
 

Decembrie 2016  

 

 

 

Policy Brief no. 56 , Decem brie 20 1 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Liberalii din Europa confirmă maxima lui 
Tolstoi că fiecare familie nefericită este 
aşa în felul ei aparte. Ram ura 
rom ânească a familiei polit ice liberale a 
avut în 2016 un an deosebit de prost şi, 
deşi explicaţiile au tot fost escam otate, 
vine un moment când scadenţa nu mai 
poate fi amânată.  

I ar  soarta liberalism ului la noi este un 
subiect de interes public pentru că, 
dincolo de bătăliile şi alinierile polit ice 
specifice fiecărei ţări, Uniunea 
Europeană este un proiect clasic-
liberal,  la fel cum  sunt  şi marile 
tendinţe – globalizarea, împuţinarea 
conflictelor – care au dom inat  planeta în 
ult im ele decenii. E cur ios ca cea m ai de 
succes viziune politică a lumii 
contem porane să se bazeze pe o 
platformă electorală incertă şi contra-
performantă.   

 
2 0 1 6  nu a  fost  un an e lectoral bun pentru liberalism  
în Occident , însă parcă nicăieri lucrurile nu au m ers 
aşa prost ca în Rom ânia  

  

● Liberalii au poblem e interne 
st ructurale , dar  acestea sunt  
comune şi altor part ide 
româneşti 

● Eşecul fuziunii cu PDL se 
datorează şi unui grup de 
lideri “aristocraţi” ce s-au 
considerat fără temei urmaşi 
al Brătienilor 

● PNL trebuie să se deschidă 
către societate prin a legeri 
interne şi preliminare 

● Finanţarea partidului trebuie 
să devină transparentă şi de 
masă 
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Această raport analizează cauzele 
înfrângerii PNL înt r-un anum it  context  
polit ic și social și se bazează teoretic pe 
un alt  m ater ial publicat  în noiem brie 
20131,  în care apar definite concepte ce 
vor fi ut ilizate m ai jos cum  ar fi 
electorat  autonom  sau electorat  ne-
autonom  şi sunt  descr ise sistem ele de 

patronaj  care definesc lumea politică 
românească în integralitatea ei. 

I n pr im a parte discutăm de cauzele 
înfrângerilor  din 2016: fie că este vorba 
de st ructur i organizaționale interne, de 
decizii im personale sau personalizate, 
de m odul în care s-au organizat  
cam paniile electorale. Î n cea de-a doua 
parte mă voi referi la ceea ce s-ar putea 
face pentru reform area PNL și 
t ransform area lui înt r-un autent ic part id 
al clasei de m ij loc din Rom ânia, în 
condiţiile în care de o bună bucată de 
vrem e t rendul a fost  invers. 

 

A.  CAUZELE Î NFRÂNGERI I  PNL 

A1 . St ructuri organizaționale 
interne 

La fel ca toate part idele polit ice 
rom âneșt i ( inclusiv, m i-e teamă, nou 
venitul USR) , PNL este organizat  intern 
conform  unui model ”soft ”  al pr incipiului 
leninist  al ”centralism ului dem ocrat ic. 
Acest lucru înseamnă că avem o 
piramidă instituțională formată dintr-o 
bază compusă din mii de organizații 
locale, o zonă de mijloc compusă din 
cele 47 de organizații județene 
(organizațiile de sector din București 
sunt asimilate în această secțiune) și 
inst ituțiile centrale formate de regulă 
dint r-un președinte, un birou politic 
perm anent  și un consiliu național, plus o 
curte de arbit raj  ( instanța de disciplină 
internă) . 

Alegerile în această structură piramidală 
sunt  directe num ai la nivelul 
organizațiilor locale, după care se 
folosește sistemul de delegați:  m ai întâi 
la confer ințele județene unde sunt alese 
birour ile județene și președinții 

                                                
1
 Cum  putem  opri asaltul polit icii asupra 

dem ocrației? Policy Memo 50, CRPE, 2013.  

acestora;  apoi m ai departe sunt  aleși 
delegații pentru congres, care vor 
part icipa la alegerea conducerii 
naționale.  

Evidența membrilor de partid este destul 
de laxă, iar  condiția obligatorie pentru a 
putea part icipa la procesul intern de 
alegeri este să ai cot izația (pur 
simbolică pentru membrii simpli) plătită 
la zi. De regulă nici această plată 
simbolică nu are loc, lucru care oferă 
posibilitatea candidaților la funcții locale 
sau județene să ”investească” în plata 
cot izațiilor restante, astfel încât o masă 
cât mai mare de membrii să poată 
part icipa la aleger i și evident să fie 
”obligată” moral să voteze cu cel care i-
a plătit restanțele.  

Acest sistem nu face decât să 
consolideze și mai mult relațiile de 
patronaj ,  existente în inter iorul tuturor 
part idelor rom ânești, și să mărească 
dependența finanțări partidului de un 
număr limitat de persoane. În plus ne-
plata cronică a cotizațiilor de către 
m em brii de rând este și un sem n al 
legăturii foarte limitate pe care o au 
aceștia cu partidul ca instituție politică, 
depozitara unui set  de valor i,  pr incipii și 
program e. 

Alegerile la nivel local sunt  de obicei 
influențate de candidații care doresc să 
câștige com pet iția la nivel județean: ca 
să devii președintele unei filiale județene 
este esențial să ai printre șefii de 
organizații locale cât mai mulți 
susținători. De exemplu, în localitățile 
unde PNL are pr im ar acesta e aproape 
întotdeauna și președintele organizației 
locale. De aceea alegerile locale și 
j udețene nu se structurează în jurul 
unor program e sau pr incipii,  ci în jurul 
unor persoane, m ai m ult  sau m ai puțin 
credibile, cu m ai m ulți sau mai puțini 
bani, creându-se ast fel rețele în cadrul 
cărora se tranzacționează putere în 
schimbul promisiunii că o potențială 
victor ie în aleger i va însem na și acces la 
fonduri publice. Dim ensiunea 
programatică, de valori susținute în 
com un, lipsește aproape complet. Prin 
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urm are devine foarte ușor ca primarii, 
sau alți membrii cu potențial electiv să 
m igreze de la un part id la altul, de 
regulă de la unul în opoziție la unul aflat 
la guvernare. 

