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CONTRACTUL CU CLASA POLITICĂ -  PRINCIPII 

 
 

 

 

Noi, partidele politice semnatare ale acestui contract ne asumăm să promovăm 

prin mijloacele specifice guvernării, la nivel european, naţional sau local, 

următoarele principii şi acţiuni agreate cu organizaţiile societăţii civile. Pornim 

de la ideea că există diferenţe politice legitime privitoare la mijloacele prin care 

aceste obiective pot fi atinse, şi că în special gradul de redistribuire al veniturilor 

colectate face obiectul unor diferenţe legitime de ideologie, dar că obiectivele şi 

acţiunile enumerate aici transcend diferenţelor ideologice şi constituie un 

fundament indispensabil al oricărei guvernări. 

 

 

1. Principiul egalităţii tratamentului de către stat 

 

Suntem de acord că statul trebuie să trateze egal şi nediscriminatoriu pe toţi 

cetăţenii din România, ca şi orice forme de asociere pentru profit sau non-

profit care activează pe teritoriul ţării noastre, principiu consfinţit atât de 

Constituţie, cât şi de Tratatul de la Lisabona al Uniunii Europene. Aceast 

principiu înseamnă că nici o formă de privilegii în tratament sau alocare 

preferenţială de resurse  pentru persoane sau organizaţii nu au ce căuta în 

legislaţia sau practica noastră, admiţându-se doar că persoanele aflate în 

dezavantaj cronic din diferite motive pot, cu acordul societăţii, primi o 

compensare pentru repararea dezavantajului. Vom promova în special: 

 

1.1. eliminarea oricăror privilegii excesive asociate cu deţinerea poziţiilor de 

putere şi influenţă din stat (imunitate, scutire de taxe pentru anumite 

categorii, etc) 

1.2. egalitatea de accces la resursele publice pentru toţi cetăţenii, verificabilă 

prin audituri cetăţeneşti periodice ale serviciilor publice şi sprijinirea 

unor politici de corectare a accesului inegal acolo unde se constată 

existenţa acestuia 

1.3. finanţarea nediscriminatorie pe motive politice sau oricare alte motive a 

oricăror teritorii sau servicii de stat teritoriale din România 



1.4. eliminarea preferinţei politice în selectarea firmelor si organizatiilor care 

acced bani publici, incluzînd fondurile europene 

1.5. refacerea sistemului promovării pe merit la temelia administraţiei 

publice, prin eliminarea numirilor politice şi instituirea unui mecanism 

profesional de selectare şi promovare a cadrelor 

1.6. construirea unui sistem de merit in interiorul partidelor politice, care sa 

scadă riscul ocupării unei funcţii publice a persoanelor fără competenţă 

 

2. Principiul autonomiei statului faţă de interese private. 

 

Sîntem de acord că tratamentul egal al cetăţenilor nu poste rezulta decît din 

absoluta neutralitate a statului faţă de interesele private, rezultat din 

autonomia sa faţă de acestea. Deşi acest principiu este la rîndul său consfinţit 

în Constituţie şi multe legi, el este frecvent încălcat în practica alocării 

resurselor. Ne angajăm să punem capăt acestor practici, după cum urmează: 

 

2.1 Intărirea rolului ANI şi a cooperării ei cu societatea civilă şi presa 

2.2 Lărgirea sferei incompatibilităţilor, pentru a acoperi poziţiile 

neremunerate din comisiile de avizare 

2.3 Refacerea controlului administrativ pe o bază de cooperare cu asociaţiile 

profesionale, ONGurile, deci incluzînd o componentă de societate civilă 

pentru a asigura obiectivitatea şi neutralitatea controlului. 

 

3. Principiul respectării drepturilor de asociere şi exprimare   

 

Deşi drepturile de asociere şi exprimare sunt consfinţite în documentele 

constituţionale şi tratatele semnate de România, există multe limitări date de 

hiperreglementare sau de reglementări cu caracter restrictiv, pe care ne 

angajăm să le eliminăm, de exemplu în înscrierea şi funcţionarea 

organizaţiilor eguvernamentale şi noilor partide politice. 

 

4. Principiul legalităţii în formularea şi implementarea politicii publice 

 

Deşi în România există cadrul legislativ şi logistic al unei formulări obiective 

a politicii publice, lipsa de implementare sau sfidarea legii duc la propuneri şi 

adoptări de proiecte legislative care nu satisfac cerinţele legale de 

fundamentare şi consultare cu părţile interesate. Ne angajăm să includem 

societatea civilă în organisme comune de monitorizare a procesului redresării 

obiectivităţii procesului legislativ si sa stabilim măsuri de sancţiune 



administrativă pentri încălcarea legislaţiei în domeniul formulării politicii 

publice, transparenţei şi consultării. 

 

5. Principiul reprezentării substanţiale  

 

Considerăm că reprezentarea cetăţenilor nu este una formală, ci pe fond, şi de 

aceea: 

5.1 vom descuraja traseismul politic 

5.2 vom pune în practică legislatia referitoare la consultări în formularea 

politicii publice, pâna acum rămasă pe hârtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


