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Motto: „ Faceţi un exerciţiu DE IMAGINE şi puneţi-vă în locul meu” 
(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



1. Macroeconomie și fiscalitate

„ România se situează pe locul 7 în ceea ce privește dinamica exporturilor totale, 
DEVASTÂND ... state puternice precum Franța cu 4,6%, Germania, cu 4,1% sau Italia cu 3,8%.” 

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Stabilitate și predictibilitate fiscală
• Simplificare fiscală - Adoptarea Codului Economic al României se va 

face cel târziu la 1 iulie 2018
• Modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2018
• Extinderea cotei TVA de 0% pentru vânzarea de locuinţe şi pentru 

inputuri în agricultură, începând cu 1 martie 2017
• Impozit pe cifra de afaceri, începând cu 1 ianuarie 2018
• Începând cu 2018, extinderea neimpozitării venitului pentru medici
• Încurajarea accederii tinerilor în agricultură prin modificarea legislaţiei, 

prin impozit pe venit 0
• Începând de la 1 ianuarie 2018, eliminarea impozitului pe terenului 

agricol lucrat, inclusiv pentru tractoare şi utilaje agricole
• Eliminarea impozitului pe dividende – 1 ianuarie 2018
• Buget minim de funcţionare şi dezvoltare în fiecare an pentru primării. 

În 2018, nivel minim de 750 lei aferent fiecărui locuitor



România, la un pas de recesiune

• Încetinirea creșterii economice – 4,1 în 2018 și 3,5 în 2019 
(Estimare Banca Mondială)

• Deficit bugetar aproape de limita maximă de 3% din PIB – 2,88% 
din PIB în 2017 și în 2018

• Creșterea datoriei publice - 34,248 miliarde euro la 1 decembrie 2018, în 
creştere cu 698 milioane de euro faţă de cea înregistrată la finalul lui 2017 

• Creșterea deficitului balanței comerciale - 13,7 miliarde de euro la 
1 decembrie 2018, comparativ cu 11,3 miliarde de euro în perioada 
similară din 2017 (Eurostat)

• Absorbție deficitară a fondurilor europene - absorbţie efectivă de 
12,64% la sfârşitul lui decembrie 2018

• Inflație -  3,5% în 2018, cu maxime ce s-au apropiat de 5%
• Scăderea investițiilor publice – 5,3 miliarde euro, adică 2,8% din 

produsul intern brut (PIB) în 2017; în primele nouă luni ale lui 2018, s-au 
realizat însă investiții publice de doar 3,37 mld euro, adică 1,6% din PIB

• Creșterea salariilor și a costurilor cu forța de muncă – salariile și costul 
total al forţei de muncă în România au înregistrat cele mai mari creşteri 
din rândul statelor membre ale UE în 2018

• Deprecierea leului – la începutul anului 2019, s-a depășit pragul de 
4,7 lei pentru un euro, pe fondul politicilor inflaționiste din 2017-2018 
practicate de guvernele PSD

•  Instabilitate legislativă – doar în anul 2018, s-a modificat, într-o formă 
sau alta, legislaţia de 5.873 de ori 





2. Justiție

„Orice om îi este frică de o plângere penală.”  

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Instituirea unui mecanism de dialog permanent și semnarea unui 
Memorandum între reprezentanții celor trei puteri: legislativă, 
executivă și judecătorească

• Constituirea la nivelul tuturor instanțelor de judecată 
a unor centre de informare 

• Asanarea normativă
• Creșterea eficienței și a calității actului de justiție 
• Scăderea duratei proceselor și degrevarea instanțelor
• Realizarea Cartierului pentru Justiție – Justice District din București
• Investiții în modernizarea și extinderea penitenciarelor, 

inclusiv din fonduri europene
• Consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior 

al Magistraturii
• Extinderea numărului de instanțe specializate în materie comercială 

de la 3 la 15
• Guvernul și CE vor coopera pentru ridicarea MCV în mandatul 

actualei Comisii



Compromiterea progreselor României 
privind statul de drept

•  Modificarea legilor justiției
•  Modificarea codurilor penale
•  Subminarea independenței justiției 
•  Compromiterea luptei anticorupție
•  Demiterea Procurorului-șef al DNA
•  Încercarea de demitere a Procurorului General
•  Creșterea puterii ministrului justiției asupra carierei magistraților
•  Înființarea secției de urmărire a magistraților
•  Blocarea activității completelor la Înalta Curte de Casație și Justiție
•  Inducerea în eroare a instituțiilor internaționale prin răspunsul 

