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(București, 12.08.2015) Cătălin Predoiu – Declarație de presă

127 de omisiuni și minciuni rostogolite de V. Ponta și Guvernul său

Domnul V. Ponta a prezentat în direct la televiziunea prietenului său, dl Ghiță, o enumerare a
succeselor Guvernului său: 6 promisiuni electorale ale guvernării sale - 6 îndeplinite, deci o rată de
succes de 100% - după model nord-coreean.
În realitate, programul de guvernare PSD - Ponta conține 159 de promisiuni (vezi aici), dintre
care:
i)

23 de promisiuni au fost îndeplinite (14,5%);

ii)

127 de promisiuni au fost “uitate” sau s-au dovedit a fi minciuni grosolane (79,9%);

iii)

9 promisiuni sunt fie în curs de îndeplinire, fie au fost îndeplinite de guvernul
anterior, fie nu intră în atribuțiile Guvernului, fie au fost îndeplinite doar parțial
(5,6%).

Promisiuni USL
Îndeplinite 14.5%
În curs/parțial
îndeplinite - 5.6%

Neîndeplinite 79.9%

Aproape 80% din programul guvernului PSD - Ponta este neîndeplinit după aproape 4 ani în funcție,
iar restul, cu rezultate incerte. În schimb, Ponta a declarat că dorește să continue până în decembrie
2016 ce a început:
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1) risipirea și furtul banilor publici (vezi de ex. cazul Turceni devalizat de avocați)
2) blocajul sau dezorganizarea instituțională în administrație (azi toate ministerele și agențiile
stau, nimeni nu mai face nimic, administrația este paralizată)
3) eșecul total al unor reforme majore (de ex., legea descentralizării administrative)
4) stoparea unor reforme majore (de ex., sistemul sanitar, al educației, al companiilor de stat și
al administrației centrale și locale, dezastru la fondurile europene)
5) eșecul construcției de autostrăzi (niciun metru de autostradă contractat în mandatul V. Ponta,
cele construite se surpă)
6) eșecul relansării capitalului autohton (vezi numărul de falimente în mandatul V. Ponta)
7) eșecul creșterii investițiilor străine (vezi prăbușirea lor în mandatul V. Ponta)
8) eșecul relansării pieței muncii și diminuării șomajului (vezi creșterea numărului de șomeri, în
special în rândul tinerilor)
9) eșecul prevenirii corupției în propriul guvern (vezi numărul miniștrilor inculpați și
condamnați)
10) eșecul apărării și promovării intereselor noastre economice acasă sau în străinătate (vezi cazul
Rompetrol).
Mandatul PSD - Ponta este notabil doar prin groaznic de rușinoasa situație în care a adus țara - singura
țară din UE condusă de un premier inculpat (pentru spălare de bani și evaziune fiscală).
Guvernarea PSD este lipsită de curaj și responsabilitate. În fața eșecurilor, Ponta a arătat întotdeauna
cu degetul spre alții. În fața reformelor a ezitat și s-a eschivat. A fost un premier pe cât de fricos, pe
atât de demagog, pe cât de incompetent, pe atât de flecar.
În locul reformelor structurale, adică a acelor reforme care merg la rădăcina și structura sistemelor așa cum am procedat în 2008 - 2012 la Justiție, lăsând în urmă un mecanism, noi mentalități și legi
care fac “zile fripte” corupților - V. Ponta a preferat măsurile ”bugetare” cu dedicație pentru baronii
PSD, de tipul “vă dau că oricum nu e de la mine”.
Indiferent de ceea ce spune la televiziunea prietenilor, știe că a ratat și proiectul guvernării. Nu știu
dacă îi este greu, cu siguranță le este greu celor ale căror speranțe le-a înșelat. Pentru mulți, de la cei
câțiva oameni cheie în statul român care l-au promovat și sprijinit în momente esențiale, până la foștii
parteneri politici și electorat, V. Ponta și guvernul PSD sunt un pariu pierdut și o iluzie dezumflată.
Dar cel mai grav lucru în prezent este faptul că ne propune, din nou – déjà-vu 2008 - un model
economic riscant, axat pe creștere de deficit, cheltuieli bugetare exagerate și consum.
În continuare, expun măsurile din programul guvernului PSD - Ponta și stadiul realizărilor sale.
Repet, din 159 de promisiuni concrete, sunt realizate doar 14%, deși suntem la finalul de mandat:
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Măsurile prevăzute în programul de guvernare

Stadiul îndeplinirii măsurii

al Guvernului PSD Ponta
1.

2.

REDUCEM TREPTAT, în următorii 4 ani, CAS‐UL DATORAT DE
ANGAJATOR, cu 5 puncte procentuale, concomitent cu creșterea
progresivă, până în anul 2016, a salariului minim pe economie până la
1.200 RON.

DA

REDUCEM TVA LA PRODUCĂTORII AGRICOLI de la 24% la 9%,
iar 15% se întoarce la producător în momentul în care prezintă factura.
Măsura va fi valabilă doar pentru producție și nu pe lanțul de prelucrare.
Stimulăm astfel producătorii interni și reducem evaziunea fiscală din
agricultură.

DA

3.

După 4 ani de mandat al guvernului USL, TVA VA REVENI LA
NIVELUL DE 19%.

4.

Păstrăm plafon 16% și introducem, pe parcursul mandatului,
IMPOZITUL DIFERENȚIAT PE VENITUL SALARIAL CU
DEDUCTIBILITĂȚI FISCALE: cote de 8%, 12% și 16%, ce vor fi
stabilite pe grile de venit.

5.

Discuție în curs
DA/NU
(Nu sunt consemnate în Codul Fiscal)

REDUCEM NUMĂRUL DE TAXE PARAFISCALE la jumătate

NU
In ședința din 20 mai 2014, Guvernul a hotărât ca
un număr de 27 de taxe și tarife parafiscale să fie
eliminate sau comasate; prin ordine de ministru
sau decizii ale președinților de instituții care
gestionează tarife ar urma să fie reduse încă 65 de
taxe, fiind vizate astfel, în total, 92 de taxe
parafiscale.
Conform notelor de fundamentare, impactul în
anul 2014 pentru eliminarea celor 27 de taxe
propuse spre eliminare se ridică la mai puțin de
jumătate de milion de lei. Spre exemplu, suma
totală previzionată că nu va fi încasată în acest
an este de 458.954 de lei, din care 428.714 lei
venituri neîncasate la bugetul de stat, iar 35.714
lei sume neîncasate de către diverse instituții
publice incluse la categoria venituri proprii.
CONCLUZIE: Nu se cunoaște ce s-a întâmplat
cu restul de la 27 la 92 de taxe parafiscale, iar
suma este ridicolă.
6.