La nivel național dimensiunea 
programatică a alegerilor e ceva m ai 
consistentă, dar candidaturile se decid 
în pr incipal tot  pe baze personale. Nu 
există nici o formă instituționalizată de 
st ructurare, înt r-un congres, a ofertei 
polit ice pe baza unor program e 
alternat ive (sistem ul m oțiunilor), care 
apoi să influențeze direct modul de 
alegere al președintelui, al biroului 
polit ic național sau consiliul național. 
Cel m ai adesea înt r-un congres se aleg 
direct  președintele, vicepreședinții și 
biroul polit ic, în t im p ce consiliul 
național e const ituit  din deținătorii 
diverselor m andate (șefi de consilii 
j udețene, parlamentari, șefi de 
organizații județene, membr ii biroului 
polit ic șamd).  

Lipsa unei form e inst ituționalizate de 
structurare programatică a candidaților 
înt r-un congres îi determină automat pe 
aceștia să se regrupeze în raport de 
relații personale și mai rar afilier i 
ideat ice. Un candidat  la o funcție 
națională trebuie în primul rând să vină 
cu o zest re de delegați din organizația 
j udețeană din care provine, iar ulterior 
va încerca să se afilieze unui grup, 
t ranzacționându-şi capitalul polit ic 
(imagine, bani, sau număr de delegați). 
Î n acest  fel se formează coaliții care au 
în fruntea lor candidații la președinția 
part idului, dar nu num ai:  pot  fi și 
candidați la posturile de vice-președinți, 
sau alți politicieni influenți la nivel 
central.  

Ca urm are a acestui proces delegații 
prim esc de la șeful organizației 
j udețene, înainte de votul ”secret”, o 
listă cu persoanele ce trebuie votate 
pentru difer ite funcții (pe multe dintre 
ele nici măcar nu le cunosc). Evident 
asta nu se întâmplă perfect organizat, 
există un număr mare de liste, m ulte 
din ele ”parazitare”  (venite din zone cu 
m ai puține șanse), ceea ce face ca un 
delegat să primească două, trei sau 
chiar m ai m ulte liste, în care unii 

candidați sunt aceiași. Jocul la două 
capete este frecvent  iar cine are 
abilitatea să negocieze cu mai multe 
grupuri și în final să fie pe listele lor, are 
șanse mai mari să fie ales. 

Sistem ul acesta este form al dem ocrat ic, 
dar în realitate nu se votează 
personalități în raport de niște 
program e, pr incipii sau valor i,  ci se 
votează în primul rând rețele de 
relații.  Alegerea președintelui e m ult  
mai politică, dar nu contează atât  
conținutul programului, cât retorica 
prezentării (cazul lui Crin Antonescu și 
victor ia sa din 2009 îm potr iva lui Calin 
Popescu Tăriceanu este elocvent).  

Din toate aceste m ot ive, polit ica reală 
promovată de partid este extrem de 
flexibilă, pentru că discuțiile 
program at ice sunt  aproape absente. In 
per ioada președinției lui Crin Antonescu 
singurul discurs ”program at ic”  (de fapt  
plin de retorică și mult mai puțin de 
polit ici concrete)  era al lui, după care nu 
se m ai întâm pla nim ic din acest  punct  
de vedere: mai urmau două zile de 
negocier i/ t ranzacționări obscure pentru 
ocuparea celor lalte postur i din 
conducerea centrală, asta dacă nu 
cum va (pr int r-o modificare personalizată 
de statut  m arca Crin Antonescu)  
jumătate dintre vice-președinții, în 
număr total de vreo 32, nu erau num iți 
direct de către președinte.    

I nstabilitatea statutului și 
m odificarea lui la fiecare congres 
reprezintă atât o cauză, cât și un 
sim ptom  al acestui proces. Statutul nu 
reprezintă ”constituția” partidului care 
să modeleze instituțiile acestuia și 
com portam entul m em brilor, ci 
dimpotrivă. Personalitatea liderilor 
politici modelează atât comportamentul 
m em brilor de part id, cât  și și instituțiile 
acestuia, iar  statutul nu este decât  un 
document formal care trebuie să reflecte 
toate tendințele și mai ales schimbările 
foarte frecvente. De aceea statutul 
partidelor româneşti nu reprezintă un 
elem ent  cheie de inst ituționalizare și 
stabilitate structurală, ci numai o formă 
goală de sens, adaptabilă la nevoi.  

http://www.expertforum.r
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Un alt  elem ent  st ructural im portant  este 
relația dintre politic și profesional în 
inter iorul PNL și în general dialogul 
intern vert ical în part id. Î n pr incipiu 
expertiza partidului ar trebui să provină 
din com isiile de specialitate, st ructurate 
pe dom enii sim ilare m inisterelor sau din 
act ivitatea Inst itutului de Studii Liberale 
(azi, Populare) . Singurul președinte al 
PNL preocupat cu adevărat de acest 
subiect  a fost  Teodor Stolojan în 
per ioada 2002-2004 care a inițiat 
câteva reform e interne salutare:   

(i) un proces de evaluare internă a 
filialelor pe baza unor proceduri și 
cr iter ii clare;   

( ii)  consolidarea și deschiderea către 
exter ior a com isiilor  de specialitate, 
unde un rol im portant  l-a avut  com isia 
de resurse um ane, care se ocupa de 
evaluarea de la pct  ( i) .  Mai m ult , 
act ivitatea din com isiile de specialitate 
devenise un criteriu de bază pentru 
măsurarea performanțelor individuale și 
eventuala selecție pentru poziții în 
adm inist rație locală și centrală;  

( iii)  crearea unui m ediu on- line de 
dialog intern vert ical în part id (Agora)  
unde Teodor Stolojan part icipa deseori 
(dar era cam  singurul dint re lider i, 
ceilalți nu pierdeau timpul cu așa ceva!) 