Guvernului la cele trei rapoarte critice la adresa acțiunilor actualei 
puteri cu privire la statul de drept din România (Raportul GRECO, al 
Comisiei de la Veneția și MCV) și la Rezoluția Parlamentului European 
referitoare la statul de drept în România 

• Blocarea anchetelor penale – de exemplu, procurorii care s-au ocupat 
de anchetarea mitingului din 10 august sunt cercetați disciplinar  

•  Restricții politice aplicate libertății presei – de exemplu, ANAF, Poliția 
și Agenția pentru protecția datelor au cerut socoteală jurnaliștilor de la 
Rise Project, la fel cum Jandarmeria și DIICOT au încercat să intimideze 
jurnaliștii de la TVR și Realitatea TV





3. Infrastructură

„Când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari și vor pleca multinaționalele 

către alte zone fără autostrăzi, dar cu salarii mici” 

(Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Proiecte noi de investiții în autostrăzi: Sibiu – Pitești, Comarnic 
– Brașov, Sibiu – Brașov, Tg. Mureș – Tg. Neamț, Tg. Neamț – Iași – 
Ungheni, Pitești-Craiova 

• Modernizare Centura București
• Modernizare Transfagărășan și Transalpina
• Proiecte noi de investiții în feroviar: București-Brașov, Timișoara-Arad, 

București-Buzău, București-Craiova, Pașcani-Iași, București-Constanța, 
București-Pitești

• Finalizarea lucrărilor pe Magistrala 5 de metrou
• Construcția Magistralei 6 de metrou -1 Mai-Otopeni
• Modernizare și extindere aeroporturi Henri Coandă București, Băneasa 

– Aurel Vlaicu, Traian Vuia – Timișoara, Mihail Kogălniceanu – Constanța
• Dezvoltarea și modernizarea porturilor Constanța, Mangalia, Galați, 

Tulcea, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin
• Reînnoirea flotei TAROM prin achiziționarea a 30 de aeronave moderne
• Reorganizarea RAR



Investițiile în infrastructură, la pământ

• În campania electorală, Dragnea a promis: realizarea a 6 autostrăzi: 
Coridorul IV Constanța-Nădlac, Autostrada Moldovei, Autostrada 
Transilvania, Autostrada Pitești-Craiova, Drum expres 
București-Craiova-Timișoara și Autostrada Tg. Mureș-Iași

• La preluarea mandatului de prim-ministru, Viorica Dăncilă a anunţat 
că, în trei ani, va construi 350 de kilometri de autostradă 

• Fostul ministru al Transporturilor Felix Stroe a declarat, în octombrie 
2017, că în anul 2018 vor fi daţi în folosinţă cel puţin 150 de kilometri de 
autostradă

•  Liviu Dragnea îi promitea protestatarului din Galaţi care venise să 
aducă naveta de bere că se vor construi 150 de km de autostradă în 
2018 şi 2019

•  Dăncilă a promis, la sfârșitul anului 2018, că se vor realiza, în 
parteneriat public – privat, autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov, 
autostrada Tg. Mureş -Tg. Neamţ - Iaşi - Ungheni, autostrada Bucureşti - 
Craiova - Lugoj, de la Craiova şi ramificaţie spre Calafat

• În realitate, Guvernarea PSD a reuşit să dea în folosinţă în 2017 doar 
15,7 kilometri de autostradă, iar în 2018 aproximativ 60 de km de 
capete de autostradă 





4. Sănătate

„O altă problemă la care doresc să mă refer este declanşarea 

Mecanismului european de protecţie civilă, şi mă refer la IMUNOGLOBINĂ.”

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Construcția, cu finanțare din FSDI, a 8 spitale regionale
• Construcția, cu finanțare din FSDI, a unui spital republican, în București
• Achiziţionarea a 3000 de autosanitare destinate mediului rural
• Reducerea cu minimum 35% a prețului medicamentelor inovative care 

și-au pierdut patentul și au înregistrate medicamente generice
• Repornirea și dezvoltarea activității Institutului Cantacuzino pentru 

asigurarea independenței în domeniul producției vaccinurilor
• Asigurarea pieței cu medicamentele necesare pacientului la momentul 

nevoii lui
• 0% impozit pe venit pentru medici



România, țara bacteriilor intraspitalicești
și a epidemiilor ucigașe

•  Infecțiile nosocomiale 
o Doar 40% dintre spitalele din România au autorizaţii sanitare de 
funcţionare formale 
o Tragedia din „Colectiv” a deschis o „cutie a Pandorei” în momentul 
în care s-a descoperit că multe victime nu au murit din cauza 
incendiului, ci din cauza infecţiilor nosocomiale. 
o 10.403 cazuri de infecţii nosocomiale au fost înregistrate în România 
anului 2017

