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Dragi colegi. Am trecut prin multe împreună și de-a lungul acestor ultimi ani echipa noastră s-a
îmbogățit cu noi membri, iar alții, foarte puțini este

adevărat, s-au pierdut pe drum. Sita activității politice și a confruntărilor electorale a cernut o
sumedenie de oameni și azi, în această sală, simt că îi am alături de mine doar pe cei dedicați,
capabili să lupte pentru o echipă, pentru un țel, pentru un ideal.

Adevărul, poate nu cel mai fericit în aceste momente, este că PNL, la fel ca și societatea
românescă, traversează un moment de regăsire a adevăratei identități. De aceea
responsabilitatea noastră este cu atât mai mare cu cât avem datoria morală față de români să
acceleram pasul către stabilitatea partidului și restabilirea echilibrului economic al țării și
preîntâmpinarea unor pagube irecuperabile pentru România.
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Proiectul meu politic pentru următorii 4 ani poartă o denumire 2020 – Sălajul Liberal. Și nu spun
asta doar pentru că, asemenea anilor anteriori, îmi doresc o schimbare a culorii politice a
județului nostru ci mai degrabă că vreau să continuăm ceea ce am început deja: să ne
demonstrăm nouă că putem face mult mai mult decât am făcut până acum, să întreprindem cât
mai multe acțiuni specifice dreptei românești și poate mai mult, să convingem cât mai mulți
oameni de dreapta să ni se alăture sau să ne susțină.

Suntem chemați în aceste momente să ne definim identitatea, fiecare dintre noi să poată
răspunde unei întrebări cruciale: cine suntem și ce vrem? Suntem datori, ca oameni politici de
dreapta, să susținem în continuare parteneriatul politic cu președintele României, domnul Klaus
Iohannis. Suntem datori să demonstrăm că suntem puternici, că putem negocia majorități
câștigătoare ori de câte ori situațiile politice impun așa ceva.

Oameni buni, în România sunt peste 1.2 milioane de angajați în sistemul bugetar si 3,7
milioane de oameni angajați în sistemul privat. Și angajarea în sistemul public este încurajată
asiduu în aceste momente. Dar ce susținere are? Unde se va ajunge dacă mergem tot așa?

Care este tabloul general pe care ni-l prezintă azi guvernarea Dragnea-Grindeanu?

1. Un buget pentru anul 2017 nerealist și fantezist

2. O antagonizarea a diferitelor categorii socio-profesionale creând conflicte artificiale între
angajații din mediul privat si cei din sistemul public

3. Crearea unei opoziții între companiile multinaționale și IMM-urile cu capital românesc,
angajații din multinaționale fiind pedepsiți in acest fel pentru că au îndrăznit să reacționeze în
mod public împotriva Guvernului PSD

4. Cota unică este amenințată și în acest mod este in pericol stabilitatea fiscal-bugetară a
statului
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5. Recent, Guvernul PSD a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care vizează
introducerea unui nou tip de impozit - impozitul pe gospodărie. Acest proiect creează multă
confuzie, pentru că nimeni din Guvern nu este capabil să explice ce este cu acest impozit și
care este utilitatea lui.

6. Și cum acestea nu ar fi suficiente, în final, vă mai spun ceva: în 3 luni și jumătate Guvernul
PSD a împrumutat 4,7 mld. Euro ( cam 40% din împrumutul semnat cu FMI la începutul crizei
economice în anul 2009).

La întrebările acestea suntem chemați să oferim răspunsuri tuturor celor care cred că PSD-ul
lui Dragnea reprezintă o soluție.

Sălajul liberal, dragi colegi, nu e un simplu slogan. Și în niciun caz nu e titlul unui lung șir de
promisiuni politice sau organizatorice interne. Sălajul Liberal este o abordare, este un principiu
și mai mult, este o echipă. Am fost una dintre cele mai eficiente organizații din țară în privința
fuziunii. Fără certuri inutile, fără orgolii lipsite de fundamentare și mai mult, fără dezbateri lipsite
de constructivitate. Ori această cooperare trebuie să continue.