7.

CONSOLIDAREA CEC ȘI EXIMBANK, împreună cu specializarea
obiectivului de activitate: Eximbank ‐ pentru exporturi și industrie; CEC
‐ pentru IMM‐uri, mici întrepinzători, agricultură și activități
independente.

NU

CREŞTEM DEDUCTIBILITATEA CHELTUIELILOR în cercetare și
dezvoltare de la 20% la 50%.

NU
Alocările la cercetare s-au redus, iar lansarea
programelor s-a anulat în aștepteptarea impactului
reducerii TVA.
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CONCLUZIE: Cercetarea va fi considerată resursă
bugetară pentru alte încasări nerealizate.
8.

ALINIEM LA MEDIA EUROPEANĂ REDEVENȚELE încasate de stat
ca urmare a concesionării activelor statului.

NU
1. La petrol redevența trebuie modificată în 2015,
dar ANRM nu știe cum! ANRM este în coordonarea
prim-ministrului!
2. La minerit s-au modificat în 2014 pentru că
bugetul a avut nevoie de încasări – s-au modificat
retroactiv, la inițiativa Ministerului Finanțelor și
cu semnătura ANRM.
3. Se dorește promovarea unei legislații speciale
pentru toate redevențele (o eroare de principiu din
cauza diversității resurselor). Chiar și așa, o
asemenea lege NU există! Acum se modifică
redevențele după interese!
ONCLUZIE: Nu există un punct de vedere asupra
modificării redevențelor, ba chiar ideea comasării
legislației în domeniu blochează analiza pe fond
(mărimea redevenței).
9.

INVESTIȚII STRATEGICE REGIONALE:
a. Centru universitar în fiecare regiune.
b. Centru sportiv polivalent de nivel internațional în fiecare regiune.
c. 6 aeroporturi internaționale la standard Schengen (Henri Coandă,
Băneasa, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța).

NU
(literele a, b, c, f, g, h, i, j)

d. Sistem de urgență, cu pompieri, ambulanță și poliție în fiecare
regiune. Sistem național integrat de urgență puternic cu prezență în
fiecare regiune de dezvoltare prin 112, Pompieri ‐ SMURD, Ambulanța
și Poliția.
e. Până la finalul anului 2014 mai deschidem 3 baze aeriene de salvare
SMURD, astfel acoperind fiecare regiune de dezvoltare cu un elicopter
SMURD.

DA (literele d și e)

f. Construcția și dotarea la standarde europene a 8 spitale regionale.
g. Dezvoltarea spitalelor județene de urgență de interes strategic și
creșterea competenței lor .
h. Dezvoltăm Portul Constanța, ca port regional strategic în participarea
la Strategia Dunării (pentru dezvoltarea porturilor dunărene).
i. Realizăm 5 centre principale de transport intermodal (București,
Timișoara, Constanța, Iași și Brașov) și 6 centre secundare (Craiova,
Cluj, Târgu Mureș, Suceava, Giurgiu și Pitești).
j. Infrastructură feroviară: finalizăm 16 eurostații în reședințele de județ.
10.

Obiectivele erau asumate parțial prin fonduri
europene, dar absorbția s-a blocat tocmai la
investițiile mari - (pct. f, g, h, i, j). Comisia
Europeană a acceptat totuși ca fondurile să
compenseze investiții publice demarate cu sume din
bugetul național (vezi metrou), dar celelalte nu au
fost demarate pentru a utiliza facilitatea.
CONCLUZIE: Pierderi mari de fonduri europene
de infrastructură, deci pe un domeniu critic.

FINALIZĂM AUTOSTRADA BUCUREȘTI‐ARAD, pentru a lega
România de Europa.

NU
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11.

FINALIZĂM AUTOSTRADA TRANSILVANIA.

NU
12.

FINALIZĂM AUTOSTRADA BUCUREȘTI‐PLOIEȘTI‐BRAȘOV
(tronsonul Brașov‐Predeal‐Comarnic).

NU
13.

DEMARĂM PROIECTUL AUTOSTRĂZII DE SUD București ‐
Alexandria‐Craiova‐Drobeta‐Tr. Severin‐Timișoara.

NU
14.

DEMARĂM PROIECTUL AUTOSTRĂZII VEST‐EST TG. MUREȘ‐
IAȘI (UNGHENI).

NU
15.

FINALIZĂM CENTURA BUCUREȘTI, la profil de autostradă (nord și
sud).

NU
16.

REALIZĂM CORIDORUL IX PANEUROPEAN ‐ București‐Focșani

NU
17.

Reluăm oferta pentru REALIZAREA REACTOARELOR 3 ȘI 4 DE LA
CERNAVODĂ.

NU

18.

REALIZĂM CENTRALELE HIDROELECTRICE TARNIȚA‐
LĂPUȘTEȘTI ȘI ISLAZ.

NU

19.

Implicarea activă a statului român în REALIZAREA PROIECTULUI
EUROPEAN DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE ‐
Nabucco și AGRI ‐ și a conductei de petrol Constanța‐Trieste.

NU

REVITALIZĂM PROIECTUL CANALULUI DUNĂRE ‐
BUCUREȘTI (parteneriat public ‐ privat).

NU

20.

Doar dacă se evaluează volumul de aluviuni ce
trebuie dragat pe tronsoane se poate vedea costul de
utilizare. Oricum nu s-a realizat nimic pentru
stabilirea unui parteneriat de orice fel!
21.

DEMARĂM CONSTRUCȚIA CANALULUI SIRET‐BĂRĂGAN, prin
care rezolvăm problema sistemului de irigații din Moldova și Muntenia.