•  Epidemia de rujeolă 
o Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate 
până la data de 25.01.2019 este 15.703, din care 60 de decese 
o În perioada 21.01.2018 – 25.01.2019, au fost raportate încă 32 de 
cazuri nou confirmate în 8 județe și în municipiul București 
o Epidemia de rujeolă a fost favorizată de disfuncţionalităţile majore 
în aprovizionarea de către Guvernul PSD cu toată paleta de vaccinuri 
destinate copiilor

•  Epidemia de gripă 
o Săptămâna trecută s-au înregistrat 117.000 de cazuri comparativ cu 
79.000 în aceeași săptămână a sezonului precedent  
o Numărul total al deceselor ajunge la 47





5. Educație

„Şcoala e gratuită pentru copil, părintele fiind cel care plăteşte” 

(Liviu Pop, fost ministru al Educației)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Construcția a 2.500 de creșe, grădinițe și unități afterschool
• Crearea condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru 

toți copiii în școli, care să permită inclusiv obținerea autorizațiilor de 
funcționare (sanitară, ISU), în conformitate cu prevederile legale

• Asigurarea accesului la angajare, precum și la programe de calificare a 
absolvenților care nu au promovat examenul de bacalaureat

• Fundamentarea planurilor de școlarizare și a finanțării pe domenii de 
studiu, în funcție de nevoile pieței muncii

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional.
• Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel 5 terțiar 

non-universitar, prin susținerea acestuia de către stat, în domenii 
cu potențial de creștere, relevante pentru dezvoltarea economică a 
României

• Prevenirea și combaterea violenței în școli
• Subvenționarea accesului la Internet a tuturor unităților de învățământ 

din zonele rurale/urbane, realizarea de program alternativ de educație 
pentru mediul rural



România fără educație este o țară fără viitor

•  1 din 5 copii nu merge la şcoală niciodată
•  1 din 4 tineri cu vârsta între 15 şi 24 ani este în afara pieţei muncii
•  43% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-29 de ani 

trăiesc în risc de sărăcie
•  Rata de părăsire timpurie a şcolii este de 26,6% în zonele rurale 

şi de 17,4% în oraşe mici şi suburbii
•  Doar 20% dintre școlile din România au avize și autorizații
•  Salariile profesorilor sunt, în continuare, neatractive 
•  Sistemul de educație este extrem de politizat
•  Școala este decuplată complet de piața muncii 
•  Fără investiții pentru modernizarea procesului didactic în școli și 

universități
•  Atacuri permanente la autonomia și resursele universităților





6. Mediul de afaceri

„Putem spune, pe scurt, că REDUCEM DEMOCRAŢIA... ăăă... reducem birocraţia.” 

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Stabilitate și predictibilitate legislativă și fiscală
• Adoptarea Legii lobby-ului
• Strategic Invest România — Program de ajutor de stat pentru susținerea 

investițiilor strategice ale antreprenorilor autohtoni
• Înființarea liceelor de antreprenoriat- în vederea creării unor generații 

de antreprenori



După PSD, potopul!

• Suprataxarea băncilor, a companiilor din energie, de comunicații, 
de  jocuri de noroc

•  236 de noi reglementări care modifică sau completează Legea Codului 
fiscal în anul 2018

•  Modificări importante ale Codului de procedură fiscală şi a legislaţiei 
privind contribuţiile obligatorii

•  Modificări la Legea Concurenței
•  În perioada ianuarie – septembrie 2018, investițiile directe ale 

nerezidenților în România au scăzut cu 5,7%
• Societăţile cu capital străin nou înfiinţate în perioada ianuarie-

octombrie 2018 a scăzut cu 177 societăți comparativ cu perioada 
similară din 2017

•  Numărul total de înmatriculări în perioada 01.01.2018 - 31.10.2018 a 
scăzut cu 8.457 comparativ cu perioada similară din 2017

•  În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 numărul suspendărilor, 
dizolvărilor, insolvenţelor, inclusiv în rândul societăţilor cu participare 
străină la capital au fost mai mari decât cele din perioada similară din 
2017

•  În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 a crescut cu 13,32% numărul 
suspendărilor față de perioada similară din 2017

•  În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 a crescut cu 20,71% numărul 
dizolvărilor față de perioada similară din 2017

•  În perioada 01.01.2018 – 31.10.2018 a crescut cu 28,07% numărul 
insolvenţelor față de perioada similară din 2017





7. Muncă și justiție socială

„Ce vă pot spune este că niciunui pensionar nu îi va scădea pensia, niciunui 

pensionar din sistemul public. Pot să vă spun că pensia minimă va crește 

de la 5.200 la 6.400, la 1 iulie, anul acesta...” 

