Candidez în numele convingerilor mele democratice, în numele ideilor creştin democrate din
programul PD-L, pe care vrem să le aplicăm în politică pentru a schimba în bine viaţa
oamenilor.
Cred în libertate, în responsabilitate şi în solidaritate.
Cred de asemenea că trebuie să creăm şi să promovăm valoarea şi competenţa, să impunem
onestitatea şi corectitudinea în viaţa publică dacă vrem să progresăm.

Pornind de la crezul meu politic am gândit o serie de proiecte pe care doresc să le promovez în
Parlament, dacă mă veţi alege. Le supun aşadar atenţiei şi dezbaterii alegătorilor din colegiul
D3.
1. Şanse egale pentru toţi copiii.
copiii Asigurarea egalităţii de şanse începe din şcoală. Acolo se
decide soarta tinerei generaţii şi viitorul ţării, iar soarta ţării ne priveşte pe toţi, indiferent în ce
parte a României trăim. Într-o societate bazată pe cunoştinţe nu se vor afirma decât cei cu o
pregătire solidă, iar cei cu o pregătire precară vor fi marginalizaţi. Şcoala românească nu oferă
însă şanse egale de dezvoltare tuturor copiilor României: cei care provin din familii
defavorizate, care trăiesc la ţară sau în cartierele mărginaşe ale oraşelor, sunt adesea obligaţi
să-şi părăsească studiile înainte de absolvirea liceului, fie pentru că nu au posibilităţi materiale
să continue, fie pentru că, fiind obligaţi să muncească încă din şcoală, nu mai pot face faţă
exigenţelor programei de învăţământ. Dacă în Marea Britanie studenţilor nu li se permite să
lucreze mai mult de 4 ore, în România majoritatea tinerilor nu se descurcă dacă nu muncesc din
greu, ceea ce face ca, adesea, studiile să ajungă pe un plan secundar. Pentru a rectifica această
situaţie generatoare de handicap social şi pentru că actualul sistem de acordare a burselor ss-a
dovedit neperformant, voi propune iniţierea
iniţierea de către PDPD-L a unui program de burse pentru
copiii cu o situaţie materială precară, astfel încât să nu fie obligaţi să părăsească şcoala şi să
muncească. Bursele vor fi dublate de măsuri de susţinere pentru familiile nevoiaşe care sprijină
activ eforturile copiilor lor de a învăţa.
2. O justiţie care răspunde în faţa cetăţenilor. Un politician american a spus acum 35 de ani o
frază care a intrat în istorie: nu este suficient să se facă dreptate; oamenii trebuie să şi vadă că
s-a făcut dreptate.
dreptate Era poate firesc ca această frază memorabilă să fie rostită în Statele Unite,
acolo unde magistraţii care ocupă funcţii importante sunt aleşi de cetăţeni. De ce nu ar fi posibil
un asemenea sistem şi la noi? Este limpede pentru toată lumea că în România nu există nici un
control eficient asupra magistraţilor, iar CSM a funcţionat ca o structură de protecţie a
magistraţilor corupţi şi incompetenţi. Disputa recentă cu privire la numirea procurorilor şefi a
demonstrat că nu există de fapt nici o soluţie care să elimine caracterul politic al numirilor şi
care să asigure transparenţa procesului de selecţie. Iată de ce voi propune în Parlament
ca magistraţii care ocupă funcţii de conducere să fie aleşi, nu numiţi. Va exista desigur şi o grilă

severă de selecţie pentru
pentru candidaţi. Alegerile îi vor obliga la transparenţă şi îi vor
responsabiliza, asigurând controlul democratic al cetăţenilor asupra activităţii
magistraţilor.Totodată, tot pentru a responsabiliza corpul magistraţilor, doresc să relansez
iniţiativa Monicăi Macovei de a stabili răspunderi materiale pentru magistraţii care comit erori
de procedură şi/sau dau sentinţe greşite în raport cu legea şi cu probele cuprinse în dosar.
3. Pentru o administraţie publică depolitizată. Nu are rost să ne mirăm că instituţiile publice
merg atât de prost şi-i sfidează pe cetăţeni, când angajaţii acestora sunt supuşi fluctuaţiilor
politice şi ştiu că pot fi schimbaţi din funcţie sau, chiar, concediaţi după fiecare rând de alegeri.
Cum să construieşti instituţii publice solide fără continuitate şi fără competenţă? Ca membră a
UE, România are nevoie de competenţe, nu de politruci; de continuitate şi stabilitate
instituţională, nu de reorganizări periodice în scopul asigurării de sinecuri pentru clientela
politică. În Marea Britanie numirile politice nu sunt permise decât în număr limitat şi exclusiv la
nivelul secretarilor de stat. Tot restul funcţionarilor publici face parte din celebrul de acum civil