22.

DEZVOLTĂM SATUL ROMÂNESC
a. Modernizăm infrastructura de utilități: canalizare – de la 62% în
prezent, la 90% până în 2016; electrificare – de la 83% în prezent, la
100% în 2014.

NU

NU

b. Program de construire, modernizare și reabilitare de drumuri
județene și comunale și creșterea accesibilității locuitorilor din zonele
izolate.
c. Program de reabilitare și întreținere ale dispensarelor.
23.

ÎNFIINȚĂM CENTRE DE COLECTARE, SORTARE ȘI
DEPOZITARE a produselor agricole, finanțate prin PNDR și ajutoare de
stat și susținem inițiativa privată în acest domeniu.

NU
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24.

Negociem cu UE SUBVENŢII 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.

NU
NU s-a negociat NIMIC deoarece nu a avut cine! De
fapt, Noua Politică Agricolă Comună (PAC) enunță
că va micșora diferențele dintre subvențiile primite
de agricultorii din diferitele state membre ale
Uniunii, iar România va putea acorda Plăti
Naționale Directe Complementare (PNDC) în
condițiile și sectoarele pentru care s-au oferit aceste
plăti și în anul 2014, anunța anul trecut APIA.
Potrivit noii PAC, va fi posibilă menținerea PNDC
până în 2020 prin intermediul cărora agricultorii
pot beneficia de subvenții suplimentare DE LA
BUGETUL NAȚIONAL.
CONCLUZIE: PAC ne permite să plătim de la
buget, însă noi nu avem sume alocate!

25.

Încurajăm AGRICULTURA ECOLOGICĂ.

26.

REFACEM SISTEMUL DE IRIGAȚII ȘI ÎNDIGUIRI cu fonduri
europene și/sau prin parteneriate public‐private.

NU

27.

ÎMPĂDURIM ROMÂNIA! În noiembrie am plantat 26 de milioane de
puieți. Vom extinde plantările și în anii următori, cu prioritate în zonele
expuse la inundații, alunecări de teren și înzăpeziri.

NU

28.

CREȘTEM BAZA DE IMPOZITARE ȘI CREĂM LOCURI DE
MUNCĂ prin programul TRADECO (tradițional și ecologic). Programul
TRADECO se face prin colaborare între autorități locale, ministerul
Agriculturii și ministerul Finanțelor, prin includerea într‐o activitate
sistematică a categoriei „lucrători familiali nesalarizați” (cca 1,4
milioane persoane, în special din rural).

NU

NU

Facilitățile promise pentru comasarea de terenuri
etc. nu există formal într-un document disponibil. Nu
se găseste nici macar pe site-ul Ministerului
Agriculturii.

Acordăm un SET DE STIMULENTE FINANCIARE PENTRU
COMASAREA TERENURILOR agricole – numai pe bază de cadastrare
și intabulare.

NU

30.

Susținem REALIZAREA GRATUITĂ A CADASTRULUI PENTRU
TOATE TERENURILE AGRICOLE în vederea constituirii unei piețe a
terenurilor agricole.

În curs

31.

REALIZĂM COMASAREA AGENȚIILOR DE PLĂȚI.

NU

32.

INVESTIM ÎN SECTORUL INDUSTRIEI ALIMENTARE.

NU

33.

FINALIZĂM CAMERELE AGRICOLE şi asigurăm transformarea lor
în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tineri întreprinzători în
mediul rural.

NU

29.

OUG nr. 58 din 12.06.2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 283/2010 privind Camerele
pentru agricultură, industrie alimentară,
piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală,
reduce la jumătate atribuțiile Camerelor Județene
(de la 18 la 7) și a Camerei Naționale (de la 35 l
a10) în dezacord cu agricultorii. EX. OUG elimină
posibilitatea de a înființa Fonduri Mutuale pentru
compensarea efectelor extreme (inundații, secetă).
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CONCLUZIE: Supra-reglementare într-un
domeniu slab administrat!
Sprijinim TRANSFORMAREA EXPLOATAȚIILOR MICI ȘI DE
SUBZISTENȚĂ ÎN FERME MEDII FAMILIALE. Stimularea formelor
asociative.

NU

Susținem DUBLAREA PRIMEI PENTRU VÂNZAREA
TERENURILOR AGRICOLE, la 400 euro/ha (sau circa 20% din
valoarea de piață) și actualizarea periodică a acesteia, astfel încât să
reflecte modificările survenite în valoarea de piață a terenului.

NU

Implementăm un PROGRAM NAȚIONAL PENTRU ÎNFIINȚAREA
DE MICRO FABRICI locale de procesare care să deservească
producătorii de legume și fructe din zona respectivă.

NU

Implementăm PROGRAME NAȚIONALE PENTRU SECTORUL
LEGUME-FRUCTE (construirea a 40 de depozite a 500 de tone fiecare,
puse la dispoziția asociațiilor profesionale, cu restituirea investițiilor în
10 ani).

NU

CREDITUL ÎN AGRICULTURĂ. Implementăm programul „START ÎN
AGRICULTURĂ”: Linii de credit speciale pentru investiții realizate de
fermieri; 60% înființare microfermă și 40% capital de lucru în primul an;
Garanția: FGCR (max.50%) și garanția FNGCIMM (max.50%).

NU

39.

Asigurăm TRANZACŢIONAREA PRODUSELOR ENERGETICE în
mod transparent, în condiţii de piaţă concurenţială.

DA

40.

CONTINUĂM PRIVATIZĂRILE ÎN SISTEMUL ENERGETIC, prin
majorarea capitalului social ‐ sumele obținute vor fi utilizate pentru
retehnologizare și investiții de mediu.

DA

41.

IMPLEMENTĂM UN PROGRAM PENTRU DIVERSIFICAREA
SURSELOR ŞI RUTELOR DE APROVIZIONARE şi limitarea
dependenţei de aprovizionare cu resurse energetice din import.

NU

42.

ASIGURĂM SECURITATEA INFRASTRUCTURII ENERGETICE
CRITICE, a capacităţilor de depozitare, inclusiv a instalaţiilor nucleare.

NU

43.