 (Viorica Dăncilă, prim-ministrul României)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Reducerea costurilor administrative pentru angajator cu până la 18%, 
prin crearea Cardului de Asigurat în Sistemul Asigurărilor Sociale — 
elementul de bază al sistemului integrat unic de asigurări sociale 
(ghișeul unic electronic)

• Realizarea unei hărți a resursei umane în funcție de calificări și 
competențe

• Introducerea unei prime care să stimuleze înregistrarea la Serviciul 
Public de Ocupare

• Actualizarea anuală a punctului de pensie, în funcție de rata inflației 
și creșterea reală a salariului mediu brut

• Formarea unei rețele naționale de experți în domeniul 
egalității de șanse

• Program național pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a 
violenței domestice

• Reducerea vârstei de pensionare cu câte doi ani pentru fiecare copil, 
pentru mamele cu cel puțin trei copii

• Creșterea sprijinului acordat familiilor care au în îngrijire persoane cu 
dizabilități



Injustiție socială

•  Guvernul care fură bani de la pensionari!  
o PSD a amânat mai întâi indexarea pensiilor cu 6 luni, de la 1 
ianuarie 2018 la 1 iulie 2018  
o A doua oară, aplicarea indexării pensiilor a peste 5 milioane de 
români e amânată pentru 2019, nu se știe exact din ce dată 
o Începând cu 1 ianuarie 2019, PSD-ALDE taie în medie cca. 102 lei pe 
lună din pensia fiecărui român, drept pe care pensionarii îl aveau prin 
Legea pensiilor care este încă în vigoare, adică prin indexarea cu 100% 
creşterea preţurilor şi cu 50% din creşterea salariului mediu brut

•  Situația pensiilor speciale la sfârșitul anului 2018 
o 9.184 de beneficiari de pensii speciale, în creştere uşoară, dar 
constantă 
o 816 foşti parlamentari primesc o pensie medie de 4.282 de lei 
o 3.629 de foşti magistraţi primesc o pensie medie de 17.537 de lei lunar 
o 858 de foşti diplomaţi primesc o pensie medie de 5.480 de lei lunar 
o Pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi s-au 
acordat unui număr de 606 persoane, media fiind de 7.640 de lei 
o 1.814 pensionari din postura de personal auxiliar de specialitate 
al instanțelor judecătorești și al Parchetelor au câştigat în medie câte 
4.024 de lei



8. Agricultură și dezvoltare rurală



8. Agricultură și dezvoltare rurală

„ Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să ușureze boala. 

Singura metodă este sacrificarea. Porcii aceștia toți se incinerează (...), 

e o muncă extraordinară, acolo este ca la Auschwitz, dom’ne.”  

(Petre Daea, ministrul Agriculturii)



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Refacerea și extinderea sistemului de irigații
• Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria 

alimentară
• Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru 

legume/fructe și pentru unele produse de origine animală
• Program de încurajare a activităților în zona montană
• Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor 

tradiționale
• Eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate
• Impozit zero pentru tractoare și utilaje agricole
• Reforma instituțională a Ministerului Agriculturii Dezvoltării Rurale
• Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020
• Revizuirea legislației din agricultură în vederea îmbunătățirii acesteia și 

a eliminării reglementărilor paralele – Codul Agriculturii



Criza Pestei Porcine Africane

•  La începutul anului 2019, Pesta Porcină Africană (PPA) evolua în 297 
localități din 16 județe, cu un număr de 1.127 de focare (dintre care 18 
în exploatații comerciale). În alte 3 județe există doar cazuri la mistreți. 
În total au fost eliminați 364.539 de porci afectați de boală și există 743 
de cazuri la mistreți

