din 2024. 

Guvernarea PSD-PNL a eșuat. Economia României e aproape de 
colaps. Oamenii sunt nemulțumiți și îngrijorați. Trebuie să le oferim 
oamenilor șansa unei guvernări mai bune, în care preocuparea să nu 
fie pentru buzunarul și clientela proprie, ci pentru binele public.

Am făcut opoziție
pe bune în interesul
oamenilor cinstiți
din România. ”



Obiective politice

Revenirea la guvernare. Reforme reale. 

Într-un mandat de opt luni la guvernare, USR a pus bazele 
modernizării României pentru următorul deceniu prin Programul 
Național de Redresare și Reziliență. 30 de miliarde de euro pentru 
autostrăzi, spitale regionale, școli moderne, pensii corecte, digitali-
zarea administrației și multe altele. 

Este cel mai amplu program de reforme al României după 1989 și 
vedem cu PSD și PNL sunt incapabile să guverneze în folosul oame-
nilor. 



După zeci de ani în care nu au construit nimic altceva decât o rețea 
de clientelism, oamenii care muncesc onest în această țară au 
nevoie de un stat care să le fie partener.

Și pentru asta e nevoie ca noul USR să dea premierul în 2024. Doar 
în felul acesta putem avea garanția implementării politicilor liberale 
corecte pentru viitorul României.

Extinderea administrației locale USR 

40 de primari USR guvernează local pentru aproape 1,7 milioane de 
oameni. Alături de ei, colegii noștri viceprimari, consilieri locali și 
județeni schimbă în fiecare zi felul în care funcționează administrația 
pentru comunitățile lor. 

Se luptă cu rețeaua instalată de PSD și PNL. Sunt atacați în campanii 
murdare, blocați de instituții politizate și comunitățile pe care le 
conduc sunt defavorizate la alocările bugetare.

Cu toate acestea, primarii USR sunt lideri la investiții, în top la 
nivel național la atragerea de fonduri europene, au cele mai 
bune proiecte depuse și câștigate din PNRR. Administrația locală 
a noului USR deranjează, pentru că arată ce înseamnă cinste, 
profesionalism și dezvoltare pentru următorii cel puțin 10 ani.

Mai mult decât oricând, România are nevoie de schimbare, iar 
schimbarea trebuie să se întâmple atât la Palatul Victoria, cât și în 
fiecare comunitate locală. 

În 2024, România va avea șansa să se înscrie din nou pe drumul cel 
bun.
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3.Noul USR e parte din 
povestea renașterii 
europene.

Suntem 
singurul partid 
românesc afiliat 
la familia liberală 
europeană. 

Uniunea Europeană este șansa istorică a modernizării României, 
de acolo avem impulsul, fondurile, legislația necesare pentru 
schimbare. 

Soluția nu este Roexit, soluția este mai multă Europă în România. 
Soluția nu este să spui cuvinte frumoase la Bruxelles și să devii 
xenofob de conjunctură acasă, cum fac PSD și PNL. 

Suntem liberali români, mândri că suntem români, mândri că suntem 
adevărații liberali. Patriotism înseamnă azi să protejezi libertatea, 
proprietatea, mediul, cultura, educația, sănătatea. 

După 1848, România a fost gândită ca un proiect liberal 
proeuropean și orice abatere de la europenitate înseamnă trădarea 
românității adevărate. 

Suntem parte dintr-o mișcare 
europeană semnificativă, care
construiește Europa cetățenilor. 
Ne opunem și imobilismului și 
birocratizării spiritului european, 
pe de o parte, dar și extremismu-
lui, de cealaltă parte. 
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Partidele europene dau USR drept exemplu. Suntem un model 
de succes, de rezistență, de creștere, de adaptare. Suntem partidul 
liberal din Estul Europei care a crescut cel mai mult, dar, mai ales, a 
crescut constant. 

USR este povestea de succes a reformismului în Estul Europei. 