PROMOVĂM INVESTIŢIILE PENTRU CREŞTEREA CAPACITĂŢII
DE PRODUCŢIE A ENERGIEI ELECTRICE, necesară pentru
securitatea energetică a ţării.

NU

Sporim EFICIENȚA APROVIZIONĂRII CU ENERGIE (susținerea
producției descentralizate de energie și a cogenerării de înaltă eficiență
ca o soluție pentru CET‐uri; soluții urbane de încălzire și răcire).

NU

45.

Creștem capacitatea de ÎNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR
NATURALE a terminalului LNG Constanța.

NU

46.

Susținem integrarea gospodăriilor cu venituri reduse într‐un PROGRAM
SPECIAL DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE. Accentul se
pune pe: Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe; Eficientizarea
instalațiilor de încălzire din gospodării; Folosirea surselor alternative de
energie.

34.

35.

36.

37.

38.

44.

47.

PROMOVĂM PROIECTE TRANSFRONTALIERE care să asigure
diversificarea accesului la resursele energetice de materii prime, în
principal petrol şi gaze.

NU
(Se continuă reabilitarea)

NU
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48.

49.

ÎNCURAJĂM INVESTIŢIILE PENTRU DESCOPERIREA UNOR
NOI REZERVE DE HIDROCARBURI şi creşterea ratei de înlocuire a
rezervelor.

DA

PERFECŢIONĂM PIAŢA DE CERTIFICATE VERZI, în vederea
atragerii capitalului privat în investiţiile din domeniul surselor
regenerabile.

NU
Deja au loc dezafectări de turbine eoliene!
Capacitatea de producție eoliană aprobată de
ANRE este mult peste potențialul de absorbție a
pieței. Producția de energie regenerabilă a ajuns la
un nivel-record la finele anului trecut, când
capacitatea totală a proiectelor existente în sistem a
atins 4.255 de MW, fiind cu 82% mai mare decât la
sfârșitul anului 2012, potrivit datelor Autorității
Naționale de Reglementare în Energie (ANRE).
Nu există nici o inițiativă pentru reglementarea
pieței de energie regenerabilă, respectiv a
certificatelor verzi.
România și-a asumat ca 24% din consumul de
electricitate din anul 2020 să provină din surse
regenerabile, însă ANRE a anunțat că această țintă
a fost deja atinsă la 1 ianuarie 2014.
Pentru comparație: Centrala Nuclearo-Electrică
Cernavodă, deține două reactoare care asigură
circa 18% din consumul de energie electrică al
țării. Prima unitate a centralei a intrat în funcțiune
în 1996 și are o putere electrică instalată de
aproximativ 700 MW. Cea de a doua unitate este
funcțională din 2007. Total cca.1400MW putere
instalată.
CONCLUZIE: Piața resurselor regenerabile a fost
rău reglementată, iar apoi prost gestionată (ex.
CEZ s-a retras din proiectul Cernavoda Gr. 3 si 4
când a văzut sumele acordate prin certificate verzi
etc. si a investit in parcuri eoliene ]n care a jonglat
cu prețul energiei in distribuțiile pe care le avea
concesionate la statul RO).

50.

EXTINDEM ACTIVITĂŢILE DE EXPLORARE ŞI EXPLOATARE A
ZĂCĂMINTELOR DE ŢIŢEI din bazinul Mării Negre.

DA

51.

CREĂM CONDIȚII PENTRU OPERATORII NAȚIONALI DIN
DOMENIUL ENERGETIC DE A‐ȘI CONSTITUI RESURSE
FINANCIARE necesare în vederea participării la proiecte internaționale,
prin revenirea la situația în care societățile naționale, companiile
naționale și societățile comerciale cu capital intregral de stat erau
obligate să vireze la bugetul de stat numai 50% din profiturile obținute
(și nu 90%, așa cum s‐a stabilit în 2010).

NU

INIŢIEM PARTENERIATE PENTRU MODERNIZAREA
TERMOCENTRALELOR Elcen Bucureşti, Iernut şi Doiceşti.

NU

52.
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53.

54.

Realizăm UN PROGRAM NAȚIONAL DE EDUCARE A
POPULAȚIEI pentru economisirea energiei, protecția mediului și
utilizarea locală a unor resurse energetice regenerabile.

NU

ALIMENTĂM ZONELE RURALE IZOLATE cu generatoare eoliene
sau microhidrocentrale.

NU
S-a permis ca producătorii cu instalații de sub 1 MW
să fie și persoane fizice, dar nu există instrumente
financiare pentru realizarea de proiecte. Doar
metode clasice: fonduri europene, împrumut bancar
etc. Nimic nou

55.

Promovăm STANDARDE PENTRU PRODUCĂTORII DE
ECHIPAMENTE ENERGETICE și măsuri pentru creșterea eficienței
energetice.

NU
Comisia Europeană a lansat
pe 29 aprilie
procedura de infringement (aviz motivat) împotriva
României, Austriei, Croației, Irlandei și Letoniei,
întrucât aceste țări nu au asigurat transpunerea
integrală a Directivei privind eficiența energetică.
Potrivit Directivei 2010/31/EU, statele membre
trebuie să instituie şi să aplice cerințe minime
privind performanța energetică a clădirilor şi să se
asigure că este realizată certificarea performanței
energetice a clădirilor. Totodată, documentul
prevede realizarea unor inspecții periodice a
sistemelor de încălzire și de aer condiționat.

Implementăm SCHEME DE SUSȚINERE PENTRU PRODUCEREA
ENERGIEI VERZI, prin accelerarea atragerii de fonduri europene (axa
Creșterea Competitivității Economice).

NU

57.

COMPENSĂM MEDICAMENTELE în mod real cu 90% pentru
pensionarii cu pensii sub 1000 de RON.

NU

58.

Asigurăm RECONDIȚIONAREA ȘI DOTAREA PÂNĂ ÎN ANUL
2016 A AMBULATORIILOR DE SPECIALITATE din spitale prin
programul POR, prin alte programe comunitare, prin programul cu
Banca Mondială sau prin finanțare de la Ministerul Sănătății.

NU

Sprijinim investițiile private în CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA DE
SPITALE NOI, prin garantarea creditelor de către statul român și
subvenționarea parțială a dobânzilor.