După 2004 toate acestea s-au pierdut  
iar com isiile de specialitate nu au 
aproape nici un rol astăzi:  sunt  închise, 
dom inate de m em brii PNL-parlam entar i. 
A apărut o polit izare a ”expert izei” ,  
limitată pract ic num ai la nivelul 
par lam entar ilor , sau chiar dispar iția 
acesteia în favoarea a ceea ce se 
num ește ”punct de vedere sau răspuns 
politic”. Adică o reacție ad-hoc, 
improvizată, fundamentată pe impresii 
și pe nevoia de a te face plăcut 
electoratului pe care presupui că îl ai,  
or i reacții imediate la o situație de fapt 
sau la o inițiativă a adversarului polit ic.  

Experții care vin cu poziții fundamentate 
tehnic mai solid, dar în răspăr cu acest 
”răspuns politic”, sunt ignorați și 
disprețuiți în fond. Exemplele cele mai 
notor ii din ult im ii ani au fost  discuțiile 
cu pr ivire la reducerile de im pozite din 
Codul Fiscal, sau la legea dării în plată. 

I n cazul PNL, I nst itutul de Studii Liberale 
(acum  Populare) nu a avut niciodată 
vreun rol, așa cum nu au avut nici alte 
organizații similare la PSD și PDL 
( înainte de unificarea cu PNL) , iar  acest  
lucru spune multe despre acceptarea 
expert izei tehnice în part idele polit ice 
rom ânești. 

Selecția și promovarea în partid au 
devenit după 2005 tot mai personalizate 
și clientelare în PNL iar standardele 
profesionale și etice au jucat un rol tot 
m ai redus – nu num ai pentru ocuparea 
postur ilor  polit ice din adm inist rație 
centrală sau locală, dar și pentru 
postur ile ”polit izate”  adm inist rat ive sau 
din com paniile de stat . 

Part idul a devenit  tot  m ai închis pentru 
diversele grupuri sociale, m ai ales cele 
dinam ice din punct  de vedere civic, iar  
stimulentele pentru a face politică au 
ajuns să fie complet distorsionate. Se 
intră în politică pentru a parveni din 
punct  de vedere social și material, 
pentru că abilitățile și competențele 
personale nu perm it  un parcurs 
individual de succes în afacer i, în 
serviciile publice, în lumea academică 
sau în adm inist rație.  

Activismul politic este astăzi 
em inam ente ” interesat”  de obținerea 
unor avantaje personale, iar  act ivism ul 
”alt ruist ” , care crede în niște valori, 
principii și programe, acționează în 
vederea aplicării lor, fără să aștepte un 
avantaj  direct  și imediat, este tot mai 
limitat. Evident că politica înseamnă 
interese și promovarea lor, dar una este 
să obții avantaje imediate, tangibile 
num ai pentru t ine sau pentru un grup 
restrâns în defavoarea marii majorității, 
și alta să participi la crearea de 
oportunități deschise nu numai ție și 
grupului din care faci parte,  ci înt regii 
comunități/societăți. 

 

A2 . Decizii polit ice im personale –  
sau asum ate personal 

În primul rând a fost crucială decizia 
politică impersonală (nu poate fi 
atribuită cuiva anume) luată undeva prin 
2005-2006 de a t ransform a PNL înt r-un 

http://www.expertforum.ro


 Policy Brief No. 56  

 

 

5 

w
w

w
.exp

ertfo
ru

m
.ro

   

part id sim ilar ca putere și influență cu 
PSD, pr in concentrarea pe același tip de 
electorat , în special pe electoratul ne-
autonom , din zona rurală cu 
precădere, dar și din zona urbana.  

Acest  lucru perm itea m obilizarea m ai 
ușoară a alegatorilor prin intermediul 
pr im arilor , acest  electorat  fiind m ai 
puțin pretențios în ceea ce privește 
chest iunile de pr incipiu, program at ice, 
et ice, sau de calitate a serviciilor  
publice. El se m ulțumește cu avantaje 
directe (nu oportunități) pe termen 
scurt , fiind puțin interesat  de efectele 
acestora pe term en m ediu și lung sau 
de relația de dependență în care intră și 
pe care o consolidează. În plus nici nu 
era/ este nevoie de lider i reprezentat ivi 
și puternici pentru comunicarea cu 
asem enea public.  

Î n consecință PNL a intrat înt r-o 
com pet iție populistă cu PSD în pr incipal, 
dar și cu PDL. Un exemplu bun îl 
reprezintă creșterea salariilor 
profesor ilor  cu 50%  în toam na anului 
2008 după începerea crizei și după alte 
creșteri de salarii în sectorul public: 
guvernul a respins-o, dar toți 
parlam entar ii PNL, inclusiv m inișt r ii,  au 
votat -o în Parlam ent . Cazul em blem at ic 
a fost  cel al dlui Adom niței, ministrul 
educației de atunci, care după un 
discurs fulm inant  de respingere de la 
tribună, s-a întors în banca de deputat  
și a votat pentru!   

At itudinea aceasta va deveni definitor ie 
după 2008: PNL s-a înt recut  în 
propuneri populiste și a votat pentru 
toate ideile de acest  fel ale PSD, 
ignorând orice opinie bazată pe 
expertiză și crezând ca va obține o 
bucată mai mare din electoratul ne-
autonom. Nu a obținut în final decât o 
bucățică (situația din 2012 nu se pune 
deoarece a fost  spr ij init  im plicit  de PSD 
în interiorul USL), pentru că 
electoratul ne- autonom  are 
inst inctul de a prefera or iginalul și 
nu copiile .  I n schim b și-a alienat  
com plet  electoratul autonom , în special 
cel urban, dar și din zona rurală sau din 
diaspora. 