Și, împreună cu familia noastră 
europeană, noul USR va fi parte din 
viitorul Uniunii Europene - un viitor bazat 
pe echitate, stat de drept și onestitate.



4.Reconectarea cu 
alegătorii. Întoarcerea 
în stradă.

Este important să mergem la ei, în fiecare comunitate și să 
interacționăm în conversații oneste despre probleme de zi cu zi. 

România nu este într-un moment bun astăzi. Oamenii sunt apăsați 
de scumpiri, de griji, de incertitudine, de războiul de la graniță. Sunt 
abandonați de o guvernare PSD-PNL care este interesată doar de 
buzunarele clienților politici. Prietenii, vecinii, colegii noștri vor să 
știe că e cineva acolo, în politică, care îi ascultă cu adevărat.  

Până acum, colegii noștri au avut zeci de mii de conversații. 
Reacția oamenilor care ne deschid ușa este extraordinară. Foarte 
mulți ne-au spus că este pentru prima dată când un partid vine la ei 
când nu e campanie și îi întreabă de problemele lor.

Colegii noștri merg din ușă în ușă 
prin toată țara ca să îi întrebe pe 
oameni de grijile lor, să îi asculte și 
să le ofere posibilitatea să rămână 
în contact direct cu noi. 

Nu trebuie să pierdem niciodată 
legătura cu oamenii din mijlocul 
cărora am venit în politică.”

Noul USR este 
partidul care 
vorbește direct 
cu oamenii și îi 
ascultă. 
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Proiectul USR te ascultă continuă, iar până 
în 2024 vom vorbi direct cu milioane de 
români.

Fiecare parlamentar, europarlamentar, primar, consilier local și 
județean trebuie să se implice în campania door to door. Fiecare 
dintre noi trebuie să meargă în stradă și să vorbească cu oamenii. 
Fiecare filială va avea ținte clare de îndeplinit. Interacțiunea cu 
oamenii va fi un criteriu esențial în evaluarea performanței politice. 

Alegerile din 2024 vor fi un exercițiu de încredere. Vom cere 
oamenilor să ne acorde încrederea lor. Până atunci, noi trebuie să 
le dăm încrederea noastră în interacțiuni directe cu ei. 
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Și împreună 
vom reclădi 
încrederea 
în viitorul 
României.”



5.Extindere și creștere.

Noul USR va avea 
criterii clare de 
evaluare a activității 
membrilor și 
filialelor. 

Ne vom uita la implicarea în 
comunitate, interacțiunea cu 
alegătorii, atragerea de noi 
membri, deschiderea de filiale 
noi, performanța politică. 
O alternativă la guvernarea 
dezastruoasă actuală se 
construiește cu muncă.

Fie că sunt cei care vor să își asume o carieră politică pentru binele 
României sau cei care pur și simplu vor să contribuie la construcție 
cu expertiza și timpul lor – toți sunt bineveniți în acest proiect 
pentru viitorul României și le suntem recunoscători.

USR este singurul partid înființat după 1989 cu o extindere atât de 
spectaculoasă într-un timp atât de scurt. Ba, mai mult, suntem 
singurul partid „de generație nouă” din întreaga Europă cu rezultate 
atât de bune în alegeri într-un timp atât de scurt.

Cheia succesului nostru: extinderea în țară. Avem azi peste 1.600 
de filiale, dar ne propunem mult mai mult. Nu e greu, pentru că noul 
USR este casa bună a tuturor celor care doresc o Românie modernă.

Extinderea va fi un obiectiv crucial în perioada următoare.
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În 2024, noul USR trebuie să poată înscrie 
candidați în fiecare localitate din țară. 

”



Vom avea un dialog permanent cu membrii noștri, dar și cu 
persoanele care sunt în procesul de aderare sau cu simpatizanții. 
Cu toții contează, cu toții sunt parte din familia noului USR. 