NU

EXTINDEM SISTEMUL SMURD LA NIVEL NAȚIONAL, cu
contribuția autorităților locale. Extindem echipajele SMURD la nivel
rural în colaborare cu autoritățile locale și continuăm programele
multianuale de dotare ale serviciilor de ambulanță și SMURD.

DA

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.

NU

62.

SUBVENȚIONĂM ACCESUL LA INTERNET pentru unitățile de
învățământ din zonele rurale.

NU

63.

Realizăm puncte de INTERNET WIRELESS GRATUIT în jurul
instituțiilor publice.

NU

56.

59.

60.

61.
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SUBVENȚIONĂM 10‐15% LA ACHIZIȚIONAREA DE MANUALE
de către studenți și elevi (pe baza carnetului de studiu). Subvenția va fi
susținută din Fondul Social European (FSE) și/sau de la bugetul de stat.

NU

65.

Dorim introducerea PROGRAMULUI „MASĂ CALDĂ” pentru elevii
din ciclul primar.

NU

66.

Elaborăm o listă cu 50 de PROIECTE DE CERCETARE care să fie
dezvoltate în sistem de parteneriat public‐privat, în domeniile strategice
de dezvoltare.

NU

Demarăm PROIECTUL 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.

NU

SUSȚINEM COSTUL LISTĂRII PE BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI A START‐UP‐urilor ROMÂNEȘTI DIN DOMENIUL
CERCETĂRII și TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI, care ar urma să
beneficieze și de un aport de 10% al statului la capital, urmând ca restul
de 90% să fie atras prin bursă.

NU

69.

Elaborăm și implementăm un PROGRAM ÎN VEDEREA ELIMINĂRII
ANALFABETISMULUI.

NU

70.

Susținem FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA UNEI REȚELE
NAȚIONALE DE PRACTICANȚI AI SPORTULUI prin înființarea de
secții sportive la nivelul fiecărei unități școlare.

NU

64.

67.

68.

71.

Susținem O ȘCOALĂ LA STANDARDE EUROPENE, dotată cu
mijloace didactice moderne și microbuze școlare în fiecare comună.

72.

Realizăm 50.000 DE NOI LOCURI ÎN GRĂDINIȚE ȘI CREȘE până în
anul 2016.

NU

73.

Propunem și implementăm un SISTEM DE DEDUCERI FISCALE
PENTRU MEDICI ȘI/SAU CADRE DIDACTICE, în vederea stimulării
rămânerii în sistem a resursei umane de calitate.

NU

Asigurăm FINANŢAREA MULTIANUALĂ pe proiecte PENTRU
INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR. Introducem măsuri de
stabilizare a cadrelor didactice tinere în universităţi.

NU

75.

GENERALIZĂM PROGRAMUL „ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ” în
parteneriat cu autoritățile locale, părinți, agenți economici.

NU

76.

Asigurăm TRIPLAREA INVESTIȚIILOR ÎN CERCETARE‐
DEZVOLTARE și acordăm facilități investițiilor private în domeniu.

NU

74.

Parțial

Alocările pentru cercetare s-au redus la jumătate!
77.

Susținem EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DIN JURUL
PROIECTULUI ELI și demararea de noi proiecte în jurul ELI.

DA

78.

INDEXĂM PENSILE CU RATA INFLAȚIEI, conform prevederilor
legii și în limitele bugetului.

DA

79.

CREȘTEM RESPONSABILITATEA INDIVIDUALĂ PRIVIND
PENSIILE: introducem sistemul conturilor individuale de economisire
pentru pensia publică (Pilon I).

NU
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MULTIPLICĂM RESURSELE DE VENIT PENTRU BĂTRÂNEȚE
prin introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaționale. Susținem
veniturile pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad mai
mare de uzură.

NU

MODERNIZĂM SISTEMUL ASISTENȚEI SOCIALE prin
transformarea acestuia dintr‐un sistem pasiv în unul proactiv de susținere
a familiei prin schimbarea accentului de pe asistența acordată individului
pe construirea măsurilor de protecție socială în jurul protecției familiei.

NU

82.

ÎNTĂRIM COEZIUNEA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ prin politici de
reducere a sărăciei, pentru 580.000 persoane, până în anul 2020.

NU

83.

APLICĂM CONCEPTUL EUROPEAN DE “ECONOMIE SOCIALĂ”
pentru creșterea ratei de ocupare a persoanelor provenind din grupurile
defavorizate, inclusiv a minorității rome.

NU

Definim clar categoriile vulnerabile care au nevoie de AJUTOR
SUPLIMENTAR PENTRU PLATA FACTURII LA ENERGIE și
liberalizarea pieței de energie electrică și gaz natural pentru categoriile
de consumatori care pot plăti prețul pieței.

NU

REFORMĂM SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ în baza a două
principii: proximitatea (sprijinul merge cât mai aproape de beneficiar) și
reciprocitatea (ajutorul social este condiționat de participarea la anumite
activități ale comunității).

NU

DEZVOLTĂM SERVICII SOCIALE pentru îngrijirea copiilor și a
persoanelor dependente de familie și sprijinim recunoașterea muncii la
domiciliu.

DA

80.

81.

84.

85.

86.

87.

88.

Introducem UN NOU NIVEL ADMINISTRATIV – REGIUNEA –
compatibil cu cel european. Este vorba despre o reformă mai amplă a
aparatului administrativ, care nu presupune desființarea județelor.
Susținem un proces de regionalizare decis prin referendum, de către
cetățenii României. Orice modificare trebuie discutată cu cetățenii,
agreată politic și acceptată de Uniunea Europeană.
COMBATEM TRASEISMUL POLITIC: introducem procedura de
„recall”, dupa model american – referendum local prin care se poate
retrage mandatul parlamentarului „traseist”. Un grup de alegători dintr‐
un colegiu (numărul trebuie definit prin lege) poate solicita retragerea
mandatului dacă parlamentarul din colegiul lor a trecut la un alt partid; în
acest caz se organizează un referendum local. Astfel, la voința
electoratului, parlamentarul care părăsește partidul în numele căruia a
candidat își poate pierde mandatul.