Î n al doilea rând este vorba de decizia 
politică personalizată (Cr in 
Antonescu)  de a înființa USL împreună 
cu PSD, care a pornit  de la obiect ivul 
real de partajare personală a puterii 
(Victor Ponta la Palatul Victor ia și Crin 
Antonescu la Palatul Cotroceni) , totul 
acoperit  de retor ica luptei îm potr iva 
”dictatur ii”  lui Traian Băsescu. Astfel s-a 
ajuns la susținerea unui vădit program 
ant i- just iție independentă si anti-ant i-
corupție și de consolidare a controlului 
clientelar asupra sectorului public. Ura 
împotriva lui Traian Băsescu a făcut 
imposibilă separarea între ce s-a făcut 
bine și ce nu în perioada mandatelor 
acestuia, inclusiv în ceea ce pr ivește 
cr iza din anii 2009-2010.  

Aici t rebuie m enționat că această criză 
nu ar fi luat forma atât de gravă pe care 
a avut-o dacă n-ar fi existat  polit icile 
inconștiente ale guvernului Tăriceanu 
din per ioada 2007-2008, și în special 
ideea economică de bază a acestuia (pe 
care o susține în continuare) că avem 
nevoie de deficite bugetare cât  m ai m ari 
pentru a ne dezvolta, st im ulându-se 
ast fel polit ici fiscal-bugetare foarte 
puternic pro-ciclice, în disprețul 
atenționărilor multor experți din țară (în 
special din BNR)  sau a inst ituțiilor 
internaționale (Comisia UE, FMI sau 
Banca Mondială). Aici trebuie semnalat 
că guvernul PSD condus de Adrian 
Năstase nu a făcut asemenea greșeli în 
perioada 2001-2004, deși a beneficiat 
de rate de creștere economică similare. 

Pr in integrarea în USL, PNL s-a 
ident ificat  com plet  cu program ul și 
practica politică a PSD și cu ofensiva 
îm potr iva înt regului sistem  ant i-
corupție. Mai mult acțiunea miniștrilor  
liberali în acea perioadă a fost de cele 
mai multe ori identică cu a miniștrilor 
social-dem ocrați în ceea ce privește 
prom ovarea intereselor personale sau 
de grup/clientelă. 

Procesele descr ise m ai sus au condus la 
absența unei construcții interne solide, 
la absența de standarde de competență 
și etice în ceea ce privește promovarea 
cadrelor și a candidaților, la politizarea 
adm inist rației publice sau a companiilor 
de stat  în aceiași măsură și cu aceleași 
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t ipur i de oam eni ca PSD. În consecință 
valor ile interne ale PNL au devenit  
asemănătoare cu ale PSD (dar nu la 
același nivel, a existat întotdeauna un 
nivel de toleranță/acceptabilitate a 
opiniilor  difer ite sem nificat iv m ai m are -  
m -am  bucurat  și eu de această 
atmosferă).  

Î n special s-a consolidat  ideea 
fundamentală că puterea trebuie 
câștigată și menținută cu orice preț, 
indiferent  de com prom isur ile pr incipiale, 
program at ice, et ice sau de eficiență 
reală a guvernării. Am intesc de exem plu 
că în per ioada guvernului m inor itar 
Tăriceanu nu s-a făcut nimic în ce 
privește infrastructura de autostrăzi a 
Rom âniei, deși fonduri publice au 
existat  ca niciodată în istoria recentă. 
Totul s-a just ificat  NUMAI  pr in ideea de 
a avea acces la resurse publice, de 
ut ilizat  în scopuri personale sau de 
grup. 

Toate acestea au dus la înstrăinarea 
aproape completă a PNL de electoratul 
clasei m ij locii,  m ai ales urbane, care nu 
s-a mai regăsit în acest partid, golit de 
principii,  program e şi reguli et ice. Atât  
PSD cât  și PNL au devenit partide ne-
ideologice, care propun măsuri profund 
contradictor ii,  de genul scăderea 
im pozitelor și creșterea cheltuielilor 
publice, în special pentru consum . Totul 
se face pentru a ”m ulțumi” în special 
segm entul ne-autonom  al electoratului, 
dar se adresează și altor grupuri, ceea 
ce face ca program ele să fie în realitate 
imposibil de aplicat. Abundă propunerile 
populiste, care nu pot  genera decât  
efecte pe termen scurt (o bunăstare 
temporară pentru o perioadă scurtă de 
t im p)  și apoi dificultăți majore pe 
term en m ediu și lung, scopul real fiind 
câștigarea și menținerea puterii, pentru 
a avea acces la bugete publice. 

Acesta e m ot ivul pr incipal pentru care 
PNL nu a asim ilat  nicicum  acțiunea şi 
program ele guvernului Cioloș: le-a 
acceptat  forțat de împrejurări, formal și 
numai cu jumătate de gură iar  acum  
m ulți membrii de partid susțin deschis 
că adevărații responsabili pentru 
pierderea alegerilor  sunt  președintele 
Johannis și premierul Cioloș. Victor ia din 

decem brie 2014 nu a fost  a PNL, ci a 
unei "revolte" a electoratului pe care 
PNL și l-a înstrăinat  t reptat , care s-a 
ident ificat  –  corect  sau nu este o alta 
discuție – cu un outsider care vorbea și 
se com porta alt fel decât  m arii lider i 
polit ici de atunci:  Ponta şi Antonescu.  

Niciodată Crin Antonescu nu ar fi putut  
să mobilizeze în turul doi electoratul în 
măsura în care a făcut-o Johannis 
(pr im ul tur a reflectat  raportul de forțe 
și de capacitate organizatorică al celor 
două part ide;  tutul doi a fost  cu totul 
special) . I deea ca un candidat  "polit ic"  al 
PNL ar fi câștigat  aleger ile prezidențiale 
e deci com plet  greșită. 