service care este invulnerabil la presiunile politice şi asigură continuitatea instituţiei. În România
nimeni nu a dorit până acum să depolitizeze administraţia publică şi să instituie promovarea
după criterii de competenţă - înafara PDPD-L care şişi-a înscris acest punct în program. Mă angajez
să sprijin activ acest proiect şi să asigur transformarea sa întrîntr-o lege imediat după alegeri.
4. O sută de biruri mai puţin. În peste 15 ani de afaceri, am simţit pe pielea mea ce înseamnă o
fiscalitate de-a dreptul ostilă investitorului, m-am lovit de birocraţie, cu toate formele ei
aberante, am văzut cum fiscul foloseşte duble măsuri, fiind mumă pentru unii şi ciumă pentru
alţii. PD-L şi-a propus să elimine 100 de taxe, tarife şi impozite, pentru a reduce povara fiscală
- mai ales în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii - şi a reduce birocraţia, proiect la realizarea
căruia voi contribui cu toată experienţa practică acumulată. Cred că multe din necazurile
agenţilor economici ar fi rezolvate dacă taxa pe valoare adăugată (TVA) şi impozitul pe profit
vor fi percepute de către stat la încasare, şi nu la facturare,
facturare aşa cum se întâmplă în
prezent. Sunt două măsuri absolut necesare, care ar revoluţiona activitatea agenţilor economici.
Le voi propune colegilor din partid şi din Parlament şi le voi susţine până vor deveni lege.
5. Pentru o infrastructură europeană. România nu poate fi luată în serios cât timp infrastructura
ne ţine departe de Europa. Am pierdut multe oportunităţi fiindcă mari investitori sau
dezvoltatori occidentali au considerat că lipsa autostrăzilor şi şoselele existente vor fi un
handicap pentru derularea unor afaceri prospere. Dezvoltarea României în lipsa unei
infrastructuri adecvate este imposibilă. Constatăm şi noi, ori de câte ori călatorim în ţară, ce
greu ajungem la destinaţie. Pierdem timpi importanţi, iar maşinile noastre au de suferit. Nu mai
este timp de pierdut, aşa că voi susţine promovarea Pactului Naţional Autostrăzile
Autostrăzile
României, propus de PD-L, dar şi execuţia lui la termene şi costuri rezonabile.
6. Informarea corectă a cetăţenilor garantează o democraţie sănătoasă. Spaţiul nostru public
este pervertit nu numai de manipularea politică a trusturilor media ci şi de aservirea televiziunii
şi radiodifuziunii publice faţă de partidele politice. În plus, partidele au folosit consiliile de

administraţie ale acestor instituţii doar pentru a oferi sinecuri membrilor de mâna a doua, care
nu reuşesc să intre în Parlament sau trebuie recompensaţi pentru serviciile aduse. Rezultatul
este că SRTV şi SRR nu sunt administrate competent, iar independenţa lor editorială este deja
un subiect de glume. Dacă voi fi deputatul Dvs. vă voi apăra dreptul la informare corectă şi
imparţială prin promovarea unui proiect de lege care să stabilească:
a) o grilă severă de criterii profesionale pentru membri CA
b) limitarea numărului de membri numiţi de partide
c) un set de măsuri care să asigure imparţialitatea editorială şi promovarea programelor de
interes public
Totodată, pentru reducerea cheltuielilor publice prin eliminarea suprapunerilor de activităţi
jurnalistice, voi susţine necesitatea reunificării SRR cu SRTV. Dacă BBC poate să funcţioneze ca o
corporaţie integrată de radio , televiziune şi internet, de ce nu ar putea radioul şi televiziunea
publice din România?
Aceste proiecte nu sunt singurele în îndeplinirea cărora îmi voi folosi experienţa şi
competenţele, dacă mă veţi onora cu votul Dumneavoastră.
Toate proiectele din programul de guvernare al PDPD-L vor avea în Irinel Cristu un susţinător,
fiindcă ele pot moderniza cu adevărat România şi pot aduce bunăstarea în casele tuturor.
În acelaşi timp, voi duce în Parlament şi proiectele pe care Dumneavoastră, alegătorii din
colegiul meu, le veţi considera necesare.