NU
Oricum PSD confundă înființarea de regiuni care
poate fi o prioritate administrativă, cu dezvoltarea
regională, care este o prioritate economică.

NU

89.

LIPSA CVORUMULUI DE PREZENȚĂ necesar validării
referendumului va fi prevăzută în Constituție.

NU

90.

Reglementarea mai clară a art. 103 referitor la PROCEDURA DE
INVESTIRE A GUVERNULUI, astfel încât: Președintele să fie obligat
să țină cont, în procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de
prim‐ministru, de majoritatea parlamentară rezultată în urma negocierilor
politice (ante sau post‐electorale), în condițiile în care nu există un partid
sau o alianţă politică care a obţinut majoritatea absolută. Președintele să
desemneze pentru funcția de prim‐ministru persoana propusă de partidul
sau alianța politică care a obținut peste 50% în alegerile legislative.

NU
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91.

92.

93.

Modificarea art. 134 vizând NUMIREA ÎN FUNCȚIE A
JUDECĂTORILOR ȘI A PROCURORILOR, prin formalizarea rolului
președintelui și al Ministrului Justiției.

NU

Reforma CCR: MODIFICAREA PROCEDURII DE DESEMNARE A
MEMBRILOR CURȚII CONSTITUȚIONALE pentru limitarea
influenței factorului politic.

NU

Raționalizarea (limitarea) acțiunii Guvernului de a‐și angaja răspunderea
în fața Camerei Deputaților și a Senatului: O SINGURĂ ANGAJARE A
RĂSPUNDERII PE SESIUNE PARLAMENTARĂ.

NU

94.

SCUTIREA DE IMPOZITARE pe o perioada de 5 ani a dividendelor
reinvestite în utilaje, echipamente tehnologice și cercetare‐dezvoltareinovare.

95.

REDUCEM CHELTUIELILE CU BIROCRAȚIA ȘI FISCALITATEA,
prin desființarea unor tarife, avize, autorizații și simplificarea cadrului
legislativ.

Parțial
NU

96.

ÎNFIINȚAREA UNEI FIRME ÎN 3 ZILE.

97.

MENȚINEM OPȚIUNEA ÎNTRE COTA UNICĂ DE 16% PE PROFIT
ȘI 3% IMPOZIT pe cifra de afaceri pentru microîntreprinderi.

DA

98.

ÎNFIINȚAREA UNUI FOND DE INVESTIȚII PENTRU
INFRASTRUCTURĂ ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ, care să
finanțeze multianual primele 50 de proiecte considerate prioritare.

NU

PROMOVĂM PARTENERIATUL PUBLIC‐PRIVAT, ca mecanism
esențial în vederea atragerii de finanțări pentru marile proiecte de
infrastructură.

NU

99.

100.

101.

102.

103.

104.

CAPITALIZĂM FONDUL DE GARANTARE PENTRU IMM‐URI.
Sprijinirea IMM‐urilor aflate în dificultate din cauza crizei economice
prin instituirea unei scheme de ajutor de stat care să includă și folosirea
fondurilor europene.

DA

Guvernul PSD se străduiește să formuleze o lege
pentru Parteneriatul Public-Privat, iar Comisia
europeană le desființează de fiecare dată proiectul.
De altfel, legislația existentă nu împiedică PPP.

NU
S-a promulgat o lege pentru IMM-uri, în care sunt
prevăzute 4 tipuri de fonduri (garantare,
contragarantare, investitii, fond de risc). NICI
UNUL NU EXISTĂ, și deci nu poate fi bugetat!

RESTRUCTURĂM SISTEMUL DE CERCETARE ÎN
AGRICULTURĂ: cercetare agricolă modernă bazată pe principii
comeriale

NU

PROMOVĂM UN SISTEM SELECTIV DE STIMULENTE PENTRU
EXPORT (asigurarea exportului, acordarea de credite cu dobândă
bonificată etc.), stimulente care să fie diferențiate în funcție de
potențialul de valoare adăugată al exporturilor.

NU

PACT NAȚIONAL PENTRU DEFICIT BUGETAR (pact național al
tuturor forțelor politice pentru ca deficitul să fie destinat doar pentru
investiții).
Introducem PROGRAMAREA BUGETARĂ MULTI‐ANUALĂ, pe
proiecte și programe. Această măsură va aduce economii importante la
buget și va crește gradul de predictibilitate și eficiență a cheltuielilor
publice.

NU
NU
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Înființăm CONSILIUL DE DEZVOLTARE ȘI PROGNOZĂ
ECONOMICĂ (CDPE). Acesta va întocmi o strategie de dezvoltare
sectorială, pe baza avantajelor competitive de care dispune economia
românească. Statul va acorda garanții de stat și facilități fiscale pentru
investiții în infrastructură, cercetare‐dezvoltare, capital uman, energie
regenerabilă, IT, agricultură ecologică și alte domenii de vârf. CDPE va
monitoriza semestrial eficiența investirii acestor fonduri publice către
direcțiile strategice stabilite pe baza sistemului de indicatori structurali ai
UE.

NU

106.

DEZVOLTĂM UN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT NAȚIONAL
pentru execuția bugetară în timp real.

NU

107.

GENERALIZĂM SISTEMUL SEAP (sistemul electronic de achiziții
publice) pentru toate achizițiile publice la nivel central și local. Astfel,
atacăm direct corupția, reducem multe dintre cheltuielile publice
nejustificate și decuplăm de la banul public clientela de partid PDL.

105.

NU
Nici măcar nu există o lege nouă a achizițiilor
publice. Doar inițiativa de a concentra achizițiile
Guvernului. În plus, noua lege modifică prioritatea
achiziției de la criteriul economic la cel tehnicoeconomic, ceea ce a creat suspiciuni.

CONTROL FINANCIAR FISCAL DE FOND DOAR O SINGURĂ
DATĂ LA 3 ANI PENTRU IMM‐uri și aplicarea principiului „o singură
dată” în vederea eliminării solicitărilor adresate IMM‐urilor de către o
instituție publică de a depune documente emise de către alte instituții.

NU

109.

Introducem TAXA PE TRANZACȚIILE FINANCIARE pe model
european, în acord cu toate statele UE.