 

A3 . Modu l de pregătire și 
desfășurare a cam panie i e lectora le  

O influență negativă decisivă asupra 
modului de desfășurare al campaniei 
electorale a avut-o eterogenitatea 
internă a noului PNL, rezultat al fuziunii 
incom plete dint re vechile PNL și PDL. 
Fuziunea a fost binevenită și a 
reprezentat  de fapt  în 2014 vehiculul 
polit ic pr in care Klaus Johannis a 
câșt igat  aleger ile prezidențiale, fără de 
care nu ar fi fost  posibil acest  lucru.  

Din punct  de vedere organizator ic 
această fuziune nu a fost ”digerată” însă 
și din păcate nu au fost luate nici măsuri 
de accelerare a procesului. Astfel că anul 
electoral 2016 a pr ins noul PNL eterogen 
și fragmentat pe liniile de relații 
personale ale lider ilor  proveniți din 
part idele cele vechi. A existat  o 
concurență internă maladivă și 
distructivă înt re grupurile de lider i 
provenite din cele două entităţi,  atât  la 
locale, cât  și la generale, fără o viziune 
comună, menținându-se liniile de 
fractură și de neîncredere construite 
deja din per ioada Alianței DA 2002-
2006.  

Î ntotdeauna a existat  în PNL un soi 
de ”ar istocrație” (Dinu Patr iciu, Calin 
Popescu Tăriceanu, Crin Antonescu, 
Ludovic Orban sunt  num ai figur ile cele 
m ai proem inente)  care a pr ivit  cu ne-
încredere și dispreț atât politica de 
deschidere a PNL către figuri noi (Teodor 
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Stolojan) promovată de Valeriu Stoica 
(probabil cel m ai inteligent  polit ician 
care a fost  președinte al PNL după 
1990) , cât  și față de PD-ul de atunci și 
de Alianța DA.  Aceşti aristocraţi au avut  
în part id o susținere variabilă dar 
semnificativă tot timpul după 2001. O 
altă rădăcină a acestei tendinţe era m ai 
veche și pornea din resentimentul față 
de poziția dominantă a PNȚ-CD în CDR 
în per ioada 1991–2000;  m ulți din liderii 
m enționați mai sus erau faim oși anti-
CDR- iști.  Mot ivul invocat  de pr in 2002 
de către  ”ar istocrați” era că nou-veniții 
sunt  doar niște ”parveniți” politici și nu 
autent ici liberali (vezi revolta îm potr iva 
lui Valeriu Stoica din acel an) sau că 
PD- iștii nu sunt decât  niște feseniști.  

I n realitate,  vechii liberali nu sunt  decât  
vict im ele propr iilor  iluzii despre o așa 
zisă ”aristocrație” liberală,  
m oștenitoarea unică și autentică a 
t radiției Brătienilor (și aceasta puternic 
mitizată, deoarece toţi aceşti lideri au 
noţiuni foarte schematice, şcolăreşti de 
istor ie a Rom âniei) , care presupune nu 
numai aplicarea integrală a politicilor 
antebelice ( faim osul ”pr in noi înșine”), 
ci și un transfer automat de competență 
și legitimitate. Mai mult, după 2007 
procesul de iluzionare al vechilor liberali 
s-a accentuat prin faptul că au luat 
com plet  în ser ios dem onizarea lui Traian 
Băsescu și a noului PDL. Evident , 
iluzionarea se petrecea la baza 
part idului, lider ii știind foarte bine care 
sunt  m izele reale în joc. 

Trebuie spus foarte deschis că nu 
există nici o diferență în ceea ce 
privește comportamentul politic, 
cultura politică și organizațională, 
com petența sau charisma liderilor 
înt re vechiul PNL și PDL, iar 
influenţa lui Traian Băsescu a fost  
tot  t im pul exagerată, pentru că până 
la urmă PDL s-a detașat de el iar fostul 
președinte a fost obligat să-și formeze 
propr iul part id num ai din fideli autent ici. 
Existența unei ”aristocrații vechi 
liberale” , competentă și morală, 
legitimată automat de istorie şi 
subm inată de ”plebea” pedelistă e deci 
complet falsă:  doar un t ruc retor ic 

pentru a prom ova interese m ult  m ai 
personale, foarte reale și concrete.   

Problem a care se va pune în viitor  va fi 
de a obține coeziunea internă în noul 
PNL, mai ales că înfrângerea din 2016 
va accentua și mai m ult  liniile de 
fragmentare, iar o ruptură definitivă va 
fi extrem de periculoasă pentru viitorul 
part idului. 

Î n al doilea rând, în 2016 am  avut  
cam panii electorale necoordonate 
nu num ai în inter ior , dar  și cu 
acțiunile guvernului și ale 
prem ierului Dacian Cioloș.  I n general 
tandemul a funcţionat deficitar.  Î n tot  
acest  an PNL a votat  m ulte din 
propunerile populiste ale PSD, știind că 
sunt  ne-sustenabile, și că guvernul le va 
ataca la Curtea Const ituțională. Această 
reflecta o diferență foarte ser ioasă de 
viziune asupra politicii, ceea ce a făcut 
necredibil m esajul de susținere reciprocă 
din campania electorală. I nvers, PNL a 
simţit că nu beneficiază de 
angajam entul total al prem ierului în 
lupta politică, dar nu a şt iut  cum să 
suplinească acest lucru prin acţiuni 
propr ii.   