Principial, pentru mine, Sălajul Liberal înseamnă:

1. Consolidarea echipei PNL Sălaj – este de departe cel mai important deziderat.

Sunt mulțumit de modul în care am cooperat până acum. Dar cred că se poate și mai bine. Sunt
mulțumit de militanții noștri de azi. Dar cred că mai putem identifica mulți oameni valoroși care
să ni se alăture. Sunt mulțumit de acțiunile noastre dar cred că o pro-activitate sporită ne-ar
ajuta. Și mai mult, cred că putem eficientiza circuitul informațional de la nivelul conducerii până
la fundamentul fiecărei organizații în parte.
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2. Consolidarea structurilor interne ale PNL Sălaj

Femei, tineri, oameni de afaceri, agricultori...sunt câteva categorii sociale sau profesionale ce
azi nu sunt suficient de bine reprezentate în partidul nostru. De multe ori, în special în
momentele competițiilor electorale, aproape am uitat cu toții că există. Azi, e momentul să
facem ceva în acest sens și să ne asigurăm că, o consolidare a acestor organizații de nișă, ne
va aduce automat un plus de valoare când vrem să ne monetizăm acțiunile politice.

3. Promovarea filialei Sălaj la nivelul regiunii de NV si la nivel national

Realist vorbind, de câte ori nu am auzit între noi: suntem un județ mic, suntem o organizație
mică, vocea noastră nu contează. Și totuși, când a venit vorba de voturi organizația noastră și-a
făcut numele cunoscut. Unul dintre obiectivele mele este promovarea organizației la nivel
național. PNL Sălaj trebuie să devină o organizație puternică și competitivă prin raportare la toți
colegii noștri pentru că în mod constant în ultimii ani ne-am demonstrat valoarea
organizațională și spiritul combativ liberal.

4. Potențarea identității liberale și deschiderea față de cetățean

Îmi propun ca la primul set de alegeri, mai exact în 2019, fiecare militant al PNL Sălaj să poată
să interacționeze din punct de vedere electoral cu oricine, în orice context. Clasa politică se
specializează, electoratul devine din ce în ce mai critic și mai informat. Interacțiunea electorală
trebuie să răspundă acestor noi provocări. În următorii doi ani mă voi dedica în mod special
pregătirii resursei umane liberale, în specializarea fiecărui membru PNL astfel încât acesta să
nu mai fie nevoit să aștepte de la conducerea partidului un mesaj diferit de fiecare dată când se
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implică într-o competiție electorală. Și mai mult, de fiecare dată când interacționează cu un
potențial alegător pentru că, așa cum bine știți dragi colegi, era campaniilor electorale de 30 de
zile a apus.

5. Îmbunătățirea comunicării cu societatea civilă și mediul de afaceri

Știți ce impact de răspuns a avut imediat după lansare platforma online SălăjeniiContează pe
care am construit-o pentru a crește gradul de implicare a cetățenilor la procesul decizional.
Această platformă trebuie constant alimentată cum, de altfel, trebuie aliment întregul dialog cu
cetățenii. Probabil vă amintiți, o parte dintre voi, cât de bine reacționează anumite categorii
profesionale la consultare și dezbatere. Oamenii sunt dornici să-și spună punctul de vedere și
dispuși să sprijine demersuri credibile. Îmi propun ca în acest mandat să stabilesc un
parteneriat solid cu aceste categorii și astfel să le câștigăm încrederea pe termen mediu și lung.
Prin urmare îmi propun să avem întâlniri periodice cu ei și să construim împreună un Sălaj
Liberal, așa cum sunt convins că ni-l dorim cu toții.

Acestea sunt ambițiile mele, acesta este proiectul meu. Proiectul nostru dacă-mi permiteți,
pentru că odată ce voi îmi acordați un nou vot de încredere deveniți automat parte din acest
proiect. Faptul că astăzi sunt unicul candidat pentru funcția de președinte al PNL Sălaj este o
dovadă în plus că organizația noastră este bazată pe unitata și stabilitate și nu pot, dragi colegi,
decât să vă mulțumesc pentru asta.

Nu vă promit liniște și nici relaxare politică în următorii 4 ani. Vă promit în schimb dedicare,
implicare și ambiție. Suntem aici ca parte a unui demers de validare a unei echipe, la nivel local
și automat, la nivel național. Suntem aici pentru a fundamenta un demers, un deziderat al
nostru, al tuturor. Vă invit așadar alături de mine iar împreună și cu ajutorul lui Dumnezeu, să
construim Sălajul Liberal.
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