NU

110.

REDUCEM EVAZIUNEA FISCALĂ, prin destructurarea marilor rețele
evazioniste: precum și prin completarea și aplicarea legislației care să
schimbe calitatea tranzacțiilor electronice cu efect direct și imediat în
creșterea veniturilor impozabile.

NU

108.

111.

RESTRUCTURĂM SISTEMUL DE CERCETARE ÎN
AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE: cercetare modernă bazată pe principii
comerciale.

NU

RAȚIONALIZĂM ȘI CREȘTEM CALITATEA CHELTUIELILOR
PUBLICE: prioritizarea investițiilor publice; raționalizarea cheltuielilor
cu bunurile și serviciile completată de transparența procedurilor de
achiziții.

NU

ACCELERĂM ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE, prin
crearea unei structuri centrale responsabile de managementul și
coordonarea Autorităților de Management, prin simplificarea și
unificarea cadrului legislativ.

NU

114.

NEGOCIEM cu Uniunea Europeană realocarea fondurilor structurale și
de coeziune supuse corecțiilor financiare.

NU

115.

Susținem ÎNFIINȚAREA UNUI FOND DE RELANSARE
ECONOMICĂ. Estimarea realistă a gradului de absorbție a fondurilor
europene de către România până în 2015, includerea sumelor rămase în
acest Fond (alături de sumele neatrase de celelalte țări de coeziune) și
folosirea pentru finanțarea unor proiecte de conectare a României la
rețelele transeuropene (sub coordonarea Comisiei Europene).

NU

ÎNTĂRIM SISTEMUL DE SALARIZARE SPECIALĂ A
ANGAJAȚILOR DIN SISTEM care lucrează pentru absorbția de fonduri
europene.

DA

112.

113.

116.
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117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

STIMULĂM SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI în implementarea
mecanismelor de creștere a absorbției de fonduri europene cu alte țări de
coeziune membre UE.

NU

ADOPTĂM O NOUĂ LEGE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI
MIJLOCII, care are la bază transpunerea în legislația românească a legii
europene privind întreprinderile mici din Europa, Small Business Act
(SBA)

NU

REDUCEM DATORIILE STATULUI CĂTRE IMM‐uri prin
reglementarea obligației de plată a valorii contractelor de achiziție
publică în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la recepție.

DA

STIMULĂM APARIȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VERZI prin
investiții în domenii precum cercetare și dezvoltare pe zona eco,
gestionarea și reciclarea deșeurilor, producerea de energii din resurse
regenerabile.

NU

ÎMBUNĂTĂŢIM ACCESUL IMM LA FINANŢARE prin înfiinţarea de
fonduri de risc cu concentrare pe economia României pentru crearea
acesului la finanţare al IMM‐urilor pentru valorificarea oportunităţilor de
investiţii locale şi internaţionale, prin crearea uniu instrument financiar
specializat, flexibil, reutilizabil şi durabil.

NU

PLĂTIM DATORIILE STATULUI CĂTRE FIRMELE PRIVATE.
Statul nu mai trebuie să fie un factor de blocaj în economie, astfel încât
datoriile mai vechi de 90 de zile vor fi plătite sau compensate!
INTRODUCEM CONTRACTE DE PERFORMANȚĂ în toate
instituțiile publice și companii de stat (ministere, agenții guvernamentale,
autorități locale și companii de stat).

NU
NU

124.

Creăm un FOND DE INVESTIȚII DE RISC pentru a garanta finanțarea
proiectelor publice în domeniile strategice.

NU

125.

SCUTIREA (suportarea de la Bugetul de stat), pentru o perioadă de 1 an,
a CONTRIBUȚIILOR SOCIALE datorate de angajatori în cazul
angajării cu contract de muncă pentru o durată cel puțin egală cu 2 ani, a
tinerilor cu vârsta sub 25 de ani și a persoanelor cu vârsta mai mare de
45 de ani.

NU

Stimulăm PARTENERIATUL PUBLIC‐PRIVAT DINTRE SISTEMUL
EDUCAȚIONAL ȘI MEDIUL ECONOMIC, având ca principal obiectiv
atragerea fondurilor europene, cu scopul creșterii ratei de absorbție a
absolvenților pe piața muncii.

NU

Realizăm o relație mai strânsă și o compatibilitate mai mare între
ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII. În acest sens, orientăm formarea
profesională în meserii cerute de piața muncii.

NU

FACEM O PRIORITATE DIN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
SOCIALE PENTRU TINERI, la nivel național. Eliminând costurile de
teren și utilități ‐ pe care le vor suporta autoritățile ‐ diminuăm costurile
de achiziție. Încurajăm o politică de creditare atrăgătoare pentru
achiziționarea de locuințe. Propunem preluarea/achiționarea de către stat
a unor ansambluri rezidențiale abandonate de constructor/dezvoltator,
finalizarea lor și transformarea în locuințe (sociale).

NU

Tinerii fermieri sprijiniți prin facilități (scheme europene de sprijin, pe
bază de plan de afaceri).

DA

126.

127.

128.

129.

15
130.

INIȚIATIVA PENTRU TINERI – 2020. Programe de integrare a
tinerilor pe piața muncii, asigurarea condițiilor pentru formarea continuă
și asigurarea condițiilor de trai decente, prin acces la o locuință în sistem
ANL, în cazul în care tânărul nu deține în familie alte proprietăți.

NU

131.

CONTINUĂM PROIECTUL „PRIMA CASĂ”.

DA

132.

Introducem DEDUCERI FISCALE PENTRU PLATA
ÎNGRIJITORILOR MATERNALI.

NU

133.

Înființăm un SISTEM INTEGRAT DE INGRIJIRE ȘI EDUCARE A
COPIILOR, axat pe construirea masivă de creșe și grădinițe, centre de zi.

NU

134.

Continuăm și consolidăm PARTENERIATUL STRATEGIC CU SUA;
prezență activă și dinamică în PROCESUL DECIZIONAL AL UNIUNII
EUROPENE.

DA

135.