Se presupunea că programul PNL 
t rebuie să fie o continuare logică și 
detaliată a Plat form ei Rom ânia 1 0 0 ,  
lansată de premier, să fie prezentat și 
susținut la fel cum a reușit PSD, cu set  
de idei populiste și nerealizabile, dar cu 
un m arket ing polit ic rem arcabil.  
Senzația pe care au lăsat-o toți 
com pet itor ii liberali a fost că înfrângerea 
e inevitabilă, că nimeni nu are încredere 
în celălalt, nici în ideile și propunerile din 
program ul de guvernare și nici în Dacian 
Cioloș. Acest lucru s-a văzut și a 
estom pat  m asiv efortul real și sincer 
făcut de PNL de a-și ”curăța” listele de 
candidați. Totul a părut o im provizație 
amatoristă,  la acest  sent im ent  
contr ibuind și propunerile venite dinspre 
conducerea partidului către diverse 
personalități ale mass-m edia și ale lumii 
științifice de a ocupa locuri pe liste,  care 
pe termen lung demotivează expertiza – 
câtă mai e – din inter iorul part idului. Nu 
m ai insist , pentru că după alegeri au 
apărut destule informații despre modul 
ne-coordonat  și am ator ist ic în care a 

http://www.expertforum.r


Expert Forum (EFOR)  

 

8 

w
w

w
.exp

ertfo
ru

m
.ro

   

fost organizată și condusă campania 
electorală. 

Î n al t reilea rând a contat  enorm  m odul 
în care PNL a part icipat  la redactarea și 
aprobarea legilor electorale, atât  pentru 
locale, cât  și pentru naționale. 
Prefer ința inițială din 2015 pentru 
un sistem  cu un singur tur  de 
scrut in în alegerea pr im arilor  a fost  
catastrofală atât  pentru rezultatele 
efect ive din 2016, cât  și pentru 
im aginea part idului în ochii electoratului 
autonom. De fapt această gafă, 
fundamentată pe o situație de moment 
sau mai degrabă pe o proiecție iluzorie, 
care s-a dorit a fi exploatată în mod 
nedemocratic (pe principiul învingătorul 
ia tot  și nu lasă nimic – similară PSD), 
precum  și piedicile reale puse 
liberalizării complete a ”pieței” politice 
au condus la apariția USB/ USR și la 
părăsirea aproape completă de către 
electoratul clasei m ij locii (m ai angajate 
civic) . De partea cealaltă, a lipsit 
coordonarea cu guvernul tehnocrat şi o 
asumare politică a acestei erori, urmată 
de un angajam ent  com un pentru 
m odificarea acestei legi 
contraproductive democratic, fie şi în 
ultima clipă. 
 
Mai m ult  legea alegerilor  par lam entare 
a blocat  part iciparea la vot  num ai la 
județul de reședință – o eroare nu doar 
tactică (foarte mulți alegători din m ediul 
urban locuiesc fără viză de flotant în 
alte județe decât cel de reședință, 
studenții de exemplu), dar și 
principială: parlamentarii aleși într-un 
județ nu reprezintă numai comunitatea 
respectivă, ci întreaga națiune, iar 
candidații nu sunt obligați de lege să 
aibă reședința în acel județ. Această 
dublă măsură – în cazul candidatului o 
regulă; în cazul votantului altă regulă,  
m ai rest r ictivă – e de neînțeles pentru 
interesele autent ice ale PNL, dar 
reflectă un anum it  dispreț al 
polit icienilor, nu num ai liberali,  pentru 
pr incipiile dem ocrației și respectarea 
lor , atunci când este vorba de interesele 
im ediate. 

 

 

B. V I I TORUL 
La fel ca în secțiunea precedentă mă voi 
baza pe studiul publicat  în 2013 (nota 
1) , din care preiau ideile pr incipale 
refer itoare la lim itarea oligarhiei interne 
în part idele polit ice, ext inderea 
dem ocrației directe și echilibrul acesteia 
cu sistem ul reprezentat iv, int roducerea 
alegerilor  directe și a celor primare, cu 
aplicare directă la PNL. 

Î n pr im ul rând, PNL are nevoie de o 
reformă profundă, serioasă, care se va 
înt inde pe m ai m ulți ani – dar nu de o 
revoluție. Acest lucru înseamnă că sunt 
lucrur i ținând de experiența 
organizatorică și politică ce t rebuie 
păstrate și integrate în noul ansamblu 
polit ic.  

Obiect ivul unei ast fel de reform e 
trebuie să fie t ransform area PNL 
înt r - un vehicul polit ic m odernizator , 
atașat valorilor toleranței, 
dem ocrației și economiei liberale 
deschise, care să reprezinte 
interesele unei clase m ij locii 
rom ânești dinamice, responsabile și 
im plicate civic.  

Primul lucru care t rebuie făcut îl 
reprezintă deschiderea la maxim a 
partidului către diversele grupuri m obile 
și act ive civic ale clasei m ij locii urbane și 
rurale, ant reprenori, liber profesioniști, 
angajați în firme private sau de stat sau 
în sectorul bugetar. Acest  lucru se poate 
face num ai pr int r-un dublu și rapid 
proces de expansiune către grupurile 
m enționate și prin lim itarea oligarhiei 
interne.  

Pentru a reuși acest lucru PNL trebuie 
să-și recâștige credibilitatea, ceea ce 
înseamnă practic ca următoarele 
modificări statutare să fie adoptate 
încă de la viitorul congres al partidului 
din primăvara anului 2017: 

1)  I nterzicerea cum ulului de m andate în 
funcții de conducere în interiorul 
part idului 

2)  I nterzicerea cum ulului de m andate în 
inter iorul part idului cu cele din 
adm inist rație, cu excepția 
președintelui PNL,  care poate fi pr im  
m inist ru sau m em bru al guvernului 
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3)  Limitarea numărului de mandate în 
funcții de conducere la nivelul 
partidului la două (8 ani)  sau analiza 
fezabilității alternativei organizării de 
alegeri la nivel local și național la 
fiecare doi ani, în acest  caz lim ita 
maximă de mandate fiind de trei-
pat ru. 

4)  Crearea infrast ructur ii organizator ice 
pentru a putea organiza începând 
din 2019-2020 alegeri directe  
pentru funcțiile de conducere locale, 
județene și naționale, plus alegeri 
prelim inare pentru desem narea 
candidaților la alegerile locale 
(m unicipii reședință de județ și 
consiliile județene) și naționale. 
Acest lucru înseamnă în primul 
realizarea unui regist ru național 
elect ronic al m em brilor și 
sim pat izanților PNL, care să includă 
nu num ai date sim ple de ident ificare 
ci și informații privind competențele 
și abilitățile pe care le au, 
prefer ințele privind activitatea în 
partid pe care doresc să o 
desfășoare. Registrul va permite 
int roducerea unor elem ente coerente 
de m anagem ent  al resurselor um ane 
în part id. 