•  Detaliat, situaţia evoluţiei focarelor de PPA se prezintă astfel: 
o Judeţul Satu-Mare – 36 de cazuri la mistreţi; 
o Judeţul Bihor – 52 de focare în gospodăriile populaţiei şi 2 cazuri la 
mistreţi; 
o Judeţul Sălaj – 5 cazuri la mistreţi; 
o Judeţul Tulcea – 573 de focare (dintre care 5 focare la exploatații 
comerciale și un focar la o exploatație de tip A) şi 111 de cazuri la 
mistreţi; 
o Judeţul Brăila – 104 de focare (dintre care 10 focare la exploatații 
comerciale) și 3 cazuri la mistreți; 
o Judeţul Constanţa – 91 de focare în gospodăriile populaţiei şi 5 
cazuri la mistreţi; 
o Judeţul Ialomiţa – 125 de focare în gospodăriile populaţiei şi 96 de 
cazuri la mistreţi; 
o Judeţul Galaţi – 17 focare în gospodăriile populaţiei şi 9 cazuri la 
mistreţi; 
o Judeţul Ilfov – 10 focare în gospodăriile populaţiei; 
o Judeţul Călăraşi – 101 de focare (dintre care 1 focar la o exploatație 
comercială) şi 35 de cazuri la mistreţi; 
o Județul Buzău – 7 focare în gospodăriile populaţiei și un caz la 
mistreț; 
o Județul Giurgiu – 26 focare în gospodăria populaţiei și 20 cazuri la 
mistreți; 
o Județul Teleorman – 9 focare în gospodăria populației și 416 de 
cazuri la mistreți; 
o Județul Vrancea – 3 focare în gospodăria populației; 
o Județul Dolj – un focar în gospodăria populației; 
o Județul Argeș – un focar în gospodăria populației; 
o Județul Olt – 6 focare în gospodăria populației și 2 cazuri la misteți; 
o Județul Dâmbovița – un focar într-o exploatație de tip A; 
o Județul Bistrița-Năsăud – 2 cazuri la mistreți.

• Până la începutul acestui an au fost despăgubiți 8.535 de proprietari, 
valoarea totală a plăților fiind de 251.120.910 de lei.



9. Afaceri interne



9. Afaceri interne

„ Dorim să ne ANEXĂM pe prevenție și totodată să fim pregătiți 

să intervenim rapid în situații de urgență.”  

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României) 



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Informatizarea generalizată în toate direcțiile care lucrează intens cu 
cetățeanul 

• Perfecționarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigure ordinea 
publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros, din cauza 
atmosferei favorizante producerii de excese în astfel de ocazii, unele cu 
consecințe tragice.

• Dezvoltarea capacității de intervenție prin achiziționarea de mijloace 
speciale de intervenție la incendii, deszăpeziri, inundații, concomitent 
cu promovarea unui proces de pregătire și instruire adecvată a 
personalului.

• DIPI va acționa pentru gestionarea situației operative din 
responsabilitatea sa și pentru protejarea personalului angajat 
în domeniul afacerilor interne. 



Intervenția violentă a jandarmilor
asupra cetățenilor pașnici la protestul

din 10 august 2018 de la București 

•  La începutul lunii septembrie, existau 770 de persoane care au depus 
plângeri penale în cauza aflată pe rolul Secţiei Parchetelor Militare, 
având ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia 
manifestaţiei din Piaţa Victoriei din Bucureşti. 

•  În același timp, peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri 
medicale la protestul din 10 august, protest la care au participat zeci de 
mii de oameni.



10. Politica de apărare 
și securitate națională



10. Politica de apărare 
și securitate națională

„ DESCURAJAREA Alianţei, în ansamblul său, rămâne o prioritate...”  

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României) 



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Creșterea capacității operaționale a forțelor armate
• Revitalizarea industriei naționale de apărare. Revitalizarea structurilor 

de cercetare - dezvoltare astfel încât acestea să redevină, la orizontul 
anului 2020, motorul dezvoltării industriei naționale deapărare.