Suntem un partid deschis și transparent. Suntem o organizație 
onestă și nu ne abandonăm niciodată nici principiile, nici colegii. 
Investim în resursa umană și prețuim orice investiție pe care o fac 
membrii noștri în misiune și instituție.

Asta ne deosebește de partidele de 
sistem și asta ne va ajuta să creștem în 
continuare.
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Guvernarea 
pentru oameni.

Noul USR este partidul care ține cu oamenii în fața unei clase de 
privilegiați, care vrea să acapareze întregul stat pentru sine. Dacă e
nevoie de o singură idee de bază a unui viitor program de
guvernare, aceasta este.

Guvernarea PSD-PNL a dus țara în declin. După doar 12 luni de 
guvernare a acestei alianțe, România se confruntă cu cel mai mare 
val de scumpiri din ultimii 19 ani. Alimentele de bază, precum 
pâinea, laptele și uleiul, s-au scumpit cu 30-40%. Gazele și curentul 
au prețuri mai mari cu 30%. Motorina, la fel. Dobânzile la bănci au 
crescut de patru ori. Nu există familie în România care să nu 
resimtă dezastrul acestei guvernări. 

Și, în tot acest timp, PSD și PNL ne îndatorează cât pentru două 
generații. Anul acesta, statul a plătit pentru dobânzi de trei ori mai 
mult decât în tot anul 2016. Și asta, doar până în luna septembrie. 
Cheltuielile statului au crescut dramatic.

România nu e o țară săracă. Avem resursele să trecem peste 
această criză. Dar România este o țară sărăcită. Miliarde de euro se 
risipesc din pix. În cele opt luni în care USR a fost la guvernare, statul 
a cheltuit doar jumătate de miliard de lei din Fondul de rezervă al 
Guvernului până în septembrie. După aceea, gașca PSD-PNL a spart 
5 miliarde de lei în următoarele două luni. 
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Avem resursele
să trecem peste
această criză. ”



Societatea românească trebuie să cucerească statul pentru a 
se moderniza. Și despre asta este noul USR. În mod instinctiv, 
permanent în activitatea noastră, ținem cu societatea în fața 
asaltului unei cleptocrații.

Criza prețurilor la energie este cel mai bun exemplu. Guvernarea 
PSD-PNL a inventat o schemă de așa-numită plafonare a prețului 
energiei, care de fapt confiscă bani de la români prin scumpiri, îi 
duce la Guvern, de unde ne dau înapoi cu țârâita. 
Este personificarea unui stat fără nicio viziune. 

Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când revenim la 
guvernare este să oprim risipa din bani publici. Iar banii pe care îi 
salvăm îi investim în adevăratele priorități ale României: spitale noi, 
școli mai bune, autostrăzi care să unească toate regiunile țării, 
energie verde și mediu sănătos. 

Societatea românească este mai 
modernă, mai cinstită, mai 
europeană și mai sinceră cu sine 
decât este statul român. 

PSD și PNL nu sunt partide politice. Nu au idei, nu au doctrine, nu au 
o viață internă și, mai ales, nu propun nimic pentru ziua de mâine. 

Ne uităm la ei cum sunt o adunătură de demnitari și birocrați, 
asociați sub etichete false pentru a cere din când în când voturi. 
În restul timpului se confundă cu statul român pe care l-au căpușat. 
Sunt o formă de organizare a celor care dețin funcții cu unicul scop 
de a la deține în continuare.

USR este parte 
din răspunsul 
societății. 
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Misiunea noastră este modernizarea statului și transformarea 
României într-o țară europeană dezvoltată. Ne va fi greu să 
ajungem acolo și poate nu vom reuși de fiecare dată să facem tot 
ceea ce ne-am propus. Dar nu va trece zi în care să nu încercăm să 
fim mai buni și nu vom renunța niciodată, indiferent cât de greu va fi.
 
Acesta este noul USR. 
Punct.



Sediul Central

Șos. Pavel D. Kiseleff, nr. 55, vila 4
Sector 1, Bucureşti

Email: contact@usr.ro