5)  Plata unei cot izații cât de cât 
semnificative de către fiecare 
m em bru și interdicția explicită a 
achitării acesteia de către terți. 
Cot izațiile trebuie să reprezinte o 
parte mult mai importantă din 
venitur ile PNL și în același timp să 
consolideze atașamentul tuturor la o 
principii și valori comune, la o cauză 
comună. Faptul că astăzi a fi 
m em bru de part id sim plu e o pură 
formalitate, practic fără costuri de 
vreun fel, nu numai că permite 
m anipularea alegerilor , dar 
transformă aderenți într-o masă 
amorfă, care nu au prea multe în 
com un cu organizația în care au 
int rat . Apartenența la PNL trebuie să 
fie o opțiune de valori și principii, 
care presupune part icipare și 
costur i:  t im p, energie și bani. O 
anumită independență financiară va 
lim ita plățile informale pentru 
ocuparea anum itor funcții publice, 

astăzi privite ca o pură ”investiție” ce 
trebuie recuperată cu asupra de 
măsură. 

6)  Revitalizarea com isiilor  de 
specialitate, deschiderea lor și către 
sim pat izanți sau experți independenți 
sim ultan cu crearea unui sistem  
online de comunicare verticală în 
partid, la care aceste comisii să fie 
conectate. Modelul a fost  aplicat  cu 
suficient  succes în per ioada 2002-
2004 în condiții tehnice mult mai 
precare decât astăzi. Sistem ul 
trebuie să permită discutarea largă 
în part id a pr incipalelor proiecte de 
polit ici publice și a program ului 
general al part idului. La fel ca în 
cazul adm inist rației publice, toate 
acestea trebuie obligatoriu să fie în 
dezbatere publică internă cel puțin 
30 de zile. Adoptarea lor de către 
forur ile de conducere naționale 
trebuie făcută numai după astfel de 
dezbater i și numai integrând 
propunerile făcute sau respingându-
le just ificat . 

Pentru a consolida reform a inst ituțională 
pe term en m ediu și lung, ar fi necesară 
crearea unei com isii speciale  a cărei 
sarcină principală este o reformă 
statutară și instituțională profundă, care 
să se concentreze pe următoarele 
aspecte:  

1)  I nt roducerea unui sistem  eficient  de 
alegeri directe, de către toți 
m em brii de part id, la nivel județean 
și național, precum  și organizarea de 
alegeri pr im are pentru desem narea 
candidaților de primari în municipiile 
reședință de județ, a președinților 
consiliilor  județene și a 
parlam entar ilor .  

2)  Crearea de m ecanism e inst ituționale 
interne prin care să se permită 
art icularea și existența unor 
plat form e polit ice alternat ive  în 
inter iorul PNL, reprezentate echitabil 
în organism ele de conducere de la 
nivel județean și național. Sistemul 
t rebuie construit  cu grijă astfel încât 
să fie și democratic- reprezentat iv, 
dar și eficient, mai ales în timpul 
cam paniilor  electorale.  
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3)  Crearea unor m ecanism e și reguli 
care să garanteze libertatea 
dezbater ilor  interne  asupra 
program elor și politicilor publice 
prom ovate în part id, t ransparența și 
publicitatea deciziilor  și a agendelor 
întâlnir ilor  ordinare sau 
ext raordinare a organism elor de 
decizie la nivel național/județean, 
protejarea opiniilor  m inor itare. 
Aceste m ecanism e și proceduri 
trebuie să împiedice luarea de decizii 
im provizate, ne- fundam entate, ne-
t ransparente și ne-discutate de către 
m em brii part idului. 

4)  Alt  rol pentru I nst itutul de Studii 
Populare ,  care t rebuie cuplat  
organic cu partidul. Există destule 
m odele de succes atât  în Europa, cât  
și peste Atlantic,  despre cum  se 
poate face acest  lucru. ISP t rebuie 
să devină o interfață între partid și 
zone de expertiză ale societății civile 
(ONG, think- tank-ur i) , m ediul 
academ ic sau experți independenți. 
Scopul pr incipal nu e acela de a 
at rage cadre pentru part id cât  m ai 
degrabă de a pregăti proiecte de 
polit ici publice foarte im portante și 
sensibile, pe baze analit ice m ult  m ai 
solide, care nu pot  fi realizate în 
interior de către comisiile de 
specialitate. Totodată rolul ISP este 
de a ident ifica din t im p tendințele 
viitoare din dom eniul econom iei, 
societății, relațiilor internaționale, 
astfel încât să susțină politici publice 
pro-act ive ale PNL și nu politici 
react ive.  

5)  Adoptarea de sistem e de evaluare 
periodică a performanțelor 
filialelor și a membrilor cu funcții 
alese sau num ite de dem nitate 
publică, precum și organizarea unui 
sistem  de m anagem ent  al resurselor 
um ane, pe baze m oderne (dosare 
profesionale, m onitor izare/ evaluare 
a activității, instruire).   

6)  Standarde de prom ovare  a 
cadrelor și desemnare a candidaților 
pentru difer ite poziții în 
adm inist rație, nu numai etice 
(conflict  de interese) , ci și 
profesionale. PNL trebuie să-și ia un 

angajam ent  voluntar public pr ivind 
nivelul de polit izare pe care- l va 
prom ova (cât  m ai redus posibil) ,  
indiferent  de cadrul legislat iv, ast fel 
încât acesta să fie măsurabil și să 
poată fi monitorizat public. În acest 
fel se poate consolida încrederea în 
part id și parcursul său reformist.  