Compromiterea înzestrării Armatei României

•  În primele 11 luni ale anului 2018, MApN a reușit să cheltuiască doar 
1.10% din PIB, în ciuda alocării unui procent de 2% din PIB pentru 
apărare 

•  În 2017, România a cheltuit 1,8% din PIB pentru apărare 
•  MApN nu a reușit să ducă la bun sfârșit nicio achiziție majoră de tehnică 

militară în 2018, în afara celor guvern la guvern. Din 10 programe 
aprobate de Parlament, au demarat 3

•  Cele 7 programe majore de înzestrare ale căror achiziții competitive nu 
au fost demarate sau au fost contestate sunt: 
o Modernizare mașină de luptă MLI 84M - Armata Română se chinuie 
să modernizeze vehiculele blindate încă din 1995. De exemplu, 
revitalizarea mașinăriei de luptă apare pe lista de priorități strategice 
ale armatei și în 2016. Nu e gata nici în prezent, fiind și astăzi un 
program „în pregătire” 
o Corveta multifuncțională - în 11 ianuarie 2019, procedura de 
achiziție a celor patru corvete, inițiată în martie 2018, a fost suspendată 
din cauza unor suspiciuni de nereguli, fiind sesizat Parchetul Militar  
o Sistem integrat de arme SHORAD-VSHORAD (Etapa I: componenta 
SHORAD) - nu au fost începute procedurile de achiziție 
o Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă (SIML) - 
Procedura de achiziție a fost lansată de MApN în noiembrie 2018. 
Nu e finalizată 
o Sisteme C4I cu capabilități de integrare ISTAR - Programul de 
înzestrare cu Sisteme C4I cu capabilităţi de integrare ISTAR este în curs 
de pregătire 
o IAR-99 SuperȘoim – Programul de modernizare a avioanelor IAR-99 - 
Procedura de achiziție este contestată în instanță 
o Platforme de transport auto multifuncționale pe roți - procedura de 
achiziție este contestată în instanță
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11. Politică externă 
și afaceri europene

„ În luna martie 2019, vom organiza un eveniment care își propune să contribuie 

la sprijinirea COMBATERII NEGAȚIONALISMULUI ȘI A HOLOCAUSTULUI...”  

(Viorica Dăncilă, prim-ministrul României) 



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Creșterea profilului României ca stat membru al UE și NATO
• Aderarea la spațiul Schengen
• Finalizarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV)
• Susținerea fermă a eforturilor de integrare europeană 

a Republicii Moldova
• Consolidarea diplomației economice prin stimularea schimburilor 

comerciale și atragerea de investiții străine pentru România
• Apărarea și promovarea activă a drepturilor persoanelor care aparțin 

comunităților românești din statele din vecinătatea României
• Sporirea calității serviciilor de asistență și protecție consulară



Acțiuni de compromitere de către PSD a relațiilor 
României cu parteneri tradiționali

• Anunțul lui Liviu Dragnea privind mutarea Ambasadei României de la 
Tel Aviv la Ierusalim 

• Apropierea liderilor PSD față de Turcia și Recep Tayyip Erdogan
• Înțelegeri subterane politice și economice ale liderilor PSD cu Viktor 

Orban și Guvernul de la Budapesta
• Răspuns mincinos pe fond și total nepotrivit ca formă al Guvernului la 

CE și PE pe problematica statului de drept
• Detașare totală a Guvernului față de situația din R.Moldova
• Lupta PSD cu multinaționalele, cu băncile, companiile din energie și 

telecom
• Gestiune lamentabilă a președinției Consiliului UE 
• Gafe de protocol și de limbaj ale prim-ministrului Viorica Dăncilă 

la întâlniri oficiale pe teme de politică externă
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„ Eminescu e cel mai mare poet CARE l-a dat România!“ 

(Daniel Breaz, ministrul Culturii)  



Promisiuni neîndeplinite de PSD

• Pregătirea Centenarului Marii Uniri
• Revizuirea actelor normative în domeniul culturii
• Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de achiziții de creații 

culturale
• Investiții în cetăţile dacice!
• Construirea unei Săli moderne de concerte şi a unui centru cultural 

multifuncţional în municipiul Bucureşti
• Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului 

şi atragerea unui nou public, precum şi sprijinirea industriilor creative 
pentru folosirea avantajelor oferite de piaţa unică digitală

• Susținerea publicării edițiilor naționale a marilor clasici
• Încurajarea investițiilor private în patrimoniul cultural imobil prin 

oferirea de facilități fiscale
• Prevenirea radicalizării religioase și a extremismului religios
• Reglementarea statutului folosirii simbolurilor comunităților locale



Majoritatea PSD-ALDE a îngropat definitiv 
și irevocabil Centenarul

•  Guvernul Dăncilă a avut cu totul alte preocupări în anul care 
marchează 100 de ani de la constituirea României Mari 

•  Din cauza unei guvernări total iresponsabile, am ratat sărbătorirea, așa 
cum se cuvine, a celui mai important eveniment din istoria românilor


