POLITIC

ARD visează o guvernare
cu PNL şi UDMR
Un scor electoral mai mic de 20% ar fi unul „rău“ pentru PDL şi pentru Alianţa
România Dreaptă (ARD), în timp ce obţinerea a circa 25-30% din opţiunile de
vot ale românilor ar reprezenta un rezultat foarte bun, a declarat preşedintele
democrat-liberalilor, Vasile Blaga.

A

sta deşi sondajele făcute până acum
de colaboratorul tradiţional, CSOP,
arată că ARD nu sare de 24%.
Pe de altă parte, solicitat să comenteze
un sondaj efectuat de Grupul de studii
socio-comportamentale (GSSC) Avan
garde, în care ARD este cotat cu 15% din
preferinţele electorale, comparativ cu 62%
pentru USL, preşedintele PDL a afirmat
că nu contestă analizele sociologice, dar
personal crede doar în cele realizate de
case de sondare care s-au dovedit exacte
de-a lungul timpului. Blaga admite însă că
Alianţa România Dreaptă (ARD) a fost
constituită prea târziu şi, potrivit propriilor
analize se află sub scorul partidului cu
2 procente. În opinia sa, scopul ARD,
formată din PDL, PNŢCD şi Forţa
Civică, este să obţină un scor care să-i
permită formarea unei „alianţe naturale”
cu PNL şi UDMR, pentru alcătuirea
viitorului guvern. În programul ARD,

segmentul politicilor publice e structurat pe
cinci capitole. Pentru învăţământ, Alianţa
doreşte respectarea prevederilor Pactului
Naţional pentru Educaţie, dar şi realizarea
noului curicullum naţional. Se prevede şi
ca salarizarea personalului didactic să se facă
după performanţă, iar la baza salarizării şi
avansării în carieră să fie „progresul şcolar”.
De asemenea, ARD mai propune ca din
fondurile şcolare statul să asigure after school
pentru elevii aflaţi în ciclul primar. Cel de
al doilea capitol cuprinde politici privind
capitalul şi competitivitatea economică.
Ca prioritate, reprezentanţii ARD doresc
sprijin pentru întreprinzători. Cel de al
treilea capitol vizează politicile de protejare
a resurselor naturale şi dezvoltarea pe baza
acestora. ARD propune irigaţii cu ajutorul
fondurilor europene, simplificarea cadrului
legislativ şi dezvoltarea turismului, precum
şi regândirea sistemului de producere
a energiei. În privinţa politicilor fiscal-

bugetare, ARD doreşte scăderea numărului
de taxe la 7, predictibilitate fiscală, scăderea
cotei unice de la 16 la 12 procente. În plus,
Alianţa propune reducerea CAS cu 5 la
sută, creşterea salariului minim la 850 de
lei de la 1 ianuarie 2013 şi 1.000 de lei din
2015. În acelaşi capitol, ARD aminteşte de
necesitatea reformei administraţiei publice.
Ultimul capitol se referă la politicile privind
integrarea şi afacerile europene. Obiectivele
detaliate sunt Spaţiul Schengen şi aderarea
la zona euro. Președintele Forței Civice,
Mihai Răzvan Ungureanu, speră ca noul
premier să fie dat de ARD, iar după alegerile
parlamentare Alianța din care face parte să
se consolideze. El a precizat că ARD susţine
în continuare modificarea Constituţiei,
astfel încât Legea fundamentală să
definească „foarte bine” competenţele
Executivului şi să precizeze rostul şi
conţinutul coabitării politice. Întrebat dacă
ia în calcul o candidatură la prezidențiale,
MRU a răspuns: „Indiferent de ce cred eu,
ceea ce contează este ca pe 9 decembrie să
am rezultatul pe care îl aștept – acela de a
lua fotoliul de senator. Apoi, putem discuta
despre drumul politic de viitor”. (M.C.)
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