7)  Reform area sistem ului de 
f inanțare internă a partidului pr in 
mutarea accentului către cotizații și 
donații de valoare mică de la cât mai 
m ulți militanți și simpatizanți. 
Trebuie publicate pe internet  
rapoarte oficiale anuale pr ivind 
cheltuielile financiare la nivel de 
organizație județeană și națională. În 
general t ransparența privind 
fondurile partidului trebuie să fie 
maxim posibilă în condițiile de azi din 
Rom ânia. 

Toate aceste reform e t rebuie supuse 
unui nou congres la începutul anului 
2019 care ar pregăti campania pentru 
alegerile europarlam entare și cele 
prezidențiale, reforme devenite 
obligator ii începând cu anul 2020. 

Din punct  de vedere polit ic PNL ar t rebui 
să rămână în opoziție și să se 
consolideze, atât prin reforma internă 
descrisă mai sus, cât și printr-o opoziție 
fermă și inflexibilă la viitoarea guvernare 
PSD-ALDE, m ai ales pr in m onitor izarea 
felului în care program ul de guvernare 
va fi im plem entat  sau nu și ce efecte 
sociale și economice va produce. Orice 
discuție despre coaliții eterogene care să 
oprească accesul PSD la guvernare 
acum  sunt  contraproduct ive deoarece 
vor bloca or ice reformă internă și vor 
st im ula și mai mult recursul PNL la 
polit ici populiste. Mot ivul este foarte 
sim plu:  un ast fel de aranjam ent  polit ic 
va avea o mare problemă de legitimitate 
și va produce frustrare la nivel social, 
pentru că o mare parte din societate 
așteaptă să vadă implementate 
prom isiunile PSD. Personal consider 
aceste prom isiuni nu num ai im posibile, 
dar și periculoase pe termen mediu și 
lung pentru dezvoltarea durabilă a 
Rom âniei. Totuși acest lucru trebuie 
constatat  nu ex-ante de către experți, ci 
ex-post de către alegători, indiferent de 
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consecințe – evident  cu am endam entul 
că se rămâne în cadrul democratic și 
const ituțional existent. 

Or ice încercare de coaliție eterogenă 
condusă de PNLm care va m ai at rage 
diverși traseiști,  va fi nu num ai ext rem  
de vulnerabilă, incapabilă să promoveze 
politici solide de schimbări structurale – 
singurele care sunt  necesare Rom âniei 
– ci va fi tentată tot mai mult spre 
politici populiste ca să compenseze 
deficitul de legitimitate democratică și 
dezamăgirea socială produsă de 
îndepărtarea PSD de la guvernare. Chiar 
dacă un astfel de aranjament este acum 
(20 decem brie 2016)  foarte puțin 
probabil,  am  ținut să avertizez asupra 
pericolelor unei ast fel de tentații,  ce pot  
reapărea după un interval oarecare de 
t im p.  

Ar fi ut il un acord de 
cooperare/ coordonare în opoziție, cel 
puțin cu USR, poate și cu PMP, astfel 
încât  acțiunile să aibă mai multă 
eficiență. Într-un fel existența USR 
reprezintă un beneficiu pentru PNL, 
pentru că va împinge partidul spre o 
schim bare reală – com pet iția adevărată 
face bine – alt fel existând r iscul ca 
part idul să devină nesemnificativ în 
următorii 4 ani. Evident, condiţia este 
ca şi USR să se va stabilizeze și să se 
consolideze organizator ic și politic; și lor  
prezența PNL le face bine, existând o 
şansă să renunțe la sectarismul actual: 
toți ceilalți, cu excepția noastră, sunt la 
fel. O ast fel de opoziție, modernă și 
articulată ar presa în direcţia cea bună  
și dinspre stânga PSD – însă din păcate 
ea nu se profilează încă, noua mişcare 
Dem os fiind foarte departe de succesul 
USR. 

Program ul PNL ar t rebui axat  pe polit ici 
de transformare structurală în cel 
puțin 4 domenii: infrastructură, 
educație, sănătate și administ rație 
publică. Trebuie incluse măsuri de 
creștere economică durabilă și inclusivă 
în condiții de previzibilitate, stabilitate și 
responsabilitate bugetară. Aceasta e 
singura formulă ce garantează 
dezvoltarea economică și socială, 
asigură ieșirea din zona venitului mediu 
și intrarea în grupul țărilor dezvoltate, 

după un efort de cel puțin 10 ani. 
Trebuie evident  cont inuate integrarea și 
asigurarea convergenței reale cu nucleul 
cel m ai dezvoltat  din UE. Modelul propus 
de PNL trebuie să fie opus celui al PSD, 
a cărei caracteristică principală o 
reprezintă ciclurile dramatice avânt-și-
prăbușire (sau creștere în dinți de 
ferăstrău).  

Totodată e important ca PNL să 
ident ifice corect  grupurile sociale cele 
mai interesate de o modernizare deplină 
a României, de o dezvoltare economică 
și socială durabilă și inclusivă, să 
determ ine cât  m ai corect  interesele lor 
pe term en scurt  și mediu, 
com portam entul lor  electoral, ast fel 
încât să fie mult mai eficace în 
m obilizarea cu succes a acestui electorat  
pretențios, greu de convins și mai puțin 
stabil.  Aceasta este una din m arile m ize 
ale reform ei și schimbării interne în PNL.   

Nu insist  m ai m ult  pe chest iunile 
programatice pentru că în opinia mea 
miza crucială a reformei în PNL ține 
de m ecanism ele interne ,  de un alt  
mod de a face politică, de cu totul al 
nivel de dem ocrație internă și 
t ransparență – nu atât de o măsură sau 
alta pe care ar propune-o acum  
electoratului, înt r-un m om ent  când 
oricum nu sunt credibili şi nu au puterea 
să aplice ceva în practică.  

 

 

Victor  Giosan este expert  în reforma 
administraţiei, consultant internaţional şi 
consilier de stat in cabinetul Cioloş. Este 
m em bru PNL din 1995 
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