Ne asigurăm că în Strategia Națională de Apărare, PRESA NU MAI
ESTE CONSIDERATĂ O AMENINȚARE LA ADRESA ROMÂNIEI.
Existența unei prese libere este esențială pentru funcționarea
democrației.

DA, administrația
prezidențială

136.

Acordăm sprijin consistent mediului românesc de afaceri, prin sprijinirea
orientării exporturilor către piețele emergente. Deschiderea a 6 CENTRE
DE PROMOVARE A PROIECTELOR PUBLIC‐PRIVAT în Republica
Moldova, China, Rusia, India, Brazilia.

NU

137.

Sprijinim INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA în Uniunea
Europeană.

DA

138.

Sprijinim deschiderea de noi consulate în zone în care România are
interes (de ex. Italia, Spania și Portugalia), precum și diminuarea taxelor
consulare. Impactul tot mai ridicat al globalizării și prezența unui număr
tot mai mare de cetățeni români reclamă investiții puternice în rețeaua
diplomatică și consulară a României.

NU

Susținem CREȘTEREA PROGRESIVĂ A BUGETULUI APĂRĂRII
în viitorul ciclu de guvernare și demarăm programe credibile de
înzestrare a forțelor armate.

DA

RESPECTĂM ANGAJAMENTELE INTERNAȚIONALE ALE
ROMÂNIEI, în special în calitate de membru al Uniunii Europene și al
NATO.

DA

141.

RECONSOLIDĂM STATUTUL CADRELOR MILITARE prin salarii
și pensii ocupaționale.

DA

142.

CREȘTEM ATRACTIVITATEA CARIEREI MILITARE pe piața forței
de muncă.

DA

143.

ELIMINĂM INFLUENȚA POLITICĂ ASUPRA SISTEMULUI
JUDICIAR. Deciziile nu mai trebuie să aparțină celor care dețin funcții
politice.

139.

140.

144.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE VA ADMINISTRA
BUGETUL SISTEMULUI JUDICIAR, astfel încât, profesioniștii din
justiție să nu poată fi influențați prin politicile de alocare a resurselor
publice.

NU
NU
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145.

146.

APLICĂM STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTI‐CORUPȚIE A
GUVERNULUI USL. POLITICILE ANTI‐CORUPȚIE vor viza și
problemele din domeniul justiției, al achizițiilor publice, spitale și școli,
zonele care afectează cel mai mult viața românilor și ignorate în
ultimii ani.
Continuăm să DEMASCĂM CORUPȚIA GUVERNĂRII PDL și să-i
trimitem în fața Justiției pe cei care au jefuit din banul public. Acțiunile
de audit realizate în ministere au scos la iveală cheltuieli mari,
nejustificate, de ordinul zecilor de milioane de euro, ca la Poșta Română
sau Hidroelectrica.

NU
Avem încredere în instituțiile judiciare și le
sprijinim.
PSD nu demască, doar fură.

Extindem și îmbunătățim SISTEMUL DE ASISTENȚĂ JUDICIARĂ
DIN OFICIU/GRATUITĂ, în paralel cu derularea unor ample campanii
de informare a publicului larg cu privire la acest drept, mai ales în zonele
defavorizate (rurale, depopulate) și pentru categorii sociale marginalizate
(persoane vârstnice, cu venituri mici etc.).

NU

148.

Asigurăm RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR
în cazul abuzurilor și încălcării flagrante a legii.

Nu e treaba guvernului.

149.

Adoptăm şi implementăm un PROGRAM NAŢIONAL PENTRU
STOPAREA CRIMINALITĂŢII bazat pe trei piloni (prevenirea
infracţiunilor, aplicarea legii şi reinserţie socială a persoanelor care şi‐au
ispăşit pedeapsa conform legii), precum şi prin dezvoltarea unor
programe multisectoriale.

NU

Pentru a crește transparența actului de justiție, TOATE HOTĂRÂRILE
JUDECĂTOREȘTI VOR FI PUBLICATE PE INTERNET, cu
protejarea datelor cu caracter personal ale părților.

NU

Asigurăm CREȘTEREA SPECIALIZĂRII PROFESIONALE A
MAGISTRAȚILOR pentru o mai bună funcționare a instanțelor și
parchetelor, în paralel cu reluarea procesului de înființare de tribunale
specializate, în baza unor evaluări pertinente.

NU

147.

150.

151.

152.

Extindem metodele moderne de SOLUȚIONARE PRE‐JUDICIARĂ A
CONFLICTELOR, pentru creșterea celerității actului de justiție și pentru
reducerea costurilor sale. Simplificăm și scurtăm procedurile judiciare
prin implementarea noilor Coduri.

Toate acestea au fost realizate în
guvernarea precedentă guvernării PSD.

153.

Accesăm fondurile structurale pentru ÎMBUNĂTĂȚIREA LOGISTICII
PARCHETELOR ȘI TRIBUNALELOR, în paralel cu finalizarea în bune
condiții a Acordului de Împrumut cu Banca Mondială, pentru Programul
privind Reforma Sistemului Judiciar.

NU

154.

NE IMPLICĂM ACTIV ÎN PROCESUL EUROPEAN de luare a
deciziilor MCV.

NU
Singura implicare activă a PSD și Guvernului sunt
atacurile împotriva DNA și Înaltei Curți, mutilarea
legislației penale și blocarea dosarelor penale în
Parlament.
155.

Realizăm un proiect pentru o CANDIDATURĂ LA ORGANIZAREA
UNEI EXPOZIȚII EUROPENE, în perspectiva anului 2019, anul în care
România va deține președinția rotativă a UE.

NU

17
Creștem rata de absorbție a fondurilor europene alocate pentru
PROTEJAREA PATRIMONIULUI LOCAL, pentru DEZVOLTAREA
REGIONALĂ ŞI A TURISMULUI.

NU

157.

REABILITĂM CENTRELE ISTORICE pentru promovarea turismului
cultural și reabilitarea imobilelor care au rol de monument istoric.

NU

158.

DEZVOLTĂM INFRASTRUCTURA DE ACCES către obiectivele
turistice.

NU

159.

Elaborăm PROIECTUL CODULUI PATRIMONIULUI CULTURAL
pentru realizarea unei protecții efective a patrimoniului cultural.

156.

